
                                      OLASZORSZÁG (Tudnivalók) 

 

1.) Május 13-án gyülekező ½ 7-kor az iskola előtt. Hozzál magaddal egész napi 

élelmet. Késő este érkezünk a szállásra. 

1. nap  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 

2.) Étkezés/ Szállás 

Az apartman sétáló utca melletti elhelyezkedése következtében számos pizzéria, étterem, 

fagyizó van helyben, szupermarket is kb. 3-4 perces sétára található. 



Mivel az apartmanok konyhával felszereltek ( gáztűzhely, mikrohullámú sütő, edények, stb biztosított) 

étkezésre két lehetőséget tudunk ajánlani:  

-          akár itthonról vitt készételt, melyet csak melegíteni kell 

 vagy itthoni alapanyagból könnyen elkészíthető ételeket javaslunk 

  

-          az apartmanházhoz közeli étteremben előre rendelt reggeli és vacsora, vagy csak vacsora   

reggeli: kb. 5-6 euro/fő/nap 

vacsora: menü ( leves vagy előétel + frissen sült körettel és salátával) kb.14 euro/fő/nap vagy  

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

  

Apartmanok:  

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

3.) Május 16-án reggel indulunk vissza. Előtte bevásárolunk az útra. Érkezés az iskolához, a késő esti 
órákban. 

 

FONTOS! 

Mindenki hozzon magával annyi EUR-t, ami a 4 napos étkezését fedezi ill. ha szeretnél 
vásárolni valamit, legyen nálad zsebpénz. Aki befizette a 60 EUR-t, annak a helyi utazási 
költség, múzeumi belépők, Murano-Burano kirándulás Velencében, a helyi idegenforgalmi adó 
fizetve van. Aki nem fizette be, hozza magával ezt az összeget is. 

 

 

 


