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A z  ö r ö k  v á r o s ,  R ó m a  é s  F i r e n z e  c s o d á i  
                     Padova látnivalóival 

 
1. nap Indulás a hajnali órákban, utazás rövid pihenőkkel. Délután séta Szent Antal városában, 

Padovában, majd a szállás elfoglalása.  
 

2. nap Utazás a toszkán fővárosba, Firenzébe. Városnézés: Santa Croce templom, Dante szülőháza, 

Dóm, Keresztelő kápolna, Giotto harangtornya, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. 

Szabadprogram, majd tovább utazás a Róma környéki szálláshelyre. 
 

3. nap  Az örök város, Róma felfedezése: délelőtt a Vatikáni múzeumok és a Szent Péter bazilika  

meglátogatása, délután Spanyol lépcső, Trevi kút, Pantheon, Piazza Navona megtekintése. Este visszautazás 

a Róma környéki szállásra, szabadprogram.  
 

4. nap A római városnézés folytatása: Forum Romanum, császárfórumok, Palatinus domb, Colosseum 

megtekintése, majd a San Pietro in Vincoli templomba vezet utunk, ahol Michelangelo Mózes szobrát is 

láthatjuk. Szabadprogram, majd visszautazás a szállásunkra.  
 

5. nap Kora reggel (07.00) hazaindulás, utazás Firenze-Bologna-Ljubljana útvonalon útközben 3-4 

óránkénti pihenőkkel. Érkezés Budapestre éjfél körül, majd igény szerint tovább utazás a vidéki 

nagyvárosokba. 

 

+ 1 nap hosszabbítási lehetőségek: 

a., Pompei-Vezúv:  

Ellátogatunk Pompei romvárosába, ahol az ókori város titkait ismerhetjük meg.   2000 éves utcákon 

sétálunk, bepillantunk házaikba, színházaikba, a fürdőbe, bordélyházba... eredeti freskók és falfirkák 

árulkodnak hétköznapjaikról... a Forumról megcsodáljuk a Vezúv látványát. Ezt követően vulkántúra a Vezúv 

kráteréhez, ahonnan páratlan kilátás nyílik a nápolyi öbölre és a sorrentói félszigetre. Este visszautazás a 

Róma környéki szálláshelyre.  

Program díja szállással együtt: 15.900 Ft/fő   

 

b., Róma és tengerpartja: 

Szabadprogram Rómában, majd kirándulás Ostia tengerpartjára. Este visszautazás a Róma környéki 

szálláshelyre. Program díja szállással együtt: 12.900 Ft/fő   

 
 

Hotel*** reggeli 

(2-3 ágyas fürdőszobás szobák) 

egész évben 

Részvételi díj 89.800 Ft/fő 

Vacsora 4 alkalom 12.900 Ft/fő 

+1 nap hosszabbítás Pompei Vezúv 15.900 Ft/fő 

+1 nap hosszabbítás Róma és tengerpartja 12.900 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték  3.900 Ft/fő 
 

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállást, 4 reggelit és az idegenvezetés 

költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek, vatikáni idegenvezetés, római 

tömegközlekedés, firenzei behajtási engedély (10 Euro/fő), és az utasbiztosítás díját.  
 

Betegség, baleset, poggyászbiztosítás: 430 Ft/fő/nap.  

Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a. 

Időpontok: www.adriaholiday.hu 

Min. 20 fő foglalása esetén a program egyedi időpontban is kérhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Belépők: 

 

Firenze 

**Behajtási engedély                                     10,00 Euro/fő 

**Helyi idegenvezetés Firenze:                                 4,00 Euro/fő 

Palazzo Vecchio:                                                         6,00 Euro/felnőtt 

                                                                                   4,50 Euro/18-25 év között 

Dóm:                                                                            ingyenes 

A dóm kupolája:                                                            8,00 Euro 

Keresztelő kápolna:                                                      5,00 Euro 

Giotto harangtornya:                                                    8,00 Euro 

Santa Croce templom:                                                  6,00 euro/felnőtt 

fülhallgató a dómba és a Santa Croce templomba:        2,00 euro/fő 

 Róma 

**Tömegközlekedés napijegy:                                     7,00 Euro vagy 

75 perces jegy                                                            1,50 Euro vagy 

(1 alkalom a metróra vagy korlátlan alkalom a buszra) 

2 napos bérlet                                                            12,50 Euro 

3 napos bérlet                                                            18,00 Euro 

A csoport igényeinek megfelelő verziót célszerű igénybe venni, mely eldöntésében az idegenvezető 

segítséget nyújt. 

Vatikáni múzeumok + Sixtus kápolna + Szent Péter bazilika 

magyar nyelvű tárlatvezetéssel, időpontfoglalással: 

-           14.900 Ft/fő felnőtt,  

-           10.900 Ft/fő diák 25 évig 

 Colosseum-Forum Romanum-Palatinus domb időpontfoglalással: 

-           6.300 Ft/fő felnőtt,   

-           4.200 Ft/fő diák 18-25 év között,    

-           1.700 Ft/fő diák 18 év alatt 

Capitoliumi múzeum:                                                15,00 Euro/felnőtt    

      13,00 Euro 6-25 év között   

      ingyenes 18 év alatt 

Patheon                                                                   ingyenes 

Angyalvár:                                                               8,00 Euro/felnőtt    

      ingyenes 18 év alatt 

 **templomokba fülhallgató:                                   1,50 Euro/fő/templom 

 



 

  + 1 nap hosszabbítás esetén: 

**Pompeji ásatások:                                                   15,50 Euro/fő felnőtt  

                                                                                  7,50 Euro/fő 18-25 év között   

             ingyenes  18 év alatt 

**Pompei helyi idegenvezető (kötelező):                     8,00 Euro/fő, a 18 év alatt is fizetni kell 

**Fülhallgató:                                                              2,00 Euro/fő 

**Vezúv kráter+kisbusz:                                             20,00 Euro/Fő 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 

 

  

  

  

 


