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Program- és árajánlat!
Nyaralás és kirándulás Olaszország észak-adriai partvidékén
2022. augusztus 20-28.


1. nap: Pécs - Indulás 4:00-kor Pécsről, majd Háromfa, Nagyatád érintésével utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. – Délután érkezés a Rimintől détre eső tengerparti szállásra.
2. nap: Egész napos pihenés, strandolás a tengerparton.
3. nap: San Marino: látogatás a Monte Titano hegygerincen fekvő mini köztársaságba. Séta a hegy legmagasabb pontján épült a „fővárosban”, San Marinoban. – Rimini: római kori eredetű város, középkori halászfalu, mely napjainkra legnagyobb olaszországi tengerparti nyaralóhely lett. Séta az óvárosban, mely során érintjük az Augustus császár idején épült Tiberius hidat, a korábbi színes felújított halászházakat a hangulatos Borgo San Guilano negyedben, a római diadalívet és a középkori a Piazza Cavourt. 
4. nap: Loreto, ahol a dombtetőn épült, magas várfalakkal körbevett város főterén, a La Piazza della Madonnán áll a Santuario della Santa Casa dóm, amelyben Szűz Mária háza. – Ancona: séta a tengerparti nagyvárosban, érintve a következő helyszíneket: Cattedrale di San Ciriaco, Piazza del Plebiscito, Római amfiteátrum.
5. nap: Egész napos pihenés, strandolás a tengerparton.
6. nap: Ez egy hosszú, de gyönyörű nap lesz! Assisi: látogatás a Szent Ferenc-templomba, ahol a Szent sírja a háromszintes altemplomban van, majd rövid séta a városban. – Perugia: érdekes, furcsa hogy gyalogosan a parkolóból alagutakon, lépcsőkön, mozgólépcsőkön lehet a hegytetőn épült óvárosba eljutni. Itt áll a reneszánsz előtti idők legszebb szökőkútja, Fontana Maggiore a város főterén, melyre a San Lorenzo-katedrális szabad szószéke is néz, ill. a városháza, a Palazzo dei Priori. – Gubbio, amely város a Don Matteo filmsorozat első nyolc évadának fő színtere. A középkori városba az ingyen használható liftekkel lehet feljutni, először a Piazza Grandéra, amelyet két középkori palota szegélyez, majd a még magasabban épült a 12. századi székesegyházhoz.
7. nap: Egész napos pihenés, strandolás a tengerparton.
8. nap: Reggeli indulás a kempingből. – Ravenna: jelentősek a kora keresztény műemlékei, melyek az UNESCO Világörökség listáján szerepelnek: Az érseki palota (Palazzo dell'Arcivescovado) múzeuma és a palotakápolna (Cappella di Sant'Andrea) mozaik díszítése, a Basilica di Sant'Apollinare Nuovo mozaikjai, a Basilica di San Vitale mozaikjai, amelyek I. Justinianust és Theodórikot ábrázolják, a keresztelőkápolna (Battistero Neoniano) mozaikjai. A városi séta során érintjük a Piazza del Duomo-t, Piazza del Popolo-t, Garibaldi téret és a Dante Mauzóleumot. – Maranello: látogatás az olasz autólegenda hazájába, a Ferrari Múzeumba. Akinek lehetősége van rá, befizetheti magát egy próbavezetésre egy Ferrarival.  – Utazás a Bologna közeli hotelba, a tranzitszállásra.
9. nap: Bologna: ahol már 1088-ban egyetemet alapítottak és a bolognai szósz hazája. Séta a városban, érintve a főterét, az ott álló Basilica di San Petroniot, az ország 5. legnagyobb templomát, Neptun szökőkutat és a város 2 leghíresebb középkori tornyát, melyek, inspirációt adtak a new yorki World Trade Center tervezőjének. – Utazás haza, s közben pihenőként egy másfél órás nagybevásárlás egy Velence környéki shopping cityben. – Érkezés haza a késő esti órákban.

Utazás: légkondicionált autóbusszal
Étkezés: önellátó a kempingben és félpanzió az olasz tranzitszálláson
Szállás: 7éjszaka 4 fős mobilhomokban 2 fő/szoba elhelyezéssel a kempingben és 1 éjszaka hotelban 2 ágyas szobákban a tranzitszálláson

Ár: 189.000 Ft/fő, legalább 36 utas esetén, amely tartalmazza az utazást, szállást és a csoportvezetést.

Egy ágyas felár: 83.000 Ft/fő.

Az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, az idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!
Az idegenforgalmi adó 8 EUR/fő.
Belépődíjak az internetről még 2021. januári állapot szerint: Ferrari Múzeum 17 EUR, Ravennában kombi jegy mindenhez 13 EUR, Szent Ferenc-templom 3 EUR.
 

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie 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!

A programhoz jó utat kívánva, üdvözlettel.
								


