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Medencés rezidencia *** 

• FREEDOM Residence - Massa Lubrense (Sorrento10 km)
Min. 3-4-5 éjszakára is!* (akár VII. 7-ig. ill. VIII. 26-tól) 
AKCIÓ! 14 = 12 és 21 = 18 éj árán (VII. 7-ig és VIII. 26. után)
Repülőtéri transzfer- lekérésre, felár ellenében. (max 4 fő/kocsi)
Panoráma fekvésű, medencés standard rezidencia a Sorrentoi- félsziget csücskén, 
Capri-szigetével szemközt. Buszmegálló 100 m-re. 
Szolgáltatások: recepció, hall, drink bár, nagy mediterrán park, kis medence (15x6 m, V. 1- X. 10.
között üzemel), napozóterasz, teniszpálya, minigolf, grill lehetőség, parkoló (fizetős!) 
Strand: szép kis öböl 5 km-re, ahonnan kishajók közlekednek további közeli öblökbe is.
Lakások: egyszerű, alap felszereltségű, esetenként rusztikus berendezésű földszinti vagy emeleti
apartmanok, satTV, wi-fi, légkondicionáló, erkély, terasz vagy kis kertrész tartozik hozzájuk.
MONO/2 fős (A2-B2, 20-25 m2) - egylégterű, kinyitható dupla dívánnyal vagy franciaággyal, 
MONO/3-4 fős (C3-D4, 30-35 m2) - kétszintes: nappali 1-2 fekhellyel, nyitott galéria dupla ággyal, 
BILO/4-5 fős (E5- 50 m2) - nappali dupla dívánnyal, hálószoba duplaággyal + egy külön ágy, 
TRILO/6 fős (F6- 55 m2) - nappali dupla dívánnyal, 2 hálószoba duplaággyal, lehet 2 fürdőszobás.

NÁPOLY KÖRNYÉKE
Egyedülálló természeti szépségek, világhírű látnivalók

REPÜLŐS NÁPOLY, RÓMA
Világhírű látnivalók, kihagyhatatlan úticélok

Freedom

Freedom
medence

TURNUSOK
szombati váltás
III. 28-ig és IX. 30- XII. 15.
III. 28 - V. 26.
V. 26- VI. 30.,  IX. 1- 30. 
VI. 30- VII. 28.
VII. 28- VIII. 4., VIII. 25- IX. 1.
VIII. 4- 25.

TRILO/4 főre
165.900
187.900
199.900
240.900
264.900
319.900

TRILO/5-6 főre
187.900
228.900
249.900
294.900
319.900
359.900

Correale
BILO/2+2 főre

175.900
222.900
253.900
294.900
319.900
359.900

Helyszínen fizetendők: rezsi, végtakarítás (kivéve konyhasarok!), 130 €/Sirena, 150 €/Correale. 
Fakultatív: légkondicionálás 70 €/hét. Kaució: 100 €

Sirena
Sorrento, magánapartmanok Árak: Ft/ lakás/7 éj

Magánapartmanok és szobák*** - Sorrento 
Társasházak vagy villák önálló lakásai ill. szobák Sorrento különböző üdülő övezeteiben.
Számos további lehetőség is kisebb nagyobb lakásokra vagy önálló házakra, akár panoráma 
fekvéssel, több hálószobával (10-12 főnek), medencével stb. pl. Villa Rispoli, Villa Felice stb. 

• Casa SIRENA - jellegzetes sorrentoi manzard lakás kilátással Nápolyra és az öböl szigeteire.
A központ 5 perc sétányira, buszmegálló a közelben, kisvasút állomás kb. 450 m.
Strand: kb. 800 m-re (kiépített, stéges öböl) TRILO/4-6 fős, 5. emeleti (lift), nagyméretű (80
m2) 2 fürdőszobás apartman: 2 hálószoba dupla ággyal, nappali 2 db fotelággyal, TV, mosógép,
légkondicionáló, panoráma terasz (30 m2).  Őrzött parkolóhely a közelben bérelhető! (fizetős!)

• Casa CORREALE - Sorrento legjobb tengerpartjának közelében, ahol a híresebb szállodák
is sorakoznak. Strand: kb. 200 m (homokos) Központ 200 m, buszmegálló a közelben. 
A Circumvezuviana kisvasút állomása kb. 300 m. BILO/2+2 fős lakás (60 m2): legfelső- 3. eme-
leti (nincs lift, 50 lépcső!), hálószoba dupla ággyal, nappali dupla dívánnyal, TV, légkondicioná-
ló, terasz. Fizetős parkoló a közelben.

CapriAmalfi- tengerpart

TURNUSOK
szombati váltás
V. 2- 19., IX. 15 - X. 10.
IV. 23. - V. 1., V. 20- VI. 29.
VI. 30- VII. 27.
VII. 28- VIII. 10.,
VIII. 26- IX. 14.
VIII. 11- 25.

MONO*
2 fős (A-B)

97.900 - 105.900
132.900 - 139.900
157.900 - 178.900

187.900 - 205.900
233.900- 253.900

MONO*
3-4 fős (C-D)

143.900- 170.900
185.900- 213.900
225.900- 263.900

263.900- 301.900
319.900- 358.900

BILO
4-5 fős (E)
183.900
228.900
280.900

336.900
392.900

TRILO
4-5-6 fős (F)

195.900
243.900
291.900

248.900
431.900

*Egy lakástípuson belül a magasabb árak nagyobb alapterületű lakást jelölnek. A rövid tartózkodási lehetőség (min. éj) idősza-
konként változó ill. kapacitás függő. Az árak tartalmazzák: rezsi, ágynemű huzattal és törölköző, végtakarítás (kivéve konyha-
sarok, amit rendben kell átadni!), légkondicionálás és parkoló (1kocsi/lakás). Fakultatív: minibusz a strandra (főszezonban) 
10 €/felnőtt, 5 €/gyermek (10 évesig). Üdülőhelyi díj: 1 €/fő/nap (18 éves kor fölött és max. 5 éjre). Kaució: 100 €

Freedom, medencés rezidencia Árak: Ft/lakás/7 éj

RÓMAI SÉTÁK - PROGRAM

1. nap: Elutazás Budapestről (menetrend függvényében) 
Érkezés után panoráma városnézés atóbusszal, megállással a Szent Pál Bazilikánál. 
Transzfer a szálláshelyre, elhelyezkedés, szállás.
2. nap: Séta az Örök Városban
Délelőtt a legfőbb látnivalók közös megekintése (vezetővel, helyi közlekedéssel): Spanyol lépcső,
Trevi-kút, Pantheon, Piazza Navona. Délután fakultatív program: ókori Róma, Colosseum- (belülről),
Forum Romanum, Palatinus és környéke.
3. nap: Vatikán Múzeumok és Szent Péter bazilika 
Délelőtt fakultatív program: Szt. Péter tér és a bazilika belső megtekintése, Vatikáni Múzeumok
(Sixtusi kápolna és a leghíresebb alkotások). Délután újabb fakultatív program- gyalogséta kereté-
ben: Angyalvár (belülről), Angyalhíd, Tiberisz folyó, Róma hires terei- Campo di Fiori, Piazza Farnese.  
4. nap: Buszos kirándulás Tivoliba
Félnapos fakultatív kirándulás a Rómától 40 km-re található Tivoliba, ahol a Villa d’Este (belülről) és
parkjának 500 különféle formájú és nagyságú szökőkútja tekinthető meg. 
5. nap: Transzfer a repülőtérre, a reggeli órákban, hazautazás a menetrend függvényében.

A programok sorrendjének változtatási jogát az utazásszervező fenntartja.

A NÁPOLYI-ÖBÖL KINCSEI - PROGRAM

1. nap: Elutazás Budapestről a délelőtti órákban
Nápolyba érkezést követően panoráma városnézés: az öböl háttérben a Vezúvval és Ischia, Procida,
Capri szigeteivel, valamint a város legfőbb látnivalóinak megtekintése kivülről. 
2. nap: Capri szigete
Fakultatív kirándulás: transzfer a kikötőbe, áthajózás Caprira, majd minibusszal Anacapriba. 
Itt megtekinthetik Axel Munthe villáját, libegővel felmehetnek a sziget legmagasabb pontjára, Augustus
császár kertjéből élvezhetik a Faraglioni szirtek látványát. Szabadidő. 
3. nap: Vezúv- Pompei
Fakultatív kirándulás:  felmenet a Vezúvra autóbusszal 1000 m magasságig, majd kb. 25 perces gya-
loglással a kráter peremére, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a Nápolyi-öbölre. 
A program helyi borok- és a környék jellegzetes termékeiből összeállított kóstolóval zárul. 
Ezt követően Pompei romvárosát tekintik meg.
4. nap: Positano- Amalfi
Fakultatív kirándulás: a Sorrentoi-félsziget déli oldalára, ahol az Amalfi partvonal veszi kezdetét, mely-
nek kanyargós, sziklákba vájt útja a világ egyik legszebb panorámájú útja. Előbb Positanot, majd több
bájos falvacskát érintve érkeznek Amalfiba, ahol a Katedrális megtekintése, majd szabad program. 
5. nap: Sorrento
Fakultatív kirándulás a Nápolyi-öböl leghangulatosabb kisvárosába, amely egy fennsíkon fekszik és
2040 m magas sziklafallal szakad a tengerbe. Szabadidő, sétalehetőség. 
Aki nem vesz részt a kiránduláson az egyénileg felfedezheti Nápoly városát és hires múzeumait.  
6. nap: Reggeli után transzfer a repülőtérre, hazautazás menetrend függvényében.  

A programok sorrendjének változtatási jogát az utazásszervező fenntartja.

RÓMA REPÜLŐVEL
- 5 nap / 4 éjszaka -

NÁPOLY REPÜLŐVEL
- 6 nap / 5 éjszaka - 

Utazás repülővel Budapest- Róma- Budapest útvonalon, helyben autóbusszal.
Minimum induló létszám 15 fő!

Utazás repülővel Budapest- Nápoly- Budapest útvonalon, helyben autóbusszal.
Minimum induló létszám 15 fő!

Utazás: Alitalia menetrend szerinti járattal, kivéve IV. 18, amikor Wizz Air
Elhelyezés: 3-4*-os belvárosi szállodában, 2 ágyas zuhany/WC-s szobában
Ellátás: büféreggeli, fakulatív vacsora lehetőség

Indulási
időpontok

2 ágyas szoba
Egyágyas felár

IV. 18.

144 900
44 900

IV. 3., V. 8, 15.
VI. 22., IX. 4,
11, 18., X. 9.

119 900
44 900

IV. 27., V. 1.,
VI. 6., X. 19,

23, 30.
129 900
44 900

VII. 
10, 17.

104 900
34 900

VIII. 16.

109 900
39 900

Alapdíj: Ft/fő- repülő, szállás reggelivel, transzferek, buszos és gyalogos városnézés Rómában

Egyéb- kötelező költség: repülőtéri illeték 36.900 Ft. Fakultatív programok: Vatikán látogatás (min.10 fő) 21.500 Ft,
Ókori Róma (min.10 fő) 18.500 Ft, Angyalvár és Róma legszebb terei (min.10 fő) 16.500 Ft, Tivoli kirándulás (min.15 fő)
23.900 Ft. Vacsora felára (4 x) 25.900 Ft. A repülőre felvihető/feladható poggyászárakról érdeklődjön irodánkban!
Idegenforgalmi adó: 3*-os elhelyezés esetén 4,00 €/éj, 4*-os elhelyezés esetén 6,00 €/éj. 

Utazás: Wizz Air menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: Nápolyban, 4*-os szállodában, 2 ágyas zuhany/WC-s szobában 
Ellátás: reggeli, fakultatív vacsora lehetőség

Indulási időpontok
2 ágyas szobában

V. 2.
147 900

VI. 13., VIII. 17.
169 900

VII. 13., IX. 21., X. 19.
159 900

Alapdíj: Ft/fő- repülő, szállás reggelivel, transzferek, buszos városnézés Nápolyban

Egyéb- kötelező költség: repülőtéri illeték 34.900 Ft, Felárak- igény szerint: egyágyas 55.900 Ft, vacsora: 34 900 Ft
Fakultatív kirándulások + belépők: Vezúv-Pompei 31.900 Ft+25 €, Capri 39 900 Ft+10 €, Sorrento 24.000 Ft,
Amalfi 31.900 Ft+8 €, Idegenforgalmi adó: 17,50 € A repülőre felvihető/feladható poggyászárakról érdeklődjön irodánkban!

Piazza Spagna Piazza Navona
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Róma az „Örök Város” a hajdani Római Birodalom központja. Területén található a Vatikán, a római
katolikus egyház központja, a pápa székhelye, a világ legkisebb független állama. A Vatikán múzeumai
és a Colosseum a világ leglátogatottabb turisztikai célpontjai közé tartoznak, de a város további
egyedülálló látnivalói és hangulata miatt (palotái, terei, szobrai, szökőkútjai stb.), kihagyhatatlan úti cél.

RÓMA ÉS KÖRNYÉKE 
Szálláshelyek Róma vonzáskörzetében (30-60 km) 

Elianto

Succi- félpenzióval
III. 31-ig és XI. 1. után
IV. 1- VI. 30., IX. 1- X. 31.
VII. 1- 31.
VIII. 1- 31.

2*Sup
17.900
19.900
23.900
24.900

Dei Cesari- reggelivel
II. 28-ig, XI. 1. után
III. 1- VI. 30., IX. 1- X. 31.
VII. 1- 31.
VIII. 1- 31.

3*
14.900
21.900
25.900
28.900

4*
17.900
23.900
27.900
31.900

* Ünnepi időszakokban- felár!  Felár: Succi- szemből tengerre néző szoba +3.000 Ft/fő/éj

EGÉSZ ÉVBEN!
Nincs kötött váltás!
I. 1- V. 11., IX. 7- XII. 31.
V. 11-  VI. 22.
VI. 22- 29., VIII. 17- IX. 7.
VI. 29- VII. 27.
VII. 27- VIII. 17.

MONO
2 fős**

82.900- 101.900
105.900-130.900
148.900-181.900
171.900-208.900
186.900-226.900

MONO
3 fős

122.900- 151.900
145.900- 191.900
203.900- 247.900
236.900- 280.900
255.900- 309.900

MONO/BILO
4 (-5) fős

156.900- 205.900
193.900- 265.900
245.900- 339.900
283.900- 386.900
308.900- 424.900

* Ünnepek, kiemelkedő események idején- felár! **Az induló árak konyha nélküli lakást jelölnek! (szobaár/2 fő/7 éj) 
Az árak tartalmazzák az ágyneműt huzattal. Helyszínen fizetendő: rezsi 50 €/lakás/hét, végtakarítás 50 €/lakás
Fakultatív: légkondicionáló/hét 35 €/MONO, 42 €/BILO, reggeli 5 €/fő/alkalom (előrendelendő!) 
Kaució: 100 €/MONO, 150 €/BILO

Elianto, tengerparti *Árak: Ft/szoba ill. lakás/7 éj

tengerpartiak Árak- 2 ágyas szobában: Ft/fő/éj*

Elianto- kilátás

Tengerparti szállodák - medencés is (Róma 50 km)
Elő- utószezonban min. 2-3 éjszakára is! Strandszerviz és légkondicionálás az árban!
Szálláshelyek egy óra távolságra Rómától. (Vasútállomás kb. 900 m-re)
Strand: keskeny, homokos (saját partszakaszok)
Számos további lehetőség: Anziotól délre, a Róma- Nápoly közötti partszakaszon,
Terracina- Gaeta- Formia- Baia Domizia üdülőhelyeken, akár olcsóbb szállodákban is.
Kérje ajánlatunkat!

• SUCCI 3* - Anzio
Egyszerű, részlegesen felújított szálloda kiváló fekvéssel. 
Étterem, hangulatos beach bár, parkoló, strandszerviz az árban. 
Szobák: egyszerű berendezés, TV, minibár, légkondicionáló (az árban), oldalról tengerre néző balkon
(szemből tengerre néző- felárral!). 
Ellátás: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben, menüválasztásos vacsora.  

• DEI CESARI Grand Hotel 4* - Anzio (medencés)
Jó színvonalú szálloda 3* és 4* csillagos szárnnyal.
Étterem, nagy medence tengeri panorámás napozóterasszal, parkoló, strandszerviz az árban. 
Szobák: satTV, minibár, légkondicionáló (az árban), a 3*-os szárny szobái mind tengerre nézőek,
a 4*-osé tágasabbak és magasabb komfortúak (wi-fi, Lcd TV). 
Ellátás: amerikai büfé reggeli, felszolgált vacsora, saláta és desszert bár.

• AURELIA Residence 4* - a Vatikán mellett  
Min. 2-4 éjszakára is! Gyermek akár 5 vagy 6 évesig ingyenes! 

Színvonalas apartmanok reggelivel, ágynemű huzattal és takarítással.

Róma belvárosi apartmanok, kiemelt üdülőövezetben, a Szent Péter bazilika közelében, ahon-
nan az Örök Város látnivalói éjjel- nappal kényelmesen bejárhatók, kiélvezhetők. Többemeletes épület-
ben lévő minden komforttal ellátott, tágas, elegáns lakások-  konyhaegységgel, de reggelivel az árban!
Szolgáltatások: reggelizőhely, drinkbár, recepció, lift, parkoló (fizetős!)  
Lakások/felszereltség: emeleti vagy földszintiek, ágynemű huzat, törölköző és konyhai textiliák
biztosítottak, Lcd satTV, hi-fi berendezés, légkondicionáló (a hálószobákban), központi fűtés, ingye-
nes wi-fi, konyhasarok, fürdőszoba/WC, erkély vagy terasz- kiskert.
Lakástípusok: MONO/1-2 fős (24 m2), 4. emeleti (lift a 3. emeletig), duplaágy az étkezőrésszel
azonos légtérben, kis erkély, BILO/2 (+2) fős (75 m2), hálószoba dupla ággyal, étkező+szalon 2
dívánnyal, 1 vagy 2 erkély (befelé néző) ill. terasz- kiskert, TRILO/2+2(+2) fős (90 m2), tágas,
elegáns lakások, 1x hálószoba dupla ággyal, másik háló 2 külön ággyal, fürdőszoba, 2 erkély vagy
terasz- kiskert, TRILO/2+2 (+3) fős, mint az előbbi, de 105 m2,  még tágasabb nappali- szalon,
ahol 3 fekhely, konyha- étkező, 2 hálószoba (egyik dupla- a másik 2 külön ágyas), 2 fürdőszoba
(az egyik csak WC/kézmosó). Ellátás: büfé rendszerű reggeli, mely nyáron panorámás teraszon
vehető igénybe (oda látszik a Szent Péter Bazilika kupolája)

TURNUSOK
ill. lakóegységek

Adige/2 (+1) fős
Arno/2+2 (+1) fős
Tevere/2 (+1) fős
Aniene/2+2 fős

III. 1- IV. 30.,
X. 1- XI. 4.

7.900
8.900
9.900
10.900

V. 1- IX. 30.

8.900
9.900
10.900
11.900

III. 1- IV. 30.,
X. 1- XI. 4.

5.900
6.900
7.900

-

V. 1- IX. 30.

7.900
8.900
9.900

-
*A részvételi díj a megadott min. ágyszámra fizetendő!
Felárak: 3. ill. 5. ágy 3.000 Ft/fő/éj- Economy és 4.000 Ft/fő/éj- Comfort. Pótágy ár csak egyéni utasoknál alkalmaz-
ható, csoport esetén a megadott egységár fizetendő. 
Az árak tartalmazzák az ágyneműt huzattal, végtakarítást, fűtést/légkondicionálást (ahol van!), medence használatot
és a parkolást. Üdülőhelyi díj: 2 €/fő/éj (max. 5 éjre fizetendő) 
**Csoport árak min. 20-25 fő esetén (időszak függő!) és minden 21-25. fő ingyenes!
Étkezés felárak- csak csoportnak: reggeli 1.900- 2.500 Ft/fő/egy étkezés (kontinentális ill. bővített), 
vacsora 6.900 Ft/fő/egy étkezés (3 fogásos). Transzferbusz- csoportnak  20 €/19 főre/egy út. 
Egyéni utasoknak foglalási költség: 5.000 Ft/megrendelés

EGYÉNI ÁRAK CSOPORT ÁRAK**

Medencés üdülőkemping

• HAPPY Village 3* - Róma 20 km
Egész évben foglalható, akár egy éjszakára is! 
Csoportoknak nagyon jelentős kedvezmény és minden 21-25. fő ingyenes!
Hangulatos szálláshely Róma külvárosában, jó közlekedéssel, mindössze kb. 20-40 percre a
városközponttól. Ideális szálláshely mind rövidebb- hosszabb tartózkodásra is! 
Szolgáltatások: étterem- pizzéria, drinkbár, szupermarket, felnőtt- és gyermekmedence, mosoda,
wi-fi, ingyenes parkoló (buszoknak is). Saját transzferbusz a legközelebbi metróig (2 €/fő/egy út).
Elhelyezés: szépen berendezett szobákban (Economy) vagy 2-3 helyiséges bungalókban (Comfort),
konyhával vagy anélkül, zuhany/WC, kiskert ill. terasz, fűtés/légkondicionálás (kivéve Adige!). 
Konyhás lakóegységek korlátozott számban. (Főzősarok és hűtő lehet a verandán.)
Ellátás: önellátó. Csoportoknak reggeli és vacsora igényelhető. (előrendelendő- felár!) 

• ADIGE (Economy kat.) - 2 (-3) ágyas egyszerű bungaló szoba, 
zuhany/WC-vel. Fűthető, de nincs légkondicionáló!

• TEVERE (Comfort kat.) - 2-3 fős bungaló, 1x duplaágyas vagy 2 külön ágyas hálóhelyiség
(+3 ágy lehetőség), satTV, mini hűtő, fűtés- légkondicionálás.

• ARNO (Comfort kat.) - 4-5 fős bungaló, 1x duplaágyas és 1x 2 külön ágyas hálóhelyiség, 
+ falról lenyitható 5. ágy lehetőség, zuhany/WC, satTV, mini hűtő, fűtés- légkondicionálás.

• ANIENE (Comfort+  kat.) - 4 fős bungaló- felszerelt konyhával, étkezőrésszel. 1x duplaágyas
és 1x 2 külön ágyas vagy emeletes ágyas hálóhelyiség, zuhany/WC, satTV, mini hűtő, 
fűtés- légkondicionálás.

medencés üdülőkemping *Árak: Ft/fő/éj

AJÁNLATAINK RÓMA ÉS KÖRNYÉKÉRE

- Egyéni utasoknak kül- és belvárosi szállodák, apartmanok foglalása.
- Szervezett csoportoknak (min. 20 főtől) Róma közeli szállodák (30-60 km) jó közlekedéssel

(pl. helyiérdekű vasút, menetidő legfeljebb 1 óra) már 14.900 Ft/fő/éj ártól.
Útvonal összeállítás, programszervezés, helyi busz transzfer, belépők és magyar nyelvű ide-
genvezető biztosítás- a csoport igényei szerint! 

- Róma repülővel: szervezett társasutak (lásd. 22. oldal) meghatározott időpontokban.

Tipikus Róma környéki tengerpartDei Cesari medencéje

Tengerparti rezidencia 

• ELIANTO 3* - Anzio (Róma 50 km)
AKCIÓ! -5% április 30-ig és min. 3 éjre is! (V. 12-ig és IX. 8. után). 
Az akció az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
Egész évben foglalható- reggelivel is! (felár!)
Nincs kötött turnusváltás! (rövid tartózkodás férőhely függvényében nyáron is)

Közvetlen tengerparti, hangulatos apartmanház, saját homokos stranddal. 
Az üdülőhely központja kb. 3 km, vasútállomás 900 m, ahonnan Róma 40 perc alatt elérhető!
Szolgáltatások: reggelizőhely, drinkbár, recepció, lift, ingyenes wi-fi, parkoló. 
Lakóegységek: különböző méretű- beosztású, modern berendezésű szobák ill. apartmanok, lég-
kondicionálóval (felár!) Majdnem mind oldalról vagy szemből tengerre néző, egy részük balkonos.  
Típusok: MONO/2 fős szobák, nincs balkonjuk, a drágábbak tengerre nézők, MONO/3 fős tenger-
re néző apartmanok, a drágábbak balkonnal. BILO/4 (-5) fős- tengerre néző lakások, a drágábbak
szemből tengerre néző nagy terasszal.  

IDŐSZAKOK
Lakástípusok
MONO/(1-) 2 fős
BILO/3-4 (+1) fős
TRILO/4-5 (+1) fős
TRILO/5-6 (+1) fős

I. 6- III. 16., VIII. 1- IX. 10.,
XI. 1- XII. 21.

33.900
48.900- 57.900
61.900- 68.900
76.900- 83.900

III. 16- VII. 31.,
IX. 11- X. 31., XII. 22- I. 5.

46.900
64.900- 72.900
83.900- 91.900

106.900- 115.900

belvárosi rezidencia *Lakásárak: Ft/egy éjszaka

* Az árak a megadott min.  létszámra fizetendők! Bilo/5. és Trilo/6-7. ágy felár: 8.900 Ft/fő/éj
Az ár tartalmazza: rezsi, légkondicionáló, fűtés, ágynemű huzattal, törölköző, konyhai textíliák, végtakarítás. 
Fakultatív kocsihely: 15 €/kocsi nap (előrendelendő!) Kötelező reggeli: 1.900 Ft/fő/nap, mely a lakásárhoz hozzáadandó!
Bejelentkezés: hétfőtől szombatig 13.00 h- 23.00 h között, vasár- és ünnepnapokon 13.00-16.30 h. Időponton kívüli érkezés
esetén 30 € felár fizetendő! Kijelentkezés:10.30 h-ig Üdülőhelyi díj: 4 €/fő/nap (10 éves kor fölött).

Új!



• SAMIRA Residence 4* - Fondachello/Mascali (Taormina 15 km)
Egész évben foglalható és nincs kötött turnusváltás! 
Elő- utószezonban akár min. 3 éjszakára is! (felár!)
Repülővel érkezőknek egyéni transzfer kérhető! (60 €/egy út/max. 4 főnek)
Csoportoknak kedvezmény! (min. 25 főtől, max. kapacitás 46 fő)

Taormina és az Etna közvetlen közelében lévő szálláshely Catania repülőterétől 40 percre.
Kiváló kiindulópont a sziget déli részének látnivalói felé: Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento és
belső Szicília, de Palermo is csak 260 km.
Közvetlen tengerparti újépítésű apartmanház, kilátással a tengerre és az Etnára.
Szolgáltatások: recepció, lift, parkolóhely (elő- utószezonban ingyenes), lakásonként 1 naper-
nyő+2 nyugágy*, saját szervezésű kirándulások. (pl. Jeep túra Etna- Alcantara szurdok) 
Lakások: szép, modern berendezésű, tágas apartmanok, ágynemű - huzattal és törölköző, lcdTV,
légkondicionáló, ingyenes wi-fi , fagyasztós hűtő, mosógép, erkély (Bilo) ill. nagy terasz (Trilo),
kilátás mindből a tenger és az Etna irányába. Nincs emeletes ágy!

RÉSZLETES PROGRAM: www.unitravel.hu 2019 UNIVERSO TOUROPERATOR

• KENNEDY 3* - tengerparti, medencés
Az üdülőhely központjában, közvetlenül a tengerpart közelében épült jellegzetes olasz szálloda.
Részben fedett medence, tengeri panorámás teraszon, recepció, társalgók, hangulatos étterem,
drinkbár, nagy terasz, parkoló. 
Szobák: 2 ágyas (pótágyazható) tágas, hegyre vagy tengerre néző (utóbbi feláras!) standard
szobák TV- vel. Légkondicionáló, ingyenes hűtő, kényelmes fürdőszoba, erkély. 
Ellátás: félpanzió (büfé reggeli és háromfogásos menüválasztásos vacsora).

• ELI Hotel 4* - tengerparti
Közvetlen tengerparti népszerű szálloda együttes az üdülőhely déli részén, kivételes panorá-
mával mind a tengerre, mind pedig a közelében magasodó sziklatetőre és San Alessio várára.
Elegáns recepció, társalgó, színvonalas, panorámás étterem és pihenő teraszok, drinkbár.  
Szobák: 2 ágyas (pótágyazható) különböző típusú lakóegységek. 
Standard típus- a teljesen felújított régebbi építésű épületben (tenger felőli szárny), 
átlagos bútorzat, ventilátor, TV, felújított fürdőszoba, mini hűtő, erkély. 
Superior típus- az új épületben, tágas, szépen berendezett, modern bútorzatú szobák, 
valamennyi tengerre néző. Légkondicionáló, ledTV, mini hűtő, színvonalas fürdőszoba, 
nagy terasz, tengeri kilátással.
Ellátás: félpanzió (büfé reggeli és háromfogásos menüválasztásos vacsora).

Szállodák***/**** - Sant’ Alessio Siculo (Taormina kb. 15 km)

Kellemes szálláshelyek egy Taormina közeli, hegyek koszorújában fekvő tipikus szicíliai kis
üdülővárosban. Vonzereje 2 km hosszú tengerpartja és annak szegélyén a sziklafalon magasodó
középkori vár. A környék helyi busszal is megközelíthető (megállók a közelben). 
Strand: homokos-aprókavicsos. A szállodák saját strandszakaszán ingyenes strandszerviz biztosított.  

Egyéni- és csoportos szállásfoglalás a sziget bármely régiójában. 
3-4 csillagos szállodák, apartmanok, medencés üdülőtelepek széles választéka.
Egyéni utasoknak akár komplett szicíliai körút össszeállítása és megszervezése- egyedi igény szerint!
Csoportoknak (már 15-20 főtől): szervezési ajánlatok, útvonal összeállítás és programszervezés,
helyi busz, transzferek, idegenvezetés, belépők és hajójegyek biztosítása.

IDŐSZAKOK
III. 24- V. 25.
V. 25- VI. 22, IX. 14- X. 19.
VI. 22- VII. 27., VIII. 24- IX. 14.
VII. 27- VIII. 24.

BILO/2-4 (-5) fős (45 m2)
24.900
29.900
32.900
49.900

TRILO/4-5-6 fős (70 m2)
29.900
35.900
37.900
63.900

Az árak tartalmazzák: rezsi, légkondicionálás, ágynemű huzattal. *Minden apartmanba bekészítve 1 db napernyő
és 2 db nyugágy, melyet a létesítmény előtti saját strandszakaszon használhatnak. Kaució: 200 €/Bilo, 300 €/Trilo
Helyszínen fizetendő: végtakarítás 40 €/Bilo, 60 €/Trilo, parkoló10 €/nap (VII. 1- IX. 15.)

• TESTA DI MONACO 2*+ -  Capo d’ Orlando (Messina 70 km)
AKCIÓ! -5% az április 30-ig beérkező foglalásokra vagy 2 hetes megrendelés esetén. 
Apartmanok és csak szobák is foglalhatók- ellátással, akár rövid tartózkodásra is! 
Szicília északi partszakaszán, Lipari festői szigetcsoportjával szemközt fekvő üdülőhely 
a Messinai-szoroson történő átkeléstől egy órányira. 
A szálláshely jól megközelíthető autóval, busszal, akár vonattal utazóknak is, mivel kb. félúton
fekszik mind Cefalú- Palermo (90-160 km), mind pedig Taormina és az Etna (100-150 km) felé.
Közvetlen tengerparti, domboldalba húzódó üdülőtelep gazdag vegetációjú környezetben, 
a Lipari- szigetcsoporttal szemközt. 
Strand: durvaszemcsés homokos, sziklás kiszögelésekkel, melyek romantikus öblöket alkotnak.
Szolgáltatások: étterem/pizzeria, drinkbár, animáció (VI- VIII.), lakásonként 1 napernyő+2 nyugágy*.
Lakások: kővillák egyszerű lakóegységei légkondicionálóval, terasz, parkolóhely.
A Bilo/2-4(-6) fősben lehet emeletes ágy is!, a Superior Bilo és Quadrilo típusok  magasabban
fekszenek, ezért lépcsősoron közelíthetők meg, viszont van tengeri kilátásuk. 

Samira, tengerparti Lakóegység árak / egy éjszaka

Samira Residence Testa di Monaco és strandja

TURNUSOK
szombati váltás
VI. 1- 22.
VI. 22, 29., VIII. 31
VII. 6, 13., VIII. 24.
VII. 20.
VII. 27.
VIII. 3. és 17.

MONO
2 (-4) fős
123.900
154.900
208.900
236.900
256.900
267.900

BILO
4 (-6) fős
150.890
195.900
243.900
277.900
298.900
315.900

BILO/4 fős
Superior
174.900
222.900
277.900
318.900
339.900
363.900

TRILO
4 (-6) fős
181.900
232.900
304.900
332.900
356.900
380.900

QUADRILO
6 (-8) fős
188.900
243.900
315.900
356.900
380.900
407.900

*Turnusok VI. 1- ig és IX. 7. után kedvezőbb árakon,  míg  az VIII. 10. kiemelt, csúcsszezoni áron! Kérje ajánlatunkat!
Az árak tartalmazzák az ágyneműt huzattal és a légkondicionálást. Kaució: 90 €
*Lakóegységenként bekészítve 1 db napernyő és 2 db nyugágy, melyet a szabad strandon használhatnak. 
Helyszínen fizetendő: rezsi és végtakarítás  70 €/Mono, 80 €/Bilo és 90 €/Trilo és Quadrilo, 
klubkártya (VI- VIII. hónapban)  30 €/hét ill.50 €/2 hét (4 év fölött). 

Testa di Monaco, strand 100-200 m *Árak: Ft/lakás/7 éj

SZICÍLIA EGYÉNILEG UTAZÓKNAK
Egyedülálló természeti szépségek, világhírű látnivalók

SZICÍLIA REPÜLŐVEL
Tengerparti üdülés, fakultatív kirándulásokkal

Egésznapos fakultatív kirándulások- az üdülőprogram során. 
Az árak tartalmazzák a közlekedési költségeket és az idegenvezetést.  

• Etna és Alcantara-szurdok
Utazás az Etna dél-keleti lejtőjén kb. 2000 m magasságig. A Silvestri kráterek megtekintése.
Fakultatív lehetőség felmenni libegővel és dzsippel 3000 m magasságig, a csúcskráterek közvet-
len közelébe. (65 €/fő) Délután az Alcantara folyó szurdokához látogatunk, mely 2000 éve vájja
magát egyre mélyebbre a lávafolyamba, létrehozva ezzel a vidék egyik leglátványosabb termé-
szeti alkotását. Az szurdokhoz, illetve a nemzeti park területére a részvételi díj tartalmazza a belé-
pőjegy árát és a lifthasználatot. Részvételi díj: kb. 45 €/fő  

• Forza d’ Agro és Savoca
A Savoca-völgyben kialakított "Mini Sicilia" felkeresése, ahol a sziget legjelentősebb kulturális
értékeit képviselő épületek kicsinyített másai láthatók, egyben az itt uralkodó népek kultúrájából
kaphatunk ízelítőt. A belépőjegy árát a részvételi díj tartalmazza.
Ezt követően autóbusszal felmegyünk Savoca városkába, mely 300 méter magasan fekszik a ten-
gerszint felett és egy hatalmas, kettéhasadt sziklára épült. Ha valaki szeretne igazán hamisítatlan
sziciliai faluba eljutni, akkor feltétlenül érdemes időt áldozni erre a programra. 
Itt forgatta F.F. Coppola a négy Oscar díjjal jutalmazott filmjét, a "Keresztapát". 
Részvételi díj: kb 38 €/fő + belépő a savocai templomba 2 €/fő.   

• Piazza Armerina és Agrigento
Délelőtt Piazza Armerinában a késő császárkorban épült palota világhírű mozaikjait tekintjük meg. 
A hatalmas mozaik padló 2013. óta látható teljes egészében és pompájában. Programunk folytatása-
ként Agrigentóban a szintén világhírű, görögök által épített templomok maradványait keressük fel. 
Részvételi díj: kb. 55 €/fő + belépők 10-10 €/fő.

• Siracusa 
Látogatás a szigetre épült óvárosba (Arethusa- forrás, székesegyház, stb.), majd a régészeti park-
ban megtekintjük az ókori görög és római korok dicső emlékeit (görög színház, amfiteátrum,
Dionysos füle, Hieron- oltár stb.). Ebédszünet, szabadidő. Visszatérés a szálláshelyre 17.00 h körül. 
Részvételi díj: kb. 45 €/fő + belépők- régészeti park 10 €/fő, katedrális 2 €/fő

Időszak: 2019. június 18- október 17. 
Időtartam: 8 nap/7 éjszaka (keddi váltás)
Utazás: Wizz Air menetrend szerinti járattal Budapest- Catania- Budapest között
Menetrend (változhat!): odaút 17:50 - 20:00 h, visszaút 20:45-22:50 h 
Az ár tartalmaz fejenként 1 db feladható bőröndöt (max. 20 kg) és 1 db kézipoggyászt. (max. 10kg,
40x30x20 cm) A csomagárak az Wizz Air mindenkori üzletszabályzata szerint változhatnak!

Kennedy 3*
Standard

171.900

181.900

229.900

Indulási 
időpontok
VI. 18, 25., VII. 2, 9.,
VII. 16, 23., VIII. 27.,
IX. 3, 10, 17, 24., X. 17.
VII. 30., VIII. 20.

VII. 6, 13.

Standard

184.900

207.900

216.900

Superior

216.900

239.900

247.900

Csomagárak- repülővel: Ft/fő/7 éj 
2 ágyas szobában történő elhelyezés mellett, félpenziós ellátással

Kötelező költségek: repülőtéri illeték: 39.900 Ft/fő, repülőtéri transzfer oda/vissza: 9.900 Ft/fő,  útlemondási (un. Storno)
biztosítás a részvételi díj 1,5%. Kedvezmények (3. ágyon): gyermek 12 éves korig ill. felnőtt pótágyon. 
Egyágyas felár (csak Eli): Standard vagy Superior szoba lehetőség. Fakultatív BBP biztosítás köthető.
Wizz Air egyéb szolgáltatások- felár ellenében! (nagyobb méretű- súlyú bőrönd, elsőbbségi beszállás, fedélzeti ellátás stb.)

Eli Hotel 4*Indulási 
időpontok
VI. 18, 25.,
VII. 2, 9., IX. 24.

VII. 16, 23, 30.,
VIII. 20, 27., IX. 3, 10, 17.
VIII. 6, 13.

Apartmanok***/****

Kennedy Eli Hotel

REPÜLŐS ÜDÜLÉS SZICÍLIÁBAN
- 8 nap / 7 éjszaka -

Tengerparti 
hangulat

Taormina
közeli strand



Szicília az élő történelem és a természeti csodák szigete! Egyedülálló mértékben őrzi gazdag törté-
nelmi múltja minden korszakának építészeti emlékeit és hagyományait, de a rengeteg műemléki látni-
valón túlmenően olyan természeti ritkaságokkal is rendelkezik, mint vulkánok szurdokvölgyek, különle-
ges nemzeti parkok, tengeri tavak. Ezekből kínálunk ízelítőt szervezett programok keretében.

SZICÍLIA REPÜLŐVEL
egyénieknek és szervezett csoportoknak

Időtartam: 6 nap / 5 éjszaka (szombattól csütörtökig)
Indulási időpontok: IV. 27, V. 25, X. 19. 
Utazás: Wizz Air menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3*-os szállodában, Taormina térségében, 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: f  é l p a n z i ó

Alapdíj (Ft/fő): 129.900 Ft (V. 25.), 144.900 Ft (IV. 27., X. 19.), tartalmazzák: repülő+feladott 
kézipoggyász (40x30x20 cm), szállás+ellátás, transzferek, magyar kísérő, helyi busz és idegenvezetés. 
Repülőtéri illeték: 34.900 Ft/fő, Útlemondási biztosítás: 1,5%, Egyágyas felár: 29.900 Ft/fő
Fakultatív programok vezetővel és árak (Ft/fő): Taormina-Etna (22.900 Ft+10€), 
Lipari-Vulcano (22.900 Ft), Piazza Armerina- Agrigento (29.900 Ft+20€), Siracusa (22.900 Ft+10€),
Keresztapa nyomában (14.900 Ft). Helyi idegenforgalmi adó: 0,80 €/fő/éj
A programok min. 15 fő jelentkezése esetén valósulnak meg.

CSILLAGTÚRÁK - PROGRAM

• 1. nap: Érkezés Cataniába
Érkezés az esti órákban. Transzfer a szálláshelyre, elhelyezkedés, vacsora.
A további napokon fakultatív kirándulások vagy szabadprogram a tengeparti, vagy közeli
szálláshelyen, Taormina térségében.

• 2. nap: Etna és Taormina
Fakultatív kirándulás: utazás autóbusszal az Etna délkeleti lejtőjén kb. 2.000 m-ig, ahol a Silvestri
kráterek megtekintésére (ingyenes), majd szabad program. Felár ellenében lehetőség felmenni
kabinos felvonóval 2.500 m magasságig, majd tovább terepjáró buszokkal 3.000 m-ig, az aktí-
van működő központi kráterek aljáig s azok megtekintése helyi túravezetővel. A feljutás min-
den esetben a vulkáni tevékenység és az időjárási viszonyok függvénye! A nap hátralévő részé-
ben a kirándulás folytatása Taorminába, ahol a hangulatos kisváros és a hires görög színház,
mögötte az egyedülálló panrámával (tenger és az Etna) megtekintése. Vacsora a szállodában.

• 3. nap: Hajókirándulás a Lipari szigetekre
Fakultatív kirándulás: autóbusszal Milazzoba, onnan áthajózás Liparira, ahol seta, majd továbbha-
józás Vulcano szigetére, ott szabadidő és fürdési lehetőség a kénes sárfürdőben. 
Hazafelé hajózás során érintik a mítikus Faraglioni-sziklákat, majd visszaérkezés Milazzoba és
autóbusszal a szállodába, ahol vacsora.

• 4. nap: Piazza Armerina - Agrigento
Fakultatív kirándulás: a sziget belsejében fekvő Piazza Armerina-ban látogatás a mozaikjáról
híres Villa Romana-ban. Továbbutazás Agrigento-ba, a Templomok völgyébe, ahol számos görög
isten templomát tekinthetik meg, többek között a Concord templomot, amely az ókori világ egyik
legépebben fennmaradt emléke. Vacsora a szállodában.

• 5. nap: Siracusa
Fakultatív kirándulás: ismerkedés Siracusa római kori emlékeivel a régészeti parkban, mely Európa
egyik legnagyobb kiterjedésű ásatási területe, majd az Ortigia- szigeten, Archimedes szülőhelyén
a városka barokk látnivalóit csodálhatják meg. Vacsora a szállodában.

• 6. nap: Tipikus szicíliai falvak és Catania
Fakultatív kirándulás- látogatás hamisítatlan szicíliai falvakba, Forza d’ Agroba és Savocaba.
Utóbbi egy hatalmas, kettéhasadt sziklára épült háromszáz méter magasságban. Itt megtekinthe-
tik a Keresztapa  Oscar-díjas film helyszíneit, a Cappuccini Konvent katakombáit, a Santa Maria
degli Angeli templomot, altemplomában hajdani preparálták múmiákkal. 
Transzfer a repülőtérre a délutáni órákban, útközben megállás Cataniaban, ahol buszos városné-
zés keretében megismerkedhetnek a város főbb nevezetességeivel. Hazautazás.

Az utazásszervező a programok sorrendjének megváltoztatási jogát fenntartja! www.ibusz.hu

EZERARCÚ SZICÍLIA - PROGRAM

• 1. nap: Budapest- Catania
Érkezés Cataniába az esti órákban, majd továbbutazás Siracusa-ba.  
Vacsora és szállás Siracusa térségében.

• 2. nap: Siracusa
Reggeli után városnézés Siracusában, a “barokk fővárosában” helyi idegenvezetővel: katedrális,
régészeti park (római amphiteátrum, görög színház, II. Hieron oltára, latomiák, Dionüszosz füle),
míg az 500 m széles 1 km hosszú Ortigia-szigeten  a barokk nevezetességeket tekinthetik meg. 
Vacsora és szállás Siracusa térségében.

• 3. nap: Piazza Armerina - Agrigento
Reggeli után utazás  Piazza Armerinába. Azt követően a program megegyezik a Csillagtúrák 4.
napi programjával. Vacsora és szállás Agrigento térségében.

• 4. nap: Marsala - Erice
Reggeli után utazás Marsalaba, a katedrális megtekintése. Majd borpince-látogatás borkóstolóval.
A nap következő állomása Erice település, amely egy dombra épült és főtemplomától gyönyörű
kilátás nyílik a völgyre és a tengerre. Szűk utcácskái a középkor hangulatát idézik. Ezt követően
látogatás Segestában, mely ókori dór templomáról hires. Vacsora, szállás Palermo térségében.

• 5. nap: Palermo - Monreale
Ezen a napon a sziget fővárosával ismerkedhetnek meg. Városnézés helyi vezetővel: XII. századi
Dóm, Capella Palatina, Piazza Pretoria, Quattro Canti és a normann Martorana templomok meg-
tekintése. Továbbutazás Monreale-ba, látogatás az XII. században épült dómban, mely a normann
építészet egyik remeke, a mellette található Benedek-rendi kolostor pedig a mór kultúra egyik
legszebb    szicíliai emléke. Szállás Palermo térségében.

• 6. nap: Cefalú - Taormina környéke
Reggeli, majd utazás a sziget keleti részére. 
Útközben rövid pihenő Cefalúban, lehetőség a  normann katedrális megtekintésére, majd megál-
lás Santo Stefano di Camastra-ban, a kerámiáiról és a tipikus szicíliai fagylaltról híres kis faluban.
Vacsora és szállás Taormina környékén.

• 7. nap: Taormina - Etna
Megegyezik a Csillagtúrák 2. napi programjával! Vacsora és szállás Taormina környékén. 

• 8. nap: Siracusa - Catania 
Reggeli után szabadidő, majd utazás Cataniába.
Útban a repülőtér felé ismerkedés a város főbb nevezetességeivel (Dóm, Fő tér, Via Etnea). 
Transzfer a repülőtérre a délutáni órákban, hazautazás.

Az utazásszervező a programok sorrendjének megváltoztatási jogát fenntartja! www.ibusz.hu

CSILLAGTÚRÁK SZICÍLIÁBAN

AJÁNLATOK SZICÍLIÁBAN
Repülős társasutak egyéni utasoknak és szervezett csoportoknak.
Meghirdetett utazások konkért útvonalon és időpontokban, ill. egyéb lehetőségek.

KÖRUTAZÁSOK- Részletes ajánlatok alább!
• Csillagtúrák (6 nap, 5 éjszaka- szombati indulással)
• Szigetkörút (8 nap 7 éjszaka, keddi ill. szombati indulással)

EGYÉB LEHETŐSÉGEK- Kérje ajánlatunkat!
• Hosszú hétvégék (4 nap, 3 éjszaka- szombat/kedd)- tavasszal és ősszel 
• Üdülőprogram Taormina zónában (VI- IX. hetente, keddi indulással- lásd. 21. oldal)
• Különleges programok pl. Lipari szigetek a Strombolival, Szicília- Málta kombináció

Az árakból egyéni utasoknak kedvezmény az utazásszervező eseti akciói ill. hirdetménye szerint.  
Kisebb- nagyobb társaságoknak, csoportoknak egyedi kedvezmény és ingyenesség is lehetséges.
(min. 20-25 fő együttes jelentkezés esetén!) Szervezett csoportoknak - igény esetén - az utazások
más időpontban és útvonalon is megvalósíthatók - más áron! Kérje ajánlatunkat!

Alcantara-szurdok Monreale katedrális 

Utazás repülővel Budapest- Catania- Budapest útvonalon, helyben autóbusszal.
Minimum induló létszám 15 fő!

Utazás repülővel Budapest- Catania- Budapest útvonalon, helyben autóbusszal.
Minimum induló létszám 20 fő!

Időtartam: 8 nap / 7 éjszaka
Indulási időpontok: VI. 11, IX. 14, X. 1. 
Utazás: Wizz Air menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 2-3 ágyas zuhanyozós szobákban
Ellátás: f  é l p a n z i ó

SZICÍLIAI NAGY KÖRUTAZÁS

Taormina hangulat

Etna  

Alapárak (Ft/fő): 249.900 Ft (VI. és X.), 264.900 Ft (IX.), tartalmazzák: repülő+feladott kézipoggyász  
(40x30x20 cm), szállás+ellátás, transzferek, magyar kísérő, helyi busz és idegenvezetés.
Repülőtéri illeték: 34.900 Ft/fő. Útlemondási biztosítás: 1,5%. Egyágyas felár: 29.900 Ft/fő
Belépők: a programok során kb. 70 €/fő  (kb. 23.000 Ft/fő), a helyszínen fizetendők!
Idegenforgalmi adó: 14 €/fő/7 éj. Információ! Wizz Air feladott poggyász árak- tájékoztató jelleggel
(Ft/csomag- időszak függő!) pl.: 10 kg-ig 11.000-14.000 Ft, 10-20 kg között 17.000- 23.000 Ft, elsőbb-
ségi beszállás 12.000 Ft/fő, melyhez további 55x40x23 cm-es fedélzetre felvihető poggyász is jár!

Egyéni- és csoportos szállásfoglalás Olaszország szerte: szállodák, apartmanok, üdülőfalvak- igény szerint!
Szervezett csoportoknak (min. 20-25 fő) programszervezés, helyi közlekedés, idegenvezetés, belépők biztosítása.

UNIVERSO TOUROPERATOR Utazásszervező Iroda, +36 30 629 8384, eng. szám: U-000181/2001

U N I V E R S O
t o u r o p e r a t o r

UTAZÁSSZERVEZÕ IRODA

Taormina és az EtnaLipari-szigetek


