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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, 
már 160.000 Ft/fő-től,
Pécstől busszal, 
magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt!

 Velencétől  Savonaig
az olasz csizma körül
2020. november 8.-13.

ciprusokkal díszített Korfu, vulkánok uralta táj, citrusillatú Capri, …
… és egy életre szóló élmény Costa Luminosa fedélzetén


1. nap: Pécs: indulás 00.30-kor, s utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Útközben rövid megálló Trojaneban, a fánkjáról messze földön híres pihenőhelyen, melynek közel 600 m tengerszintfeletti magasságú kilátóhelyéről csodálatos a panoráma. Dél körül érkezés Velencébe, ahol délután a Costa Luminosa fedélzetére szállunk, elfoglaljuk a kabinunkat. Hajónk 1700-kor fut ki a kikötőből. Ekkor érdemes a fedélzeten lenni, mert felejthetetlen látvány az, amikor a hatalmas hajó elúszik a Canal Grande végénél, a Szent Márk tér előtt, s magasról nézhetjük a Dózse palotát, a Szent Márk templomot.

2. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk az új hajó minden szolgáltatását.

3. nap: Hajónk reggel 0800-kor érkezik Görögországba, Korfu-szigetéhez, s az azonos nevű város kikötőjébe, amelyet olajfa- és narancsligetein kívül Gerald Durell és Sisi tett méltán népszerűvé. Javasolt fakultatív program: Buszos kirándulás Achilleonba, amelyet Ferenc József felesége, Erzsébet császár- és királyné, Sissi építtetett 1889 és 1891 között. Egy gyöngyszem, bár nem az ókori múltat idézi, de építészetileg akár egy ókori görög palotával is vetekedhet. A kastély után buszozás vissza Korfu városába – több helyen gyönyörű panorámával a tengerre –, ahol egy kis szabadprogram keretében felfedezhetjük a város hangulatát. A hajónk 1300-kor indul tovább az olasz csizma irányába.

4. nap: Reggel 800-kor érkezünk Szicíliára Messinába Földközi-tenger legnagyobb szigetére. Javasolt fakultatív program: Taormina, a középkori hangulatot idéző város, Szicília legszebb és leghíresebb fürdőhelye, Görög színház, ahonnét csodálatos látvány tárul elénk az Etna havas csúcsaira, melyet Csontváry Kosztka Tivadar is megfestette. A hajó 1800-kor hagyja el Szicília szigetét.

5. nap: Reggel 800-kor érkezünk Nápolyba, Javasolt fakultatív program: Vezúv, Kirándulás a Nápolytól keletre 1281 magasan fekvő, az európai szárazföld egyetlen aktív vulkánjához, mely 1944 óta nyugalomban van, ahol felsétálunk a kráter peremére. vagy  Pompei, a Vezuv 79-es vulkánkitörésében elpusztult feltárt város meglátogatása. vagy Nápolyból utazás hajóval a Caprira, a földi paradicsom szigetére. Anacapri (látogatás Axel Munthe svéd orvos villájában, a San Michele villában). – Capri (séta a városban, ill. megcsodáljuk a Fragalioni sziklákat. A hajó 1300-kor fut ki az ókor óta használt kikötőből.

6. nap: Hajónk reggel 900-kor érkezik Savonaba, ahol a délelőtt folyamán véglegesen elhagyjuk a hajónk fedélzetét. Indulás haza Pécsre.


Ár: 160.000 Ft/fő-től, 2 fő kabin elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási csomagtól függően.

Az ár tartalmazza:
- a transzfereket Pécs – Velence – Savona – Pécs között 
- elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
- választott csomagban lévő szolgáltatásokat a hajón
- 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)

Foglaláskor kedvezményes italcsomaggal is kérhetjük a kabinunkat. 

Pranzo & Cena: Tartalma: borválogatás (fehér-, vörös- és rozé borok), csapolt sör, üdítő italok és ásványvíz.
Érvényes: az önkiszolgáló- és ültetett éttermekben érvényes az ebédek és vacsorák során. Az italok felszolgálása pohárban történik.
Pranzo & Cena italcsomag felára: 18.000 Ft/fő, mely csak foglaláskor érvényesíthető!
Brindiamo: Tartalma: az éttermekben borválogatás (fehér-, vörös- és rozé borok), csapolt sör, üdítőitalok és ásványvíz; a bárokban a fentieken felül egyéb alkoholtartalmú, ill. alkoholmentes italok és kávé. A fogyasztható italok körét az italbérlet speciális itallapja tartalmazza.
Érvényes: az önkiszolgáló- és ültetett éttermekben az ebédek és vacsorák során, ill. a bárokban a nap bármely szakában. Az italok felszolgálása pohárban történik.
Brindiamo italcsomag felára: 39.000 Ft/fő, mely csak foglaláskor érvényesíthető!


Magasabb kategóriájú és szolgáltatású csomagokról és gyerekkedvezményekről érdeklődjön irodánkban.

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!



