ÚJ

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL!

Szicíliai körutazás a Világörökség nyomában 6 nap/5 éjszaka
Kulturális látnivalók, a fejedelmi Etna, a kedves települések és a mediterrán hangulat teszik felejthetetlenné az itt töltött
napokat.
Indulási időpontok:
2014.04.18-04.23. (Húsvét),
			
2014.04.30-05.05. (Május 1. hosszú hétvége),
			
2014.06.06-06.11. (Pünkösd),
			
2014.10.21-10.26. (Október 23. hosszú hétvége)
Minimum létszám: 21 fő.

556,- EUR/fő ártól*
(176.308 Ft/fő ártól)

Program:
1. nap: Budapest-Catania
Utazás az Alitalia menetrendszerinti járatával Budapestről római átszállással Catania repülőterére. Transzfer a 3*+/4* Parc Hotel Antares, Le
Terrazze & Olimpo szállodába.
2. nap: Egész napos kirándulás, Etna & Taormina
Reggeli után találkozás a magyar idegenvezetővel. Utazás lenyűgöző tájakon át az Etnához.
A kb. 3 órás tartózkodás alatt fakultatív jeep-túra a csúcskráterhez vagy túralehetőség a
Monte Silvestri kráterhez. Fakultatív ebéd a helyi ételeket kínáló, otthonos La Roca della
Rosa fogadóban, az Etna lábánál. Ebéd után továbbutazás a varázslatos városkába,
Taorminába. Rövid városnézés, majd szabadprogram vagy fakultatív program keretében a
görög színház megtekintése. Utazás a szállodába.
3. nap: Egész napos kirándulás, Agrigento & Piazza Armerina
Reggeli után Szicília két híres történelmi emlékhelyének meglátogatása következik. Az
Agrigento határában lévő Templomok völgyében 8 gyönyörű görög templom és ókori maradványok megtekintése. Piazza Armerinába tartva útközben fakultatív ebéd az hangulatos Cucina Garibaldi étteremben. Továbbutazás a Szicília belsejében található helységbe,
amely a Villa Romana del Casaléban található legszebb és legnagyobb fennmaradt ókori
padlómozaikjairól híres. Utazás a szállodába.
4. nap: Fél napos kirándulás, Catania és a Küklopsz-sziklák
Reggeli után indulás a Cataniába. Délelőtt barangolás a hangulatos kikötőben, a bámulatos
tengeri halpiacon valamint a környező utcácskákban, majd a nyüzsgő város megtekintése.
Továbbutazás a Küklopsz-sziklákhoz, fakultatív program keretében az acicastelloi vár megtekintése. Délután visszautazás a szállodába, szabadprogram.
5. nap: Szabadprogram
Reggeli a szállodában, szabadprogram.
6. nap: Catania-Budapest
A menetrendtől függően délelőtt szabadprogram vagy hazautazás az Alitalia menetrendszerinti járatával, római átszállással Budapestre.
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából. 2014.04.30-ig történő foglalás esetén
10% kedvezmény a szállás díjából.
*A kedvezményekkel csökkentett ár tartalmazza a repülőjegy árát (Budapest-Catania-Budapest útvonalon menetrendszerinti járattal), a „Szicíliai körutazás a Világörökség nyomában” körutazás programot magyar idegenvezetővel (6 napos körutazás 5 éjszaka szállással 3*+/4* Parc Hotel Antares, Le Terazze & Olimpo szállodában, kétágyas szobákban, reggelivel (félpanziós vagy
All Inklusive ellátás felár ellenében), és a transzfert a repülőtér és a szálloda között, kirándulásokat légkondicionált autóbusszal, és a helyi magyar idegenvezető díját a kirándulások alatt.
Ezen felül fizetendő a repülőtéri illeték (kb. 99 €/fő (31.393,- Ft/fő)) és a biztosítás, valamint a helyszínen a belépőjegyek (kb. 32 EUR) és az idegenforgalmi adó (kb. 8 EUR). A fenti ár 2014.
október 21-i indulási időpontra vonatkozik. A program min. 21 fő esetén magyar idegenvezetővel indul. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes. Árainkat Euróban garantáljuk. A fenti forint ár 1 EUR=317,10 Ft árfolyam esetén érvényes. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF
valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A körutazásra és a szállásokra vonatkozó információk az irodákban. A képek illusztrációk.
Neckermann eng.sz.: R00801/1999/1999.

Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!

