Nyaralás Olaszországban:
Rimini
Végeláthatatlan homokos tengerpart, pálmafák, nyaralás, mediterrán hangulat.
Mindez egy hosszú hétvégi programban kiegészítve a napsütötte Toszkánával és
San Marino híres mini államával. Ha még nem jártál erre, vagy egy jó nyaralásra
vágysz augusztusban, akkor itt a helyed!

2017. augusztus 22-27.
(kedd este - vasárnap reggel)
Program: Indulás kedden késő este 22:00 órakor Budapestről a Népliget melletti
Planetárium parkolójából (Indulás előtt néhány nappal még küldünk egy részletes indulási
tájékoztatót is!) szlovénia irányába. Találkozás 21.45-kor! Éjjel áthaladunk a szomszédos
országon, és a reggel már Olaszországban ér bennünket.
Szerda reggel érkezünk meg Riminibe, ahol rögtön belecsöppenünk az igazi tengerparti nyár
hangulatába. Az utazás fáradalmait a homokos pálzson pihenhetjük ki, átadva magunkat a
nyaralásnak :). Este érdemes betérni egy parti étterembe megkóstolni egy olasz pizzát, vagy a
egy finom halvacsorát. Este pihenés a kempingben, vagy levezető szórakozási lehetőség a
környéken hajnalig!
Csütörtökön fakultatív lehetőség Ravenna és San Marino meglátogatása vagy tengerparti
pihenés egész nap. Némi buszozással a vállalkozó kedvűekkel Ravennába érkezünk. Először
egy rövid sétát teszünk az óvárosban, majd a legmelegebb órákat a tengerparton strandolással
töltjük. Délután ruccanunk át a szomszédos mini államba. San Marino városába a hőség
elmúltával érkezünk, egyenest felbuszozunk a hegyen épült város tövébe, majd gyalogosan
sétálunk fel a városfalak közé. A kis utcákon az árusok sokfelé magyarul üdvözölnek,
portékáik között a helyi jófajta borok, likőrök, vámmentes parfümök ugyanúgy megtalálhatók,
mint az ízléses szuvenírek. Este lehetőségünk van a várfal tetején pizzázni egyet tengerparti
panorámával megfűszerezve. Sötétedés után visszalépünk Olaszországba, és a szállásunkra
utazunk.
Pénteken fakultatív utazás Dél-Toszkánába és Umbriába. Kora reggel indulunk busszal az
Appennini-félsziget belseje felé. Perugiába érkezünk meg, ahol etruszk városfalak, és azon
belül egy gyönyörű középkori város várja az utazókat. Szinte kötelező a hangulatos térek
egyikén megpihenni egy finom kávé mellett, majd tovább sétálni a kis utcácskákon. Édes
feltöltődésre is bőven van lehetőség, világhíres a perugiai csokoládé, amit sok kis boltban
kóstolhatunk és vásárolhatunk úton-útfélen. Ezután ellátogatunk a közeli Assisibe, ami
nemcsak Szent Ferencnek a Ferences Rend alapítójának a szülővárosa, hanem az egyik
legszebb város is Umbria tartományban. Késő délután indulunk vissza, hangulatos Toszkán
tájon keresztül a tengerpartra.
Szombaton összepakolunk, és még egy kellemes napot töltünk a tengerparton. Délután
szállunk buszra, és Bolognába utazunk, Itália hetedik legnépesebb városába. Meg sem állunk
a belvárosig, ahol elvegyülünk a sétálóutca forgatagában. A város szívében elérjük a két főbb
teret, a Piazza Maggiore-t és a Piazza del Nettuno-t. Innen minden látnivaló – köztük a város

jelképévé vált két ferde torony – is könnyen elérhető. Útközben sok kis étterem csábít egy
elmaradhatatlan bolognai vacsorára. Késő este értünk jön a busz, és rövid pihenőkkel
Szlovénia irányába robogunk.
Vasárnap a reggeli órákban érkezünk vissza egy tartalmas olasz nyári kalandozás után
Budapestre.
Utazás: Légkondicionált és összkomfortos autóbusszal utazunk. Az éjszakai utazás előnye,
hogy nem kell melegben utazni; nincsen nagy forgalom az utakon; nem budapesti utasoknak
könnyebb este az indulási helyre érkezni, mint hajnalban; reggel már Olaszországban leszünk,
így nyerünk fél napot. Megfelelő számú jelentkező esetén lesz lehetőség Veszprémben is
csatlakozni.
További felszállási lehetőség: Budaörs McDonalds parkoló Székesfehérvár Auchan parkoló,
Siófok Tesco parkoló, Nagykanizsa INA benzinkút (M7-es autópálya).
Kiknek ajánljuk az utazást?
 Azoknak, akik már voltak itt, - és visszavágynak -, de már egy hét túl hosszú lenne…
 Akik még nem voltak, de szeretnék kipróbálni, megnézni érdemes-e hosszabb időre is
elmenni oda…
 Akiknek nincs idejük egy hosszabb tengerparti nyaralásra vagy anyagi helyzetük nem
teszi lehetővé az egyhetes nyaralást, de vágynak a tengerhez…
 Akik még egyáltalán nem voltak a tengernél…
 Akik egyszerűen csak nem akarnak egy újabb unalmas hétvégét otthon tölteni, de valami
különleges időtöltésre vágynak…
 Akik egy tartalmas hétvégét szeretnének eltölteni egy csodás helyen, egy vidám, fiatalos
társasággal…
Költség: 45.000 Forint/fő
A részvételi díj tartalmazza:
 Utazást kényelmes autóbusszal
 Szállást három éjszakára, kulturált kempingben, saját sátorban
 Idegenforgalmi adót
 Programok szervezését
 Csoportvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza:
 Étkezéseket
 Fakultatív kirándulásokat
 Utasbiztosítást (2.500 Ft/fő, ami EUB biztosítás, kifejezetten buszos tengerparti
utazásokhoz)
Nem kell fizetni: regisztrációs díjat, szervezési díjat...
Fakultatív programok:
 Ravenna és San Marino 15 Euro/fő
 Umbria és Dél-Toszkána 20 Euro/fő
A két program együtt 30 Euro/fő!
Helyben kell jelentkezni a csoportkísérőnél.

Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
 15.000 Ft előleget vagy a teljes összeget jelentkezéskor kell befizetni!!!

Fennmaradó költségnek legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kell
megérkezni! (utasbiztosítással együtt!)

 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik a
számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
 Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási
Iroda Kft. a számlatulajdonos.
 Közleménybe az utas/ok nevét és azt kell beleírni, hogy Rimini és a választott
időpont!!!
Érdeklődni lehet:
A 06-70-278-6852-es telefonon, vagy az iroda@rolitura.hu email-címen.
Foglalás:
Utazásainkat honlapunkon keresztül az aktuális programok melletti jobb oldalon
tudjátok lefoglalni!
Egyéb tudnivalók:
 Az utazás időtartama függ a létszámtól, forgalomtól: kb. 12 - 13 óra
 Eurot indulás előtt itthon kell váltani…
 Olaszországban átlagosan magasabb árakra lehet számítani, mint itthon (+20%).

 Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges a határátlépéshez!
Szállással kapcsolatos tudnivalók:
A strandtól 50 méterre található, nagyon kulturált és szép kempingben fogunk három éjszakát
eltölteni sátrainkban. A kemping további szolgáltatásai pékség, bolt, bár.
Amennyiben 1 fő alszik egy sátorban, akkor 15 Euro/fő felár fizetendő a helyszínen (ezt
jelezd nekünk foglaláskor!).
Stranddal kapcsolatos tudnivalók:
A víz átlaghőmérséklete augusztusban 24-25°C. A mediterrán klímának köszönhetően a
napsütéses órák száma nagyon magas, havonta csak egyszer-kétszer esik az eső. A csaknem
15 kilométer hosszú a Rimin strand, végig homokos parttal. Helyben sok partszakasz fizetős,
napernyőkkel, nyugágyakkal, de bőven található ingyenes szakasz is. Sok sportolási lehetőség
van (strandröplabda, strandfoci, boule, surf…), a családosoknak játszóterek, minden
partszakaszon lehet találni nyilvános WC és tusolókat. A helyiek Floridához hasonlítják a
partot 
Szervező: Iránytű Utazási Iroda/Rolitúra

Gyere velünk, erre az emlékezetes hosszú hétvégére Olaszországba!

