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Eng.sz.: R-1978/2000.
Dr. Kopári László
Utazásszervező
7626 Pécs, Koller utca 7.
mobil   	00-36-20-4338163
mail:    	kopari@kopari.hu
web:    	www.kopari.hu________________________________________________________________
Egyik legegzotikusabb kirándulás Magyarországról Európába, működő vulkánokkal, ókori emlékekkel, hajókkal, szicíliai konyhával, mediterrán gyümölcsökkel, piacokkal

Körutazás Dél-Olaszországban, nyaralás Szicílián
2023. augusztus 24. – szeptember 3. 

1. nap: Indulás Pécsről, Háromfáról és Nagyatádról a kora reggeli órában, majd egésznap utazás. – Érkezés este a Róma melletti szállásra.  
2. nap: Pompei (a Vezúv által elpusztított ókori romváros). – Nápoly, Campania fővárosa, ahol városnézés keretében kívülről megtekintjük a Királyi palotát, és egy rövid szabad program keretében belekóstolhatunk a mediterrán város hangulatába. – Esti indulás Szicíliára komphajóval, éjszaka a hajón.
3. nap: Hajózás Szicíliáig a Lipari-szigetek (Stromboli, Panarea, Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano) érintésével, majd buszozás a tengerparti szállásra. Délután strandolás, pihenés a tengerparton. 
4. nap: Egész napos fakultatív kirándulás: Palermo, a sziget legjelentősebb – barokk stílusban épült – kikötővárosa: séta a normanok palotájától a kikötőig, amely során érintjük a dómot a város egyik piacát, parkokat. – Cefalú, az ősi szicíliai város, amely közvetlenül a tengerparton, a Madoine-i hegyek lábánál fekszik (katedrális, melyet 1131-ben kezdtek el építeni, de befejezetlen maradt a mai napig). 
5. nap: Egész napos pihenés a tengerparton. 
6. nap: Egész napos fakultatív kirándulás: Etna: túra busszal, felvonóval és terepjárókkal az egykori Observatórium-ig (2943 m), séta a parazitakráterek peremén és a lávafolyásokon.  – Alcantara-szurdokvölgy, melyet az Etnáról lezúduló olvadékvíz vájt ki a kemény bazaltba. – Taormina, a középkori hangulatot idéző város, Szicília legszebb és leghíresebb fürdőhelye (Görög színház, melyet Csontváry is megfestett).
7. nap: Egész napos pihenés a tengerparton. 
8. nap: Egész napos fakultatív hajókirándulás Lipari és Vulcano szigetére: Séta Lipari városában. – Vulcano: „pezsgőfürdőzés” a forrón bugyborékoló tengeri öbölben illetve a posztvulkáni hévforrás iszapfürdőjében.
9. nap: Egész napos pihenés a tengerparton. 
10. nap: Átkelés komppal a Calabriai-szoroson. – Alberobelloba: séta a trullókból álló belvárosban, melyek kúpos tetejű hagyományos építésű házak, s környék leghíresebb látványosságai. – Este érkezés a Pescara környéki szállásra.
11. nap: Egész napos utazás, majd éjjel érkezés Nagyatádra, Háromfára és Pécsre.

Utazás: autóbusszal
Ellátás: félpanzió a Róma melletti és a Pescara környéki szálláson
Szállás: 7 éj 4 fős apartmanokban a tengerparton 2 fő/szoba elhelyezéssel, 1 éj Róma melletti *** hotelben 2 ágyas szobákban, 1 éjszaka a hajón 2 ágyas kabinokban, 1 éj Pescara környéki *** hotelben 2 ágyas szobákban,

Ár: 363.000 Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, 10 éjszaka szállást, félpanziós ellátást a Róma melletti és a Pescara környéki tranzitszálláson és a csoportvezetést.
1 ágyas felár: 184.500 Ft/fő

Az ár nem tartalmazza: belépőjegyek árát (kb. 220 euro), idegenforgalmi adót (kb. 11 euro), Szicílián a légkondicionáló árát, az utas- és útlemondási biztosítást, a fel nem tüntetett étkezéseket.

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni!

A programhoz jó utat kívánva, üdvözlettel:		
Dr. Kopári László
Pécs, 2023. március 30.

