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Programunk foglalható: a szabad helyek függvényében 40% előleg befizetésével.  
A fakultatív programok minimum 20 fő jelentkező részvételével indulnak. 

A programok sorrendje a helyi viszonyok függvényében változhat.  
A belépők árainál a 2019-es állapotot vettük figyelembe. 2021-ben lehet eltérés az árakban! 

Az autóbuszon a jelentkezés sorrendjében ingyenesen fix ülőhelyet biztosítunk! 
Az ajánlatban feltüntetett árak 1 € = 380 HUF árfolyamig érvényesek! A program minimum 35 fő fizető utas esetén indul! 

Díjmentes felszállási lehetőségek: 
Tiszakécske, (Penny Market ) Szolnok (Pelikán Szálló parkolója), Abony, Cegléd, Budapest, Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa 

 

Körutazás Dél-Itáliában  
2021.06.04-10. (6 éj/7 nap) 

****ÚJ IDŐPONT: 2021.09.11-17. (6 éj / 7 nap)**** 
Részvételi díj félpanzióval: 154.900 Ft / fő  

Előfoglalási ár a szeptemberi időpontra: 149.900 Ft / fő 2021.05.14-ig történő foglalás esetén! 
Szállás: 6 éjszaka, kétágyas, fürdőszobás szobákban, 3 csillagos szállodában.  

(1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban) 
  Utazás: emelt szintű nyugati típusú autóbusszal  Egyágyas felár: 29.900 Ft/fő 

    Kombinált utas-, és sztornóbiztosítás: 7.200 Ft/fő ( 70-80 éves kor között 11.400 Ft / fő) 
 

Részletes program 
 

1. nap: Elutazás Szolnokról 
Elutazás a kora reggeli órákban.  Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián 
keresztül Olaszországba. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. (Orvieto környéke)  
2. nap: Orvieto – Tivoli – Sorrentoi - félsziget 
Reggeli után Orvietoban, rövid városnézés keretében megtekintjük a dómot, és sétálunk 
a hangulatos óvárosban. Ezt követően a Rómától 30 km-re, az Aniene folyó mentén 
fekvő Tivoli városába indulunk, mely többek között a világörökség listáját gazdagító 
látványosságokkal is rendelkezik. Esti órákban érkezés Sorrentoi - félszigeten levő 
szállásunkra. 
3. nap: Pompeii – Vezúv 
Reggeli után elutazás Pompei-be melyet helyi idegenvezetőnk segítségével tekintünk 
meg. Az egykoron lávatalapzatra épült várost időszámításunk szerint 79-ben a Vezúv 
kitörése pusztította el. A maradványok csak a véletlennek köszönhetően, a 16. 
században kerültek elő a Sarno – folyó szabályozásakor. Később a világörökség részévé 
választották. Ezt követően helyi buszra szállunk, és megtekintjük a várost elpusztító 
vulkánt, a hatalmas Vezúvot. A program végeztével indulunk szállásunkra. Ezen a napon 
lehetőség nyílik egy hangulatos Tarantella esten részt venni. 
Belépők és egyéb költségek: 50 €/fő   
(Pompei belépő tárlatvezetéssel, helyi olasz autóbusz a Vezúvra) 
 
4. nap: Fakultatív program Amalfi – Ravello, vagy szabad program 
Reggeli után elutazás a csodálatos Sorrentói-félszigetre a Positano – Amalfi – Ravello, 
avagy kék-szalag útvonalon. Az útvonal a világ egyik legismertebb, legszebb panoráma 
útvonala. Sétát teszünk az elbűvölő kisvárosban, Amalfiban, megtekintve annak 
nevezetességet, beleértve az Amalfi Dómot, vele együtt a Szent András emlékeket. Ezt 
követően megtekintjük az Amalfi felett 350 méterrel található Ravello festői városát. 
Ravello nevezetességei közé tartozik a középkori Rufolo-palota és a Cimbrone-villa, 
melyek felejthetetlen emlékekkel gazdagítják Itáliát. Programunk végeztével 
visszatérünk szállásunkra. 
A program ára: 35 €/fő  
(az ár tartalmazza az olasz autóbuszt egész napra, idegenvezetést) 
 
5. nap: Fakultatív program Capri Szigete, vagy szabad program 
Reggeli után elutazás a csodálatos Caprira, a Tirrén – tenger ékkövére. Áthajózás után 
találkozunk helyi idegenvezetőnkkel. Rendkívül gazdag program várja a látogatókat. A 
szigeten helyi autóbuszokat is igénybe véve barangolunk. Lehetőség nyílik a sziget körüli 
hajókirándulásra, libegőzésre, majd a San Michele Villa és az Augustus Park 
megtekintésére. Természetesen nem maradhat ki a programból Capri és Anacapri 
gyönyörű városa sem. A program végeztével indulunk szállásunkra. 
Capri kirándulás (transzfer, hajójegy, busz, idegenvezetés, idegenforgalmi adó)  
80 €/Fő 
 
6. nap: Városnézés Nápolyban helyi idegenvezetővel 
Reggeli után elutazás Bud Spencer szülővárosába, a csodálatos Nápolyba. Körülbelül 
négy órás városnézésre invitáljuk a csoportot, melynek első lépéseként panoráma 
körutat teszünk a város egyik legelegánsabb részében, a Posillipo városnegyedben. 
Csodálatos látvány tárul szemünk elé a Pozzuoli Öböl az Ischia Szigettel, majd a Nápolyi 
Öböl a Vezúvval és Capri látványával. Néha nem árt megállni pár percre, és felfedezni, 
milyen csodálatos a világ! Túránk után a centrum következik a maga látványosságaival, 
majd a napot szabadidővel fejezzük be. Ezt követően visszatérünk a már ismert 
szállásunkra Orvieto környékén. 
7. nap: Hazautazás 
Érkezés Szolnokra a késő esti órákban. 

A részvételi díj tartalmazza: az utazást költségét, 6 éjszaka szállást félpanzióval és a 

csoportkísérő költségét, a napi programok egy részét. (4-5. nap fakultatív). 

A részvételi díj nem tartalmazza: Az esetleges egyágyas felárat, a fakultatív programok, 

az esetleges helyszínen fizetendő belépők, és az audioguide-ok díját, valamit a 

kombinált biztosítást, mely 7.200 Ft / fő. Nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely 

összesen 10 € /fő/7 nap. 

Tájékoztató árak a helyszínen fizetendő belépők és egyéb költségek: 

  Vezúv kráter 10 €/fő 

  Amalfi dóm 4 €/fő 

 Ravello Dóm/Múzeum 4 €/fő 

  Villa Rufolo 7 €/fő 

  Hajókiràndulás Capri sziget körül 20 €/Fő 

  Capri libegőzés 11 €/Fő 

  Capri San Michele villa 8 €/Fő 

  Capri Augustus park 1 €/Fő 

  Tarantella est 30 €/fő 

  Tivoli – Hadrian villa 12 €/fő 

  Audio guide (kötelező): 10 €/fő/hét 

  Kisbusz Orvieto 4 €/ fő 

  Idegenforgalmi adó 10€/fő (kötelező) 


