
 
 
                      

     Napfényes Itália  
 
Időpont:      2017. 03. 21-24. 

Utazás:       autóbusszal 

Elhelyezés:   hotel***, 2-3 ágyas fürdőszobás szobák 

Ellátás:          félpanzió (reggeli és vacsora) 

 

1. nap Indulás a hajnali órákban. Útközben pihenő Trojaneban, az óriási fánkok hazájában, ahol mindenki 

vásárolhat az ízletes fánkcsodákból. Triesztben városnéző séta, majd látogatás Miksa főherceg rezidenciájába, a 

tengerparti fekvésű, igencsak impozáns MIRAMARE – kastélyba.   Kora este a szállások elfoglalása a népszerű 

tengerparti üdülővárosban,  Lido di Jesoloban. Szabadprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nap Városnézés Szent Antal otthonába, Padovában. Az utcákon sétálva lépten nyomon csodálatos helyekre 

érkezünk: a Szent Antal bazilikához aki a város védőszentje, a Scrovegni kápolnához ahol Giotto értékes freskói 

láthatók. Ellátogatunk az 1200-as években alapított egyetemhez is, melynek padjait Janus Pannonius, Báthory 

fejedelem, Kopernikusz és Galilei is koptatta. Séta Európa egyik legtágasabb terére a Prato della Valléra is. A 

természet kedvelőinek fontos állomás a Botanikus kert, mely 1585-bol való, ritka és régi növények találhatók 

benne. Szállás Lido di Jesoloban. 

 

3. nap Mai nap Velencébe vezet utunk, ahol városnézés: Szent Márk bazilika, Harangtorony, Dózse Palota, 

Sóhajok hídja, Rialto-híd, Canal Grande-n található paloták. Az autóbusz Punta Sabbione-ba érkezik, onnan 

hajóval utazunk Velencébe. Hajójegy Velencébe és Murano, Burano szigetére 22 Euro/fő. Meglátogatjuk az 

üveggyárat. Szállás Lido di Jesoloban. 

 

4. nap Délelőtt Látogatás Aquileaba, mely a Római Birodalom egyik legfontosabb városa volt. Séta az ókori 

emlékek között: Fórum, Via Sacra. Megtekintjük az ókeresztény bazilikát, mely világhírét csodaszép 

mozaikjainak köszönheti. Ezt követően a Trieszt melletti Grotta Gigante látványos cseppkőbarlangjába 

látogatunk. Kora délután indulás Magyarországra, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Hazaérkezés késő este. 

 

 

Részvételi díj: 65.900 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, félpanziós és az 

idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a velencei hajójegy, a belépőjegyek és a biztosítás díját.  

Üdülőhelyi illeték: 4 euro/fő egyszeri alkalom, helyszínen fizetendő 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Diákcsoport esetén az ingyenes ill. kedvezményes belépőjegyek vásárláshoz szükséges : kb. 10 

pld iskolai fejléces papírra, lepecsételve,  géppel írt utaslista az alábbi adatokkal: név, szül. 

idő, szem. ig. vagy útlevél száma. 

 

Trieszt 

Miramare kastély:     8,00.-Euro, 18-25 év között 5 Euro 

18 év alatt ingyenes 

 

Grotta Gigante      12,00 Euro/felnőtt,  

9,00 Euro/diák csoport (min. 25 fő) 

 

Velence 

Harangtorony:       8,00 Euro egyéni felnőtt 

        4,00 Euro csoportos jegy min. 15 főtől 

Szent Márk bazilika                                                              ingyenes 

Szent Márk bazilika - Pala d’Oro:     2,00.-Euro felnőtt, 1,00 Euro diák 

Szent Márk bazilika-kincstár:    3,00.-Euro felnőtt, 1,50 Euro diák 

Punta Sabbioni-Murano-Burano-Velence oda-vissza:  22.00.-Euro 

 

 

Padova 

Szent Antal Bazilika:     ingyenes 

Egyetem:      ingyenes 

 

Scovegni kápolna (előzetes bejelentés alapján)  8,00 Euro felnőtt csoportos jegy min. 

10 főtől 

        6,00 Euro diák 27 évig és 65 év felett 

        5,00 Euro csoportos diákjegy 

 

Aquileia 

Bazilika:             ingyenes 

Bazilika 2 kriptája     4,00 Euro/felnőtt 

       1,00 Euro/diák 

 

JELENTKEZÉS: 
 

Dálnoki Gabriella és Csigéné Várnay Judit tanárnőknél, 15.000 Ft előleg befizetésével. A 

fennmaradó összeget, havi rendszerességgel (13.000/hó februárig) kell befizetni, így 

talán nem terheli meg annyira a családi kasszát. 

 


