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Élmények a Garda- tó körül
1.nap Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Látogatás Aquileiaba, 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. Este a szállások elfoglalása a Garda
tó környékén.
2.nap Kirándulás a Garda-tó vidékének gyöngyszemeihez. Kihagyhatatlan Malcesine hangulatos kisvárosa,
innen a világon egyedülálló panorámás, forgó üvegfelvonó visz fel a Monte Baldo 2200 m. magas csúcsára,
ahonnan gyönyörködhetünk a Garda-tóra nyíló páratlan kilátásban. Ezt követően áthajózunk Limone sul Garda
citrom, narancs és cédrusültetvényekkel teli kisvárosba, ahol egy kellemes séta vár ránk. Szabadprogram.
Visszautazás a szállásunkra.
3.nap Délelőtt a Garda tó ékkövét, Sirmione városát ismerjük meg, mely minden látogatóját rabul ejti. A
sikátoros utcákon sétálva fedezzük fel a várost. Nagy élmény a híres Scaligieri vár, de megnézzük az antik
világ egyik történelmi emlékét, egy római kori villa romjait, a Grotte di Catullót. A romok tövében, a tóban
kénes hőforrások, azaz termálvíz bugyborékol fel, amit motorcsónakos kísérővel meg is tekinthetünk.
Ellátogatunk a festői szépségű kisvárosba, a Mincio folyó partján fekvő Borghetto sul Mincioba, ahol tehetünk
egy kellemes sétát Itália egyik leghíresebb botanikus kertjében, a Parco Sigurta növényparkban is.
Visszautazás a szállásunkra.
4. nap Napunk nagy részét Rómeó és Júlia városában, Veronában töltjük. Megtekintjük az ókori világ
leghíresebb amfiteátriumát, az Arena-t, majd séta a Piazza delle Erben, melyet csodás középkori tornyok és
épületek vesznek körbe. Ellátogatunk Júlia házához, a dómhoz, megtekintjük Dante szobrát és a Scaligierik
síremlékét is. Bardolinoba utazunk tovább, ahol megkóstolhatjuk a régió híres borát is, a Bardolinót. Útban a
szállásunk felé séta Lazise macskaköves utcáin: csodás tér, román kori kápolna, hangulatos sétány, kiváló,
panorámás éttermek, apró, különleges üzletek kínálják portékáikat. Szabadprogram, szállás, ahol előző este.
5.nap A szállások elhagyása után Treviso híres középkori óvárosával ismerkedünk. „Miniatűr Velence” vagy „A
vizek városa” - ahogyan a helyiek hívják ezt a díszes, árkádos házairól híres, virágos hidakkal és csatornákkal
szabdalt hangulatos kisvárost. Ebéd után hazaindulás, érkezés késő este. (kb. 23.00 óra)
Holiday Home önellátás
(2-3
háló,
nappali
felszerelt
fürdőszoba)
Holiday Home 4 fős elhelyezéssel
Holiday Home 3 fős elhelyezés felár
Holiday Home 2 fős elhelyezés felár
Üdülőhelyi illeték
Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdőszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 4 alkalom
Üdülőhelyi illeték

04.10-04.24 és
03.27-04.10 és
konyhával,09.11-11.01 között04.24-05.22
között
64.900 Ft/fő
69.900 Ft/fő
4.400 Ft/fő
6.900 Ft/fő
12.900 Ft/fő
18.900 Ft/fő
3.400 Ft/fő
3.400 Ft/fő

06.05-06.12
között
78.900 Ft/fő
7.900 Ft/fő
23.900 Ft/fő
3.400 Ft/fő

egész évben
91.800 Ft/fő
17.800 Ft/fő
3.400 Ft/fő

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és a biztosítás díját.
Betegség, baleset, poggyászbiztosítás: 430 Ft/fő/nap.
Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.

Időpontok: www.adriaholiday.hu
Minimum 20 fő foglalása esetén a programok egyedi időpontokban is elérhetőek!

