
KLAN UTAZÁSI IRODA -  5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 20. FSZ.  5.  

TEL/FAX: +36 56  515-341, +36 56 429-455 TEL:  +36 56 515-342 

 MKEH: RO-1249/95/99 web:  www.klantours.hu e-mail:  info@klantours.hu  

Felszállási lehetőségek: 
Tiszakécske(Penny Market ), Szolnok, Abony, Cegléd, Budapest, Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa útvonalon díjmentesen 

OLASZORSZÁG BUSSZAL LIDO DI JESOLO 
A MÁR J ÓL ISME RT  SE RENELLA ***  HOTE LBE N (7 éj/8 nap) 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 254.900 Ft/FŐ 
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY 20.000 Ft/FŐ A FELNŐTT ÉS GYERMEK ÁRAKBÓL IS  2023. MÁRCIUS 31-ig! 

 

    
Utazás részletei 
Egy ideális hely egy pompás vakációhoz. A Magyarországtól való kis távolsága, 
Velencének- az Adria királynőjének- közelsége, a 15 km hosszú bársonyos 
homokföveny, a lassan mélyülő tenger, a szálláshelyek gazdag kínálata, a sok 
üzlet, Európa leghosszabb- közel 10 km hosszú- sétálóutcája, a pezsgő éjszakai 
élet, mind-mind ezt bizonyítja. Aki egyszer megismeri, egy életre szívébe zárja. 

Szállás: 
Hotel Serenella*** felújított 3 csillagos szálloda, a sétáló utcától 20 méterre és kb. 
280 méterre a tengerparttól. A szobák légkondicionáltak, széffel felszereltek, 
melyet az ár tartalmaz. Minden szobatípushoz (legyen az kétágyas vagy családi 
szoba) strandszerviz (2 nyugágy + 1 napernyő) tartozik, mely szintén benne van 
az árban. A szobák mérete kis mértékben eltérhet, egy-két szobához erkély nem 
tartozik. 
Egyágyas szoba foglalása esetén a napernyő és nyugágy, társításra kerül egy 
másik egyágyas szobát foglaló vendéggel! 
Ellátás: 
Félpanzió. Bővített kontinentális jellegű reggeli és 3 fogásos vacsora. (előétel, 
főétel, desszert vagy gyümölcs). Utazás: 51 férőhelyes nyugati típusú, 
légkondicionált autóbusszal. 
Utaskísérő: az út teljes időtartamára. 

Időpontok és árak 
Indulási időpont: 

2023.06.25-07-02. (7 ÉJSZAKA 8 NAP)  
 
Részvételi díj: 
Kétágyas szobában egy fő részvételi díja: 254.900 Ft/ fő 
Gyermek részvételi díj: 
Két felnőttel egy szobában 2 -6,99 éves korig pótágyon: 189.900 Ft/ fő 
Két felnőttel egy szobában 7-11,99 éves korig pótágyon:209.900 Ft/ fő 
Egyágyas felár: 49.900 Ft / fő/ 7 éj (maximum 2 szoba) 
 
Áraink tartalmazzák: Egy főre a szállást az adott szobatípusban 7 éjszakára, 
félpanziós ellátást, strandszervizt, a légkondicionálás és széf költségét, az utazás 
költségét, csoportkísérő költségét. 
 
Áraink nem tartalmazzák: 
Az étkezések alkalmával az italfogyasztást, a fakultatív programok költségét, valamint 
a kombinált utas- és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítást, mely 11.520 Ft / fő 
69 éves korig. 70-79 éves kor között a biztosítás 17.040 Ft/fő. 
2-12 év között gyermek 8.940 Ft/fő 

Részletes programleírás 

Találkozás a Pelikán Szálló parkolójában 04:00-kor. Indulás 04:15-kor. Utazás pihenőkkel Szlovénián keresztül. Érkezés a szállodába a délutáni órákban. Szobaelosztás, 
vacsora, ismerkedés a tengerparti város nevezetességeivel. 2. nap Reggeli a szállodában. Szabadprogram. Napozás, fürdőzés a tengerparton. Vacsora a szállodában. 3. 
nap Reggeli a szállodában. Szabadprogram. Napozás, fürdőzés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás Peschiera-Verona-Sirmione. Vacsora a szállodában. 4. nap 
Reggeli a szállodában. Szabadprogram. Vacsora a szállodában. 5. nap Reggeli a szállodában. Szabadprogram, napozás, fürdőzés a tengerparton, vagy fakultatív program 
Velencébe hajóval. Vacsora a szállodában. 6. nap Reggeli a szállodában. Szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás Padovába. Vacsora a szállodában. 7. nap Reggeli a 
szállodában. Szabadprogram. Napozás, fürdőzés a tengerparton. Vacsora a szállodában. 8. nap Reggeli a szállodában. 09:00-kor indulás Magyarországra utazás 
pihenőkkel Szlovénián keresztül. Érkezés Szolnokra az éjszakai órákban. 
Fakultatív programok leírása: 
PESCHIERA- VERONA- SIRMIONE (60 / FŐ) 

Programunkat a Garda-tóval kezdjük. Ismerkedés a festői Peschierával, majd innen Sirmionéba megyünk át, melyet a Garda-tó gyöngyszemének is neveznek. Kirándulásunk 
Veronában ér véget (Aréna, Júlia erkélye, Dóm, Piazza Erbe, Dante Szobra). Érkezés a szállodába az esti órákban. Belépők árai: kb. 15-20 € / fő 
VELENCE - MURANO – BURANO (65 € / fő) 

Egész napos kirándulás. Utazás autóbusszal Punta Sabbioni-ba (kb 7 km). Innen hajóra szállunk, és egy 30 perc utazás megtétele után kikötünk Murano szigetén, ahol 
idegenvezetőnk segítségével, tolmácsolásával meglátogatunk egy helyi üvegműhelyt. A rövid programbemutató után vásárlási lehetőség a muranói üvegtárgyakból. 
Körülbelül egy órát töltünk a szigeten. Ezt követően tovább hajózunk Burano szigetére. A csipkéjéről és színes házairól ismert szigeten egy órás látogatást teszünk. A 
továbbiakban Idegenvezetőnk segítségével megismerkedünk Velence nevezetességeivel (Sóhajok- hídja, Campanile, Szent Márk Székesegyház, Dózse Palota, Rialto). A 
program után szabadidő, melynek során egyénileg lehetőség nyílik belépő ellenében megtekinteni a Székesegyházat és a Dózse Palotát. Programunk az esti órákban ér 
véget. Belépők a program során: kb. 25-30 € / fő. 
PADOVA (55 € / fő)  

Padova kulturális központ, művészeti és építészeti műkincsekben gazdag. Padovai Szent Antal szakrális emléke lebeg a város felett. A város ókori és középkori 
nevezetességeivel ismerkedünk sétánk során. Meglátogatjuk a Basilica di Santa Giustina templomot, séta a Prato della Valle szobrai között. (Báthory István, Antenor szobra) 
Ezek után folytatjuk utunkat a Via Roma-n. Figyelemre méltó középkori velencei épületekkel ismerkedünk (Maria dei Servi templom a gyönyörű barokk Mária oltárral, a Dóm 
keresztelő kápolnája, Di giusto De Menabuoi freskói, Piazza dei Signoria, Palazzo del Capitano, Torre del Orologgio, San Clemente templom, Loggio del Consiglio, Piazza 
del Frutti és Piazza delle Erbe), Velence uralmának sok-sok szimbolikus épülete! Programunkat a világhírű Szent Antal Bazilikával fejezzük be.   

 
Programunk foglalható: a szabad helyek függvényében 40% előleg befizetésével. A buszon fix ülőhelyek a jelentkezés sorrendjében foglalhatók. 

A programok sorrendje a helyi viszonyok függvényében változhat. A fakultatív programokra előzetes jelentkezés szükséges! 

Minimális létszám fakultatív programonként: 30 fő 
Az ajánlatban feltüntetett árak 1 € = 450 HUF árfolyamig érvényesek! Minimális utazólétszám: 35 fő. 


