LUBICKOLÁS AZ OLASZ ADRIÁN
LIGNANO - NON STOP
Időpontok:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2019. július 19-21., augusztus 02-04.,09-11.,18-20.,
augusztus 30- szeptember 01..
emelt szintű vagy emeletes autóbusszal
21.30 órakor Budapest - Népliget, a Planetárium elől
22.00 órakor

PROGRAM
1. nap: Folyamatos utazás Szlovénián keresztül az Adriáig rövid pihenőkkel, éjszaka a buszon.
2. nap: Egy nap nyaralás Lignano homokos tengerpartján.
Lignano Velence és Trieszt között fekszik a tiszta kék színű tengerrel körülölelt, elbűvölő Lignano-félsziget, melyet
már többszörösen kitüntettek a "Kék Európa" zászlóval a széles, aranyszínű homokos tengerpartjának köszönhetően.
Fürdési és a legjobb turisztikai szolgáltatásokkal ellátott modern város: vitorlázás, lovaglás, golf, tenisz, stb.
Lignanoban az Aquasplash vízi-park várja a szórakozni vágyókat. A Gulliverlandia Akváriumot oktatói célokra
használják. Az állatkertben több mint 1500-féle állatot lehet megtekinteni. A kikapcsolódáshoz, a fiatalok számára a
Parco Junior nyitott játékparkkal, a gyerekek számára gumiból készült érdekes játékokkal, a Strabilia Vidámpark 1000
látványossággal áll a pihenni és szórakozni vágyók rendelkezésére. A vásárláshoz számos üzlet közül válogathatnak.
Felszállási lehetőségek az M7 autópálya vonalán:
 M7/M1-es autópálya, Budaörsi Pihenőhely, MOL benzinkút, 10-es km kő
 M7-es autópálya, Velencei Pihenőhely, MOL benzinkút, 45-ös km kő
 M7-es autópálya, Fehérvári Pihenőhely, Shell benzinkút, 60-as km kő
 M7-es autópálya, Lepsényi Pihenőhely, MOL Benzinkút, 83-as km kő
 M7-es autópálya, Sóstói Pihenőhely, MOL benzinkút, 95-ös km kő
 M7-es autópálya, Siófok, Tesco parkoló, 107-es km kő
 M7-es autópálya, Balatonlellei Pihenőhely, MOL benzinkút, 138-as km kő
 M7-es autópálya, Keresztúri Pihenőhely, Shell benzinkút, 167-es km kő
 M7-es autópálya, Zalakomári Pihenőhely, INA benzinkút, 194-es km kő
Ha nem a budapesti felszállást választja, legyen kedves jelezni megrendeléskor. Felhívjuk figyelmét, hogy
a busz (oda- és visszaúton is) csak menetiránynak megegyező oldalon áll meg a felszállási helyeken.
Fakultatív programlehetőség:
Látogatás Velencében. Lido di Jesolo autóbusz-pályaudvarnál megáll az autóbuszunk pár percre (érkezés kb. 8-9 óra
között), amíg leszállnak azok az utasok, akik inkább Velencében töltenék a napjukat. A menetrend szerinti buszok
Velencében, a Piazzale Roma térre érkeznek. Innen gyalogos vagy vaporettos városnézés keretében megtekintésre
ajánljuk a következő látnivalókat: Rialtó-híd, Szent Márk tér, Doge Palota, Campanile, hajókázás a Canale Grandén.
Program ára: 20,-€-tól (az ár függ a létszám és a bevezetendő idegenforgalmi adótól) Az ár tartalmazza az
idegenvezetést és az útiköltséget. Kérjük, előre jelezzék irodánkban, rossz idő esetén, a helyszínen is lehet jelentkezni.
3. nap: Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

*Kedvezmény: aki több időpontra befizet, 1000.-Ft/fő kedvezmény kap a további utakra !!!
Részvételi díj: 18.990,- Ft/fő
Biztosítás: 1.350,- Ft/fő Fix ülőhely: 2.500,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 2.000,- Ft/fő (kötelezően fizetendő)

Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

