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Eng.sz.: R-1978/2000.
Dr. Kopári László
Utazásszervező
7626 Pécs, Koller u. 7. 2. emelet 25.
mobil   	00-36-20-4338163
mail:    	kopari@kopari.hu
web:    	www.kopari.hu________________________________________________________________
Természeti és kulturális értékek Észak-Olaszországban, 
nyaralás Caorle tengerpartján
2018. június 30. - július 7. 

1. nap: Pécs – Szlovénia: Trojane: rövid pihenő a kilátónál, a híres fánkosnál. – Olaszország: Grotte Gigante: cseppkőbarlang, Európa egyik legnagyobb barlangi termével, amelyben a Szent Péter-bazilika is elférne. – Délután érkezés a tengerparti szállásra Caorleba.
2. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.
3. nap: Utazás a Dolomitokba, majd séta Cortina d’Ampezzoba, amely Olaszország legfelkapottabb síparadicsomába. – Séta a Misurina-tó körül, amely 1745 m-rel a tengerszint fölött található, s amelynek a partjáról csodálatos a panoráma a Tre Cime di Lavaredo pazar dolomitszikláira. – Utazás felvonóval 2255 méter magasra, a Cinque Torri egymás mellett elhelyezkedő hatalmas sziklás hegytornyaihoz. – Rövid megálló Falzerego-hágón.
4. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.
5. nap: Padova: Prato della Valle, Szent Antal-bazilika a szent sírjával, piactér – Verona: a római kori aréna, Piazza delle Erbe, Júlia-erkély, Scaligeri-sírkert. – Vicenza: séta a belvárosban, amely Észak-Olaszország egyik legfontosabb reneszánsz épületeinek ad otthont.
6. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.
7. nap: Punta Sabioneból indulás hajóval Burano szigetére, ahol sétálhatunk a színes házacskák között és megnézhetjük a hagyományos, vert csipkéket. – Hajóval folytatjuk az utat Murano szigetére, ahol a híres üveggyártó műhelyek vannak, s ezek közül egyet meglátogatunk. – Hajóval megyünk tovább Velencébe, ahol egy város séta során érintjük a Szent Márk székesegyházat, Dózse-palotát, Rialto-hidat, Sóhajok hídját és még számos más műemléket. – Szabadprogram után hajóval utazunk vissza Punta Sabbioneba.
8. nap: Reggel indulás haza. – Trieszt: Miramare kastély, amelyet Ferenc József kalandos sorsú öccse, Miksa főherceg építtetett. – Érkezés Pécsre az esti órákban.
 
Utazás: légkondicionált autóbusszal, 1 sofőrrel
Étkezés: önellátó
Szállás: 4 fős mobile-homeokban, 2fő/szoba elhelyezéssel

Ár: 99.500 Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, szállást. 

A házakhoz nem adnak ágyneműhuzatot és törölközőt, konyharuhát, mosogatószivacsot és mosogatószert. Kérünk vinni.
A házakat kitakarított állapotban kéjük átadni. Nem megfelelően kitakarított ház után takarítási díjat számolhatnak fel, melyet a helyszínem kell kifizetni.

Az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a hajót, az idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!

Belépőjegyek: kb. 80 euro + 0,4 euro/fő/éj idegenforgalmi adó
Kaukció: 150 euro/ház

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással!
Irodánkban EUB baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megköthető!


