Vinitaly/ Nemzetközi Borkiállítás
Enolitech / Szőlészeti és Borászati Eszközök, Berendezések, Segédanyagok és Technológiák Nemzetközi Szakkiállítása
Sol & Agrifood / Minőségi Élelmiszerek Kiállítása
Verona, 2020. április 19-22.

Csoportos Utazás 2020. április 18-22.
Az utazás a Veronai Vásár támogatásával történik!
A vásár a csoport résztvevőinek a vásári belépőjegyet díjmentesen biztosítja!

A csoport szervezése MATHIÁSZ GÁBOR, a Hungarikum Szövetség alelnökének segítségével történik!
Utazás:
Elhelyezés:

Ellátás:

49 + 2 fős komfortos, légkondicionált autóbusszal
1 éjszaka Cavaso del Tombaban***szállodában.
A hotel Cavaso Del Tomba csendes vidékén található. A szálloda nagy kertet, légkondicionált szobákat
és egy kis edzőtermet kínál. A hotel szobái szőnyegpadlóval, műholdas TV-vel és hűtőszekrénnyel
vannak felszerelve.
3 éjszaka Desenzano del Gardaban***szállodában – közkívánatra ismét, a megszokott
helyen. Veronától kb. 40 km-re. A szálloda közvetlenül a Garda tó partján fekszik, mely kellemes
kikapcsolódást kínál. A szobákban saját fürdőszoba, széf és Wi-Fi áll a vendégek rendelkezésére.
félpanzió (reggeli és vacsora italfogyasztás nélkül)

Előzetes program:
Április 18. / szombat

Április 19. / vasárnap

Április 20. / hétfő

Április 21. / kedd

Április 22. / szerda

Kora reggeli órákban indulás Budapestről
Útközben látványos borkóstoló Lendván
Utazás Cavoso del Tombába a szállásra, szálláshelyek elfoglalása,
vacsora a szállodában
Reggeli, majd kijelentkezés a szállodából
Délelőtt utazás Padova központjába, 2 órás városnézés magyar
nyelvű idegenvezetővel, majd szabadprogram
Délután indulás busszal Desenzano del Gardaba a szállásra, szálláshelyek
elfoglalása, majd utazás Sirmionéba, borkóstolós vacsora.
Reggeli
Egész napos vásárlátogatás – Napközben ebéd a vásár területén,
melyet a vásár díjmentesen szervez kizárólag csoportunk
résztvevőinek
Esti órákban visszaindulás a szállásra, majd vacsora a szállodában
Reggeli
Délelőtt 2 órás városnézés magyar nyelvű idegenvezetővel
Veronában, utána pedig szabad program VAGY vásárlátogatás a
délelőtt folyamán
Hazafelé rövid kitérő a Garda-tó gyöngyszemének tartott Sirmioneban
(fakultatív lehetőség motorcsónakkal körbejárni a félszigetet)
Reggeli
Visszautazás Budapestre
Érkezés a kiindulási helyre az esti órákban

A részévteli díj minden olyan költséget tartalmaz, mely garantálja az élményekkel, érdekességekkel
és látványosságokkal teli program összes helyszínének megtekintését, így Önnek csak az út során
felmerülő egyedi igény szerinti költségeket szükséges fedeznie!

Részvételi díj: 148.900 Ft/fő kétágyas szobában félpanzióval
Az ár tartalmazza: autóbuszos utazás költségét, 4 éjszaka szállásköltségét félpanzióval (italfogyasztás nélkül),
autóbuszos transzfert a programokra, lendvai borkóstolót, sirmionei borkóstolós vacsorát, padovai és veronai
városnézést, illetve csoportkísérőt az út folyamán.
Egyágyas szoba felár: 18.400 Ft/fő - Utasbiztosítás: 2.500 Ft/fő/5 nap/ 70 éves korig
Jelentős árfolyamváltozás (4%) esetén áraink változhatnak! - Fenti árak minimum 35 fő jelentkezése esetén érvényesek!

Jelentkezési határidő: 2020. február 28.
További információ: Universal Travel Kft.
Tel/Fax.: 96/310-939, Mobil: 30/776-6761
Email: info@universaltravel.hu Weboldal: www.universaltravel.hu

