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KIHAGYHATATLAN LEHETŐSÉG!

Mindig csábította, de rá sem mert gondolni? Drágának találta? 
Azt gondolta, hogy nem engedheti meg magának?

Megvalósulhat az álma!

Őszi csoportos hajózás óceánjáróval a mediterrán térségben.

Pécstől busszal, 
magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt!

 Nyugat-mediterrán hajóút 3 országon át
Genova – Barcelona – Marseilles - Milánó
2021. november 13-19.

Kolombusz szülőföldje, Gaudi temploma, Provance illatai, az opera hazája …
… és egy életre szóló élmény Costa Fortuna fedélzetén


1. nap: Pécs: indulás 15.00-kor (a pontos időpont a hajóra szállásunk idejétől függ), s utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. 
2. nap: Látogatás Olaszország legnagyobb, az olaszok szerint világ legszebb kikötőjének tartott városába, Genovában. Séta a belvárosban a Piazza de Ferrari téren, amely a modern és az ősi Genova találkozási pontja. Északi végében a Carlo Felice Színház, azaz az Opera magasodik. A nyugati szegletében a Dózsepalota (Palazzo Ducale) áll. Ugyancsak itt található az a ház, ahol állítólag Kolumbusz Kristóf (Casa Cristoforo Colombo) született. Tovább sétálva érintjük a San Lorenzo-katedrálist. Délután érkezés Savonába, ahol a Costa Fortuna fedélzetére szállunk, elfoglaljuk a kabinunkat. Hajónk 1700-kor fut ki a kikötőből.
3. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk az új hajó minden szolgáltatását.
4. nap: Hajónk reggel 0800-kor érkezik Spanyolországba, Barcelonába. Javasolt fakultatív program: A mai napot Gaudi művészetének szenteljük. Először elmegyünk a gyönyörű Casa Batlló épülethez, melyet kívülről tekintünk meg. Az épületet kívülről több ezer sokszínű csempe burkolja. Következő állomásunk az 1984-ben UNESCO Világörökség listájára is felkerült egyik legismertebb lakóház, a Casa Milà, mely egy gazdag textilgyáros család részére épült. Következő állomásunk a Güel Park, melyet Gaudi lakótelepnek akart építeni, de nem akadt rá vevő, ezért maga Gaudi költözött be az egyik épületbe, mely most múzeumként működik. Ebben a parkban Gaudí szabadjára engedett fantáziáját, a különösön szokatlan formájú épületekben csodálhatjuk meg. Utolsó állomásunk a híres befejezetlen neogótikus mestermű, a Sagrada Familia templom.  Hajónk este 1800-kor folytatja útját.
5. nap: Hajónk 0900-kor Franciaország legnagyobb kikötővárosába, Marseillesbe érkezik. Javasolt fakultatív program: Séta a városban, mely során érintjük a neobizánci stílusban épült Notre Dame de la Garde székesegyházat, ahonnét gyönyörű kilátás tárul elénk a kikötőre. Meglátogatjuk a La Major katedrálist, majd séta a Vieux-kikötőben, ahol sok kávézó és étterem között válogathatunk, vagy kirándulás Aix-en-Provance gyönyörű egyetemi és fürdővárosába. Történelmi negyedben megnézzük a Place des Quatre Dauphins szökőkutat, a Megváltó székesegyházat, mely az V-XVII. század közötti időkben különböző építészeti stílusok keverékével épült. Hajónk este 1700-kor folytatja útját Savonába.
6. nap Hajónk reggel 900-kor érkezik Savonába, ahol a délelőtt folyamán véglegesen elhagyjuk a hajónk fedélzetét. – Utazás busszal Milanóba, az ország második legnagyobb városa, amelyet az ország ipari fővárosának tartanak. Metróval utazás a belvárosba, majd ott séta a Dóm és a Scala érintésével. – Indulás haza Pécsre.
7. nap: Érkezés Pécsre hajnalban.

Ár: 220.000 Ft/fő-től, 2 fő belső kabin elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási csomagtól függően.

Az ár tartalmazza:
- a transzfereket Pécs – Savona – Pécs között 
- elhelyezést belső IC kabinban
- a kikötői illetékek
- a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül). 
- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
- részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
- csomaghordás ki-és beszálláskor
- magyar nyelvű asszisztencia

A részvételi díj nem tartalmazza
- kötelező borravalót a hajóút végén (felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/nap, gyermekek 4-14 éves korig: 5 euró/fő/nap)
- az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
- a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
- egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
- orvosi ellátást
- biztosítást (irodánkban megköthető)


Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

