
                                                                                                                                                                    

    

        
Lignano Sabbia d’oro

Falatnyi Itália, csöppnyi dolce víta   

Időpont: 2014.06.26 – 2014.07.05.
Időtartam: 10 nap / 9 éj
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: tengerparti apartmanokban
Ellátás: önellátó

1. nap: Indulás a hajnali  órákban Edelényből. További  felszállási  lehetőség Miskolcon – Mezőkövesden –
Gyöngyösön – Budapesten – Székesfehérvárott – Balatonlellén. Folyamatos utazás:  Lenti - Maribor -
Ljubljana – Trieszt útvonalon, rövid pihenőkkel. Késő délután a szállások elfoglalása LIGNANOBAN.
A  nap  további  részében  szabadprogram  és  strandolási  lehetőség.  
* Edelény – Lignano  távolság: 870 Km / Menetidő: pihenőkkel kb. 12 óra 

Szállás: 3 légterű 2 hálószobás 4-5 ágyas erkélyes lakásokban 250 méterre a strandtól. A lakások felszerelt
konyhával rendelkeznek. Részéletes leírás: www.fratelligoldoni.hu / olasz tengerpart / Lignano

2. nap: Szabadprogram, pihenés, strandolás.

3. nap: Egész  napos  kirándulás   VELENCÉBE.  Reggel  08:00  órakor  elutazás  autóbusszal  a  Punta  di
Sabbionei kikötőbe. Hajókirándulás a lagúnákon (kb. 4 órás program) Le Vignole – Tré Porti – Burano
– Mazzorbo – Torcello – Murano – San Michele – Fondamente Nuove – Arsenale. Utasaink a kirándulás
alatt két szigeten kötnek ki:  BURANO – látogatás a csipkeverő asszonyoknál, a színes házairól is
híres  „alvó”  szigeten.  MURANO:  az  üvegeiről  elhíresült  sziget,  elizoláltan  alussza  álmát,  de  „a
Fornace-k” időről–időre szélesre tárják kapuikat a látogatók előtt. Egy előadás keretében szemtanúi
lehetnek a híres muránói üveg születésének, majd a Vetreria kínosan elegáns polcain csodálhatják
meg a hazájának nagy hírnevet hozó üvegkölteményeket. Délután városnézés Velencében. Késő
délután szabadprogram a városban, majd este visszautazás a szálláshelyre. 

4. nap: Szabadprogram, pihenés, strandolás.

5.nap: Reggel  látogatás  a  lignanoi  piacon,  majd  déltől  szabadprogram,  strandolás.  Piac  után  fakultatív
kirándulási lehetőség Veronába és Mantovába. Veronai városnézés: Aréna – Júlia Háza – Piazza
dei Signori – Városháza – Scaligeri palota – Dóm, majd rövid szabadprogram. A nap második felében
látogatás a Pó torkolatába, a Gonzagák városába, a Mantovai Hercegségbe. Hazaérkezés késő este. 

6. nap: Egész napos szabadprogram, pihenés, strandolás.

7.nap: Reggel látogatás a  Padovai kórházban, rövid városnézés ( Szent Antal Bazilika – Szobor park –
Pedrocchi kávéház – Egyetem – Piazza delle Erbe ) , majd továbbutazás  Abano Termébe, ahol a
fürdő komplexumot látogatjuk meg. Este visszautazás Lignanoba.  

http://www.fratelligoldoni.hu/


8. nap: Délelőtt  látogatás a lignanoi  természetvédelmi  parkban és állatkertben.  A nap további  részében
szabadprogram, pihenés, strandolás.

9.nap: Egész napos szabadprogram, pihenés, strandolás. Este szervezett vacsora és zenés est a La Bocce
Étterem kerthelységében, élő zenével, vacsorával.

10. nap: Délelőtt  10:00  órakor  a  szállás  elhagyása,  rövid  pihenő  és  séta  a  trieszti  riviérán,  látogatás  a
Miramare kastély parkjában. Hazaérkezés az éjszakai órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

• Fisze tagoknak – 69.900,- Ft/fő

• Nem tagoknak -  74.900,- Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

• szállást 9 éjszakára többlégterű, összkomfortos apartmanokban
• rezsi költséget, valamint az ágyneműhuzatot ( kivéve takaró )
• a lakások kötelező takarítási költségeit
• idegenforgalmi adót
• autóbusz közlekedést
• autópálya díjakat
• visszaúton trieszti kirándulást

• idegenvezetést, tolmácsolást 

FAKULTATÍV PROGRAMOK (minimum 30 fő együttes jelentkezése esetén) :

• Velencei egész napos kirándulás sziget túrával 30.00 Eur / fő
Az  ár  tartalma: autóbusz  közlekedés,  pályadíj,  parkolás,  behajtási  engedély,  kikötői  illeték,  szigetlátogatás  Burano
szigetén,  látogatás  Murano  szigetén  az  üveggyárban  üvegfúvó   bemutatóval,  velencei  belvárosi  városnézés
idegenvezetéssel, hajójegy oda – vissza útra.

• Verona – Mantova 25.00 Eur / fő
Az ár tartalma: autóbusz közlekedés, pályadíj, parkolás, behajtási engedély, veronai városnézés, mantovai városnézés.

• Lignano – állat és botanikai kert / fél napos program 12.00 Eur / fő
Az ár tartalma: autóbusz közlekedés, belépő

• Lignano – Piac, hétfői napokon, létszámtól függetlenül!   0.00 Eur / fő
Az ár tartalma: autóbusz közlekedés

• Padova – Abano Terme, kórház és fürdő látogatás       25.00 Eur / fő
Az  ár  tartalma: autóbusz  közlekedés,  pályadíj,  parkolás,  behajtási  engedély,  padovai  belvárosi  városnézés
idegenvezetéssel, Abano Terme fürdő látogatás.

• Élő zenés éttermi est vacsorával az utolsó este 25.00 Eur / fő
Az ár tartalma:  3 fogásos vacsora, étterem bérleti díj, welcome drink, személyzet, élő zene.


