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VELENCE, A TENGEREK KIRÁLYN ŐJE I.     3 NAP / 2 ÉJSZAKA 
         9. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
 
1. nap: Aquileia 
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri 
parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana útvonalon. Ismerkedés Aquileiával, 
mely város az ókorban a Római Birodalom legjelentősebb települései közé tartozott, majd a korai kereszténység egyik 
bástyája volt (ókori lakóházak, mauzóleum, Fórum, ókeresztény bazilika híres mozaikpadlóval stb.). A bazilika és a 
régészeti körzet része az UNESCO világörökségnek. Szállás Padova környékén (2 éj). 

 
2. nap: Velence 
Egész napos kirándulás Velencébe. Velencéről már mindenki hallott. Egy meseváros, ahol a házak lábát a tenger vize 
mossa, ahol szinte minden épületre ki lehet írni, hogy műemlék.  
Séta a városban, ismerkedés a város különleges hangulatával és legfontosabb nevezetességeivel (Rialto híd, Szent Márk 
tér, Szent Márk-székesegyház, Campanile, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). A közös programok után marad elegendő 
szabadidő arra, hogy mindenki kedvére barangolhasson a sikátorok és csatornák világában. A velencei program 
zárásaként hajózás a Canal Grandén, a város főútvonalán, ahol a legszebb paloták találhatóak. 

 
3. nap: Padova (Szent Antal-bazilika és óváros) 
A délelőttöt Padovában, Szent Antal városában töltjük. Miután megnéztük a város monumentális díszterét, a Prato della 
Vallét és a híres Szent Antal-bazilikát (gyönyörű freskók, szobrok, domborművek stb.), egy óvárosi sétára indulunk, ahol 
számos szép épületet, palotát csodálhatunk meg: Pedrocchi kávéház (Olaszország egyik legelőkelőbb kávézója), Palazzo 
della Ragione (a régi városháza), Palazzo del Capitanio (a velencei helytartó palotája), Palazzo del Bo (a nagy múltú 
egyetem épülete), a dóm a keresztelőkápolnával stb.  
Rövid szabadidő után indulás hazafelé. Utazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyiszentmiklós – Nagykanizsa – Siófok 
útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra és Budapestre az esti órákban. 
 
 
 
 
Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 2 éjszaka Padova környékén (Velence kb. 45 perc autóbusszal) egy 4 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, 
fürdőszobás, légkondicionált szobákban (tv, telefon, hajszárító, széf, minibár). A szálloda a Fehérvár Travel értékelése 
szerint inkább erős 3 csillagosnak felel meg. 

Ellátás: Félpanzió (büféreggeli / 3 fogásos vacsora).  
Figyelem: Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek. 

Időpontok Részvételi díjak 
2018. ápr. 20 – 22. 51.300 Ft 
2018. máj. 19 – 21. 54.900 Ft 
2018. szept. 25 – 27. 54.900 Ft 
2018. okt. 21 – 23. 54.900 Ft 

A részvételi díj tartalmazza  az autóbuszos utazást, a 2 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a 
belépési illetéket Velencébe, a felsorolt programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat és a 
velencei vaporettójegyet (ld. 15-19. oldal). 

Egyágyas felár:    11.600 Ft 

Gyerekkedvezmény:    12.000 Ft (12 év alatt) 

Olaszországi idegenforgalmi adó:   kb. 4 EUR (a helyszínen fizetendő) 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:   420 Ft/nap (ld. 9. oldal) 
 


