LUBICKOLÁS AZ OLASZ ADRIÁN
JESOLO - NON STOP
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2020. július 17-19., augusztus 04-06., augusztus 14-16.
augusztus 20-22.
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 Jesolo homokos tengerpartján.
Jesolo Velence városától 30 km-re, északra helyezkedik el. Hosszan elnyúló homokos strandja tökéletes a hétköznapok
fáradalmainak kipihenésére. Igen közkedvelt kisgyermekes családok körében is a lassan mélyülő strandja miatt. Fő
utcája – mely este sétáló utcává alakul – vonzza azokat is, akik szeretik a mozgalmas,
nyüzsgő életet. Mindenki megtalálja a számára érdekes programot.
Jesoloban lehetőség van banánozásra, érdemes felülni az óriáskerékre, kipróbálni az
Aqualandia csúszdáit, (Napi belépőjegy az Aqualandia parkba 10-18 óráig: – felnőtt 32 Euro, – 100140 cm magasságú gyerekek 28 Euro
Délutáni belépőjegy az Aqualandia parkba: – felnőtt 28 Euro,– 100-140 cm magasságú gyerekek 24 Euro)

vagy ellátogatni a Tropicariumba (belépő: kb.20€). A kihagyhatatlan pizza szeletek, a tenger gyümölcsei, fagylalt
különlegességek teszik teljessé az egynapos nyaralást.
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: 13,-€-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.
Hazaindulás Lido di Jesolo-ból 21.00 órakor Budapestre. Kérjük, Velencéből időben induljanak vissza!!! Éjszaka az
autóbuszon.
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

AKCIÓS ÁR: 13.490,- FT/FŐ
Biztosítás: 1.260,- 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

