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O L Í V A S Z Ü R E T AZ ADRIÁN
2022.10.13 -16. (3ÉJ/ 4NAP) SZOLNOKI INDULÁSSAL 95.700 Ft / fő
Tudta Ön, hogy a horvát olíva a világon a legjobb minőségűek között van számon tartva? Nos ha nem, akkor most mindent
megtudhat róla és igazán minőségi, finom, nem utolsó sorban pedig rendkívül egészséges készlettel fel is tankolhatja kamráját!
Kirándulásunk során látogatást teszünk a Kvarner-öböl fővárosának számító Rijekában, ellátogatunk a pulai arénához és Rovinj
festői, félszigetre épült óvárosa sem marad ki! Ami a gasztronómiát illeti, részt veszünk egy tradicionális olívaszüreten
ebéddel, ahol sok hasznos dolgot tudunk meg az előállítással, ízesítéssel, gyártással kapcsolatban. Csatlakozzon Ön is
olívaszüreti programunkhoz! Ha már volt velünk mandarint szüretelni, azért, ha pedig még nem, akkor azért is javasoljuk
olívaszüret programunkat, amelyen a kikapcsolódás, feltöltődés és gasztronómia jegyében az észak-adriai régiók legszebb és
leggazdagabb történelmi helyszínei is felfedezésre kerülnek!
1. nap: Indulás a reggeli órákban, majd utazás Rijekáig, ahol sétánk során megtekintjük a Kvarner-öböl és az egykori monarchiabeli
kikötőváros központját. Ezután Krk-szigetre utazunk, ahol a nem hétköznapi látképpel rendelkező Punat településen töltjük az éjszakát.
A szobák átvétele után szabadidő egy kellemes tengerparti sétához, majd vacsora és éjszakázás a szállodában.
2. nap: A reggelit követően a közeli olívaültetvényre látogatunk, ahol a köszöntőitalt követően a helyiek bemutatják az olívaszedés
technikáját és az ültetvényt, amelyen megkezdődik a szüret illetve az olíva üzem megismerse. A szüret során megtudjuk az olíva
feldolgozásának módját, majd a szüretet követen egy ebéd következik, melyen parázson sült hús, káposzta és burgonya, víz és bor
kerül felszolgálásra. A szüret végeztével hangulatunk alapján két program közül is választhatunk: Krk városba megyünk busszal egy város
sétára, vagy sétahajózunk a festő öbölben és Košljun- sziget körül. Az ínyenceket fakultatív program keretében egy védett, több
aranyéremmel díjazott helyi sonka kóstolóra invitáljuk, ahol a mediterrán sonkakészítés fortélyainak megismerése mellett a kis üzem
megtekintésére is sor kerül, de vásárlásra is lesz lehetőség (a kóstoló tartalma: házi pálinka, krki sonka (prsut), házi sajt, sonkakrém,
olívabogyó, uborka, házi kenyér, 1 dl minőségi bor). A nap végén követően visszatérünk a közeli szállodába, ahol egy kis szabadidő áll
rendelkezésre, majd vacsora, pihenés és éjszakázás következik.
3. nap: A reggelit követően a Kvarner-öböl évszázadok óta legkedveltebb nyaralóhelyének számító Opatija felé vesszük az irányt, majd
Pula városába utazunk, ahol rövid látogatásunk során megtekintjük a tengerparton fekvő, Vespasianus császár uradalma alatt építetett,
négszintes, 20 000 főt befogadó napjainkban is jó állapotban fennmaradt római amfiteátrumot, amely ma koncertek, fesztiválok és
kultúrprogramoknak ad helyet, egykor pedig számos gladiátorviadal helyszíne volt. Az amfitátrum megtekintését követően, az Isztriafélsziget legszebb városába, a festő Rovinjba látogatunk, ahol megtekintjük a félszigetre épült óvárost, valamint a város védőszentjéről
elnevezett Szent Eufémia templomot, amelynek 60 méter magas tornyából csodás panoráma nyílik a környező szigetekre és a városra.
Megismerjük a város, és Szent Eufémia történetét akinek szarkofágja is megtekinthető a templomban. Délután szabadidő, mely során a
szép óváros zeg-zugos utcáin és sikátoraiban sétálhatunk, ebédelhetünk valamely hangulatos étteremben. Az esti órákban visszaérkezés a
szállodába, vacsora, éjszakázás.
4. nap: A reggelit követően hazaindulunk, érkezés az indulási várostól függően a késő délutáni/éjszakai órákban várható.
A részvételi díj 95.700, mely tartalmazza:
● az autóbuszos utazást
● magyar nyelvű csoportkísérőt és idegenvezetést az út során
● 3 éjszaka szállást háromcsillagos szállodában
● svédasztalos félpanziót
● a szállodában érkezéskor köszöntőitalt és egy este zenés gálavacsorát
● szürettel és ebéddel egybekötött kirándulást az olívaültetvényre, olívaszüreti programot
● minden utas részére 2,5 dcl extra szűsz olívaolaj ajándék
● buszos kirándulást Pulába az amfiteátrumhoz
● buszos kirándulást Rovinjba és az óváros megtekintését
● üdülőhelyi illetéket
A részvételi díj nem tartalmazza:
● a pulai amfiteátrum helyszínen fizetendő fakultatív belépődíját, amely 70 Kuna/fő
● kombinált útlemondási és utasbiztosítást, mely 4.400 Ft / fő, 70-80 év között 6.800 Ft / fő
● fakultatív hajókázást az olívaszüretet követően, amely 7,00 Euro/fő
● a fakultatív sonkakóstoló díját amely 3 500 Ft/fő - a sonkakóstolón való részvételi szándékot kérjük előre jelezni
Egyéb fontos információk:
● az utazás minimum 35 fő jelentkező esetén kerül indításra
● jelen utazás esetén a részvételi díj fizetési és útlemondási feltételek eltérnek az Ászf-ben rögzített általános feltételektől
● egyágyas szoba 17 000 Ft/fő felár ellenében foglalható
● utastársítás kérhető
● Kívánság szerinti ülőhely az autóbuszon 1 500 Ft/fő díj ellenében kérhető a szabad helyek függvényében
Szállásleírás
Fekvés: két épületből álló szálloda kb. 150 m-re a tengertől, egy öbölben; Krk-szigeten, Punat településén, a központtól kb. 400 m-re
Strand: aprókavicsos, kavicsos, betonozott napozórészekkel (kb. 300 m-re); távolabbi strandok kisvonattal is elérhetők (felár ellenében); napernyők
és nyugágyak felár ellenében; számtalan hangulatos kis öböllel tarkított partszakasz
A szálloda kínálata: étterem, bár, kávézó, terasz, játszótér, bolt a szálloda mellett, parkoló
Sport és szórakozás: a szálloda közelében: tenisz, asztalitenisz, minigolf, vízisportok; a főszezonban szórakoztató animációs programok 3-12 éves
korig; a szálloda mögött kijelölt gyalogos- és kerékpáros útvonalak kezdődnek; kb. 800 m-re a szállodától a strandon csúszda
Szobák: légkondicionáltak; tv, wifi kapcsolat (ingyenes), kisebb hűtő, zuhanyzó (hajszárító); a szobák nem pótágyazhatóak; 2 felnőtt és 1 gyermek
elhelyezése családi szobában történik
családi szoba: kétágyas szoba, gyermekek részére külön helyiségben emeletes ágy; a szobák nincsenek ajtóval elválasztva; gyermek részére a pótágy
16 éves korig javasolt
Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora
Helyszíni felár: üdülőhelyi illeték kb. 1,4 eur/fő/éj, öko. tax kb. 1 eur/fő
Az utazáson való részvételhez személyi igazolvány elegendő.
Jelen utazás esetén a részvételi díj fizetési, és útlemondási feltételek eltérnek az ÁSZF-ben rögzített általános feltételektől!
Utazásszervező MKEH engedély szám: U-001682
A programváltozás jogát fenntartjuk a helyi viszonyok függvényében!

