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   NAPFÉNYES ITÁLIA-MÉG KEDVEZŐBBEN!  

 
A Trieszt-Padova-Velence –Aquileia kirándulás feltételei (időpont, ár) kedvezően 

változtak. Új időpont: 2017.május 13-16. Új részvételi díj: 42.900 forint. Az étkezés 

nincs benne az árban, de az apartmanban vagy egy közeli, olcsó étteremben ez 

egyszerűen megoldható. A májusi időpont nemcsak az ára, hanem az időjárás miatt is 

kedvezőbb, tekintve, hogy tengerparti üdülővárosban van a szállás Várjuk még a 

jelentkezőket!  
 

Időpont és részvételi díj: 

 2017. 05. 13-16.   42.900.-Ft/fő   (+ 60 Euro belépőkre) 

Utazás:       autóbusszal 

Elhelyezés:   5-6 fős apartman (2-3 légterűek) 

Ellátás:          önellátó  

A fenti részvételi díjak nem tartalmazzák a Velence-Murano- Burano hajójegy árát, mely 

22 Euro/fő (bár ez az eredeti programban sem volt benne) 

 

További információk: 

 Szállás: 

Az utazási irodának Bibioneban (tengerparti üdülőváros) van saját apartmanháza a 

városközpontban, a sétáló-bevásárló utca mellett, a tengerparttól kb. 80 m távolságra. 

Itt a tengerpart széles, finom homokos, rengeteg sportolási lehetőséggel: kiépített 

röplabdapályák, focipályák a parton, szörfözési lehetőség, banánozás, ejtőernyőzés…. 

Apartmanok: 

Az apartmanok 5 ill. 6 személyesek, melyek 2-3 légterűek, rendelkeznek 1 ill. 2 

hálószobával és nappalival, ahol szintén elhelyezési lehetőség van 1 vagy 2 fő 

elhelyezésére. A nappali egyik sarkában van a konyharész kialakítva, ezen kívül 

fürdőszobával, erkéllyel rendelkezik az apartman. 

 5 fős apartman: 1 db 3 ágyas hálószoba+2 fő a nappaliban 

6 fős apartman: 2 db 2 ágyas hálószoba+2 fő a nappaliban 

Minden apartmant berendezve adnak át a vendégeknek, amely fel van szerelve 

gáztűzhellyel, hűtőszekrénnyel, konyhafelszereléssel (edényekkel, tányérokkal, 

poharakkal, tálakkal), hideg és meleg folyóvízzel, elektromos árammal (220 V). Kávéfőző, 

mikrohullámú sütő szintén van az apartmanokban. 

 

Étkezés: 

A megadott részvételi díj az étkezés árát nem tartalmazza 

Az apartman a sétáló utca mellett van, számos pizzéria, étterem, fagyizó áll 

rendelkezésre, szupermarket is kb. 3-4 perces sétára található. 

A félpanziós ellátásra több verzió is lehetséges: 

a., mivel minden apartman konyhával felszerelt (edények, gáztűzhely, mikrohullámú sütő), 

a főzési lehetőség is adott: akár itthonról vitt készételt, melyet csak melegíteni kell 

 vagy itthoni alapanyagból könnyen elkészíthető ételeket javaslunk 

 b., házhoz rendelt étel valamely take away étteremből (ez esetben csak le kell sétálni a 

gyerekeknek az apartman elé, hogy átvegyék az ételt): 



      pizza: 5-7,50 euro 

      lasagne: 5,00 euro 

     egy fél sült csirke+hasábburgonya: 5,50 euro 

c., étteremben elfogyasztott vacsora      

-vacsora: kb.10-14 euro/fő függ attól is, hogy hány fogásos és  pl. milyen sültet, salátát , 

stb. tartalmaz vagy   

-tésztaétel (pizza, lasagne, spagetti, stb): 6-8 euro/fő 

  A  reggeli: 5€/fő   a szálláshelyen elfogyasztva 

 Diákcsoportok esetében az a., és b., verziót választják a csoportok a legtöbb esetben. 

 Így a részvételi díjhoz hozzászámolva az étkezéseket, még a zsebpénzük is meglenne a 

gyerekeknek, hiszen 12-16- 20.000 Ft-ot spórolhatnak. 

 

Program: 
 

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,  Bibioneben. 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 Bibioneben. 
 

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. Délután ellátogatunk az üveg és csipkekészítésről híres Murano és Burano 

szigetekre. Hajójegy Velencébe 22 Euro/fő. Szállás Bibioneben. 
 

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. 
 

 
 

  

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza 

a fakultatív programok, a velencei hajójegy, a belépőjegyek és a biztosítás díját.  

Üdülőhelyi illeték: 1,5 euro/fő egyszeri alkalom, helyszínen fizetendő 

BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap 



 
 

 
 

 

Belépők (az árak tájékoztató jellegűek, a lista több belépő árát tartalmazza, mint ahová egy-egy csoport az utazás alatt ellátogat,  

minden utas igény szerint választhat, nem kötelező) 

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 

Dózse Palota + Correr múzeum+Régészeti múzeum:            19.00.-Euro/felnőtt 

12,00 Euro/diák, és 65 év felett 

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 
 

Botanikus kert       10,00 Euro egyéni felnőtt 

        8,00 Euro csoportos min. 10 főtől vagy 65 év felett 

        5,00 Euro diák 

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 

 

 

 

 


