VÁROSOK OLASZORSZÁG SZERETE

Egyéni- és csoportos szállásfoglalás, útvonal összeállítás, programszervezés- egész évben!
Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• VELENCE ÉS PADOVA KÖZÖTT - 20-30 km
Szállodák***
EGYÉNI ÁRAK
EGÉSZ ÉVBEN
Velence elővárosában (Mestre/Marghera), valamint Padova és Velence 4 ágyas
14.900
közötti kisvárosokban (Strá, Dolo, Mira) található középkategóriás szálláshelyek. 3 ágyas
16.900
Szolgáltatások: étterem, drinkbár, parkoló.
18.900
2 ágyas
Elhelyezés: 2- (3-4) négy ágyas szobák vagy apartmanok (Mestre).
Vacsora- csak csoportoknak: 18- 20 €/fő/egy étkezés.
Ellátás: kontinentális reggeli (büfé rendszerben).
Egyágyas felár: kb. +50%

CSOPORT ÁRAK
vegyes elhelyezés mellett:
14.900-16.900
szezontól függõen

Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• GARDA-TÓ - Verona 20 km
Szálloda***
Kedvezõ árú szálláshely 20 km-re Veronától és 5 km-re a tótól.
Elhelyezés: középkori épületegyüttesben kialakított, puritán berendezésû,
de minden komforttal ellátott (zuhany/WC, fûtés/légkondicionálás) tágas
szobákban, a 4-5 ágyasokban sincs emeletes ágy!
Ellátás: kontinentális reggeli, fakultatív vacsora lehetõség (elõrendelendõ!).
Az ár tartalmazza az ágyneműt huzattal és a parkolást.

CSOPORT ÁRAK
vegyes elhelyezés
13.900-15.900
min. 3 éj esetén

EGYÉNI ÁRAK
1-2 éjszakára
9.900-12.900
10.900-14.900
13.900-16.900
15.900-18.900
18.900-22.900

EGÉSZ ÉVBEN
zuhany/WC-s szobában*
5 ágyas
4 ágyas
3 ágyas
2 ágyas
1 ágyas

14.900-16.900
1-2 éj esetén

Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• PÓ-ALFÖLDI MŰEMLÉK VÁROSOK - 15-20 km
Szállodák***/***Sup.
Bologna, Mantova, Parma, Cremona közelében (15-20 km), az utópályáról jól
megközelíthetõ helyen lévõ szálláshelyek. Átutazóknak tranzitszállásként is!
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, parkoló (buszoknak is!)
Elhelyezés: 2 ágyas, igény esetén 3-4. ággyal pótágyazható szobák.
Ellátás: büfé rendszerû reggeli, csoportoknak fakultatív vacsora is (felár!).

EGÉSZ ÉVBEN*
2 ágyas
zuhany/WC-s szobában

EGYÉNI ÁRAK
16.900-24.900

CSOPORT ÁRAK
14.900-20.900

*Kivéve ünnepek, vásárok, kiemelkedõ események- magasabb árak!
Felárak: vacsora- csak csoportoknak: 18- 20 €/fő/egy étkezés, egyágyas szoba kb. +50%
Csoport esetén a megadott árak elő- utószezonban bizonyos szállodákban akár félpenziós ellátást is
tartalmazhatnak. A -tól/-ig árak időszak függők! (ünnepek, hétvége stb.)

Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• GENOVÁTÓL A FRANCIA HATÁRIG - 100 km
Szállodák***
Genova közelében, vagy a Ligúr-tengerparton 50-300 m-re a strandtól.
Szolgáltatások: étterem, vagy csak reggelizõhely, drinkbár.
Elhelyezés: 2 ágyas, igény esetén 3-4. ággyal pótágyazható szobák.
Ellátás: büfé rendszerû reggeli, fakultatív menü vacsora (felár!).
A szállodák neve és elhelyezkedése az indulás hetében kerül megadásra!

EGYÉNI ÁRAK
16.900
18.900
20.900
24.900

IDÕSZAKOK
V. 22-ig és IX. 19. után
V. 22- VI. 17., IX. 5-19.
VI. 17- VII. 4., VIII. 22- IX. 5.
VII. 4- VIII. 22.

Egyéni utasoknak min. 3 éj foglalását kötik ki (vagy felár!). Egyágyas felár: kb. +50%

Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• FIRENZE ÉS PISA ZÓNA - 50-60 km
Szállodák**/***
Firenze vonzáskörzetében, tőle északra és délre (20-30 km) fekvő városokban
vagy autópálya közelben lévő szállodák, ill. hasonlók Firenze és Pisa között is.
Szolgáltatások: étterem, drinkbár, parkoló vagy garázs lehetõség.
Szobák: TV, széf, esetenként minibár, légkondicionálás.
Ellátás: kontinentális reggeli (felár- ha bővített!).
Jó vasúti összeköttetés Firenze központjával (kb. 45 perc).
Pisa környéki medencés villaggio is, komfortos lakókocsis elhelyezéssel.

CSOPORT ÁRAK
EGYÉNI
ÁRAK
felnõtt
diák
2 ágyas zuhany/WC-s szobában - reggelivel
16.900
14.900
12.900
18.900
16.900
14.900
20.900
18.900
-

EGÉSZ ÉVBEN

2 csillagos
3 csillagos
3 csillag Superior

Felárak: egyágyas +30-50%, ünnepi idõszakok vásárok, kiemelkedõ események +20-30%
Vacsora- csak csoportoknak: 18- 20 €/fő/egy étkezés.

Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• TOSZKÁNA- UMBRIA - közép-olaszországi híres zarándokhelyek
Szállodák***
Assisi, Cascia, Loreto, San Giovanni Rotondo, vagy közvetlen közelükben
lévõ (15-20 km) középkategóriás szálláshelyek.
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, parkoló (lehet fizetős is!).
Elhelyezés: 2 ágyas, igény esetén 3-4. ággyal pótágyazható szobák.
Ellátás: kontinentális vagy büfé rendszerû reggeli- (utóbbi felár ellenében!)

EGYÉNI ÁRAK
16.900-20.900

EGÉSZ ÉVBEN*
2 ágyas
zuhany/WC-s szobában

CSOPORT ÁRAK
14.900-18.900

*Kivéve ünnepek, amikor felár lehetséges!
Vacsora- csak csoportoknak: 18- 20 €/fő/egy étkezés.
Egyágyas felár: kb. +50%

Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• RÓMA ÉS KÖRNYÉKE - 20-30 km
Szállodák és üdülőtelepek***
Róma külvárosi vagy környéki standard szállodák és medencés üdülőtelepek,
jó helyi közlekedéssel, 20-40 percre a városközponttól.
Szolgáltatások: étterem, ill. ha üdülőtelep akkor pizzéria, szupermarket, wi-fi,
felnőtt- és gyermekmedence, parkoló (busznak is ingyenes!).
Elhelyezés: szálloda- standard 2 ágyas, igény esetén 3-4. ággyal pótágyazható
szobák,üdülőtelep- 2-4 ágyas szépen berendezett, komfortos bungaló szobák
(konyhával is), légkondicionáló, terasz.
Ellátás: szálloda- reggelivel, üdülőtelep- önellátó.

CSOPORT ÁRAK
14.900
16.900
18.900
20.900

EGÉSZ ÉVBEN
EGYÉNI ÁRAK
Előés utószezon
Főszezon

Szálloda / szobák
Standard
2-3 ágyas
20.900-tól
24.900-tól

Üdülőtelep / Bungalók
Standard
Comfort
2 (-3) fős
4 (-5) fős
(konyhás) 4 fős
8.900
7.900
8.900
10.900

9.900

10.900

Az ár tartalmazza: üdülőtelep esetén rezsi, végtakarítás, ágynemű huzat, kocsihely.
CSOPORTNAK (min. 20-25 főtől) szállodák- már 16.900 Ft/fő/éj ártól- reggelivel,
üdülőtelepek- kedvezményes árakon (szezonfüggő!). Főétkezések- felár ellenében.

Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• NÁPOLY ÉS KÖRNYÉKE - 20-30 km

Szállodák***/***Sup.
EGYÉNI ÁRAK
CSOPORT ÁRAK
EGÉSZ ÉVBEN*
A Nápolyi-öbölben: Nápoly-Pozzuoli, vagy Sorrentoi-félsziget „bejáratánál”, 2 ágyas
18.900-24.900
16.900-20.900
Pompei közelében, az autópályáról praktikusan megközelíthetõ helyen lévõ zuhany/WC-s szobában
középkategóriás vagy annál jobb színvonalú szálláshelyek is (felár!).
*Az árak egy éjszakás tartózkodás esetén ill. a fõszezoni idõszakban magasabbak is lehetnek!
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, parkoló (buszoknak a kijelölt helyen!).
Vacsora- csak csoportoknak: 18- 20 €/fő/egy étkezés.
Ellátás: büfé rendszerû reggeli és fakultatív menü vacsora (felár!).
Egyágyas felár: kb. +50%
Irányárak: Ft/fõ/éj-től

• SZICÍLIA - oda/visszaútban tranzitszállásokat biztosítunk!
Szállodák ***/****
Középkategóriás vagy igény esetén színvonalasabb, medencés szállodák
is a sziget bármely pontján. Körutazáshoz akár 2-3 éjszakás tranzitszállásnak
vagy tengerparti üdüléshez- hosszabb tartózkodásra.
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, parkoló.
Egyebek a kategóriának megfelelően.
Ellátás: büfé rendszerű reggeli, fakultatív vacsora felár ellenében.
Apartmanok és üdülőtelepek is, akár 3-5 éjre!

EGÉSZ ÉVBEN*
2 ágyas
zuhany/WC-s
szobában

Kat.

EGYÉNI ÁRAK

CSOPORT ÁRAK

3*

18.900-22.900

16.900-20.900

4*

22.900-24.900

18.900-22.900

*Az árak egy éjszakás tartózkodás esetén ill. a fõszezoni idõszakban magasabbak is lehetnek!
Vacsora- csak csoportoknak: 18- 20 €/fő/egy étkezés.
Egyágyas felár: kb. +50%
Tranzitszállások már 16.900 Ft/fő/éj ártól- reggelivel.

Egyéni utasoknak egyszeri foglalási költség (lekérési díj): 5.000 Ft/megrendelés
Felnőtt és diák csoportok esetén az árak min. 20-25 fõtől érvényesek! (minden 21/26. fõ ingyenes!)
TOVÁBBI AJÁNLATOK: www.universo.hu
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