
RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLÓ:                                                            

Tisztelt utasaink! A karnevál ideje alatt két különböző időpontban, két különböző 
programmal indítunk autóbuszt Velencébe, annak reményében, hogy utasaink 
megtalálják a számukra legmegfelelőbb, és legkényelmesebb utazást. Egy éjszakás 
programunkat A variáció kóddal jelöljük, két éjszakás utunkat pedig B variációs 
kóddal tüntetjük fel. Mindkét program szállodai elhelyezést és ünnepi vacsorát 
biztosít vendégeinknek, élő zenés szórakozási lehetőséggel a hotelben, illetve a Villa 
Faggiottóban. Irodánk nem szervez non - stop programokat! 

Az egy éjszakás programunk időpontja: 2013 február 01 - 03 ( " A " program ) 
A két éjszakás út időpontja: február 08 - 10 ( " B " program ) 

1.nap:   
" A " program: indulás február elsején este 21:30 órakor Budapestr�l, a H�sök terér�l. 
Folyamatos utazás, pihen�kkel. Autóbuszunkra Miskolcon, Mez�kövesden, Gyöngyösön és 
Budapesten szállhat fel. További csatlakozási lehet�ség Székesfehérváron és Nagykanizsán.  
 
" B "program: indulás február 08 - án reggel 06:00 órakor Budapestr�l, a H�sök terér�l. 
Folyamatos utazás, pihen�kkel. Autóbuszunkra Miskolcon, Mez�kövesden, Gyöngyösön és 
Budapesten szállhat fel. További csatlakozási lehet�ség Székesfehérváron és Nagykanizsán. 
Utazás Szlovénián keresztül rövid pihen�kkel. Érkezés a kés� délutáni órákba Velencébe. Esti 
városnézés Schiavoni - San Marco - Mercerie - Rialto - SS. Giovanni e Paolo vonalon. Halott 
dózsék nyomában, a velencei sikátorokban. Hátborzongató történetek, rendhagyó 
helyszínek...avagy Velence, ahogyan még biztos nem látta! Kés� este vacsora a hotelben, él� 
zenével, szórakozási lehet�séggel.  A vacsorát ( el�étel - f�fogás - desszert ) a részvételi díj 
tartalmazza. Hajójegy költség ezen a napon: oda – vissza útra bérelt hajóval  20 Eu / f�, mely 
tartalmazza az autóbusz ztl költségeit is.                                       

2.nap:  
" A " program: érkezés a kora reggeli órákban.  Kihajózás reggel a Punta di Sabbione – i  
kiköt�b�l.  Gyalogos városnézés Velencében ( kb. 3 óra id�tartam idegenvezet�vel ). Sétánkat 
a Schiavoni rakparton kezdjük...Museo Storico Navale - Il Gesú - San Zaccaria - Börtön - Sóhajok 
hídja - Dózse Palota - Nemzeti Könyvtár - Campaníle - San Marco Bazilika - Torre dell'Orologio - 
Mercerie - Goldoni szobra - Rialto - SS. Giovanni e Paolo - Colleoni szobra - Scuola San Marco - 
Fenice. Délután a karnevál megnyitója a Szent Márk téren, a továbbiakban szabad program. Este 
vacsora a hotelben, él� zene, szórakozási lehet�ség.  Hajójegy költség ezen a napon: oda – vissza 
útra bérelt hajóval  20 Eu / f�, mely tartalmazza az autóbusz ztl költségeit is.  
 
 " B " program: kihajózás délel�tt a Punta di Sabbione – i  kiköt�b�l.  Hajókirándulás a 
lagúnákon ( kb. 4 órás program ) A hajókirándulás az alábbi látnivalókat érinti: Le Vignole – Tré 
Porti – Burano – Mazzorbo – Torcello – Murano – San Michele – Fondamente Nuove – Arsenale. 
Utasaink a kirándulás alatt három szigeten kötnek ki: BURANO – látogatás a csipkever� 
asszonyoknál, a színes házairól is híres „alvó” szigeten. TORCELLO: a mindösszesen hat család 
által lakott lagúna  észak – Olaszország legrégebbi bazilikáját rejti. Séta a szigeten, 
templomlátogatással egybekötve. MURANO: az üvegeir�l elhíresült sziget, elizoláltan alussza 
álmát, de „ a Fornace- k” id�r�l – id�re szélesre tárják kapuikat a látogatók el�tt. Egy el�adás 
keretében szemtanúi lehetnek a híres muránói üveg születésének, majd a Vetreria kínosan elegáns 
polcain csodálhatják meg a hazájának nagy hírnevet hozó üvegkölteményeket. Délután 



szabadprogram a városban. Este vacsora a hotel éttermében, azt követ�en zenés álarcosbál a 
Villa Faggiottóban, tánccal és sok meglepetéssel. Megjelenés alkalomhoz ill� ruhában, álarccal!A 
vacsorát ( el�étel - f�fogás - desszert ), valamint a bált a részvételi díj tartalmazza. Hajójegy 
költség ezen a napon: oda – vissza útra bérelt hajóval  40 Eu / f�, mely tartalmazza az autóbusz 
ztl költségeit is, valamint kiköt�i illetéket, belép�t a torcellói bazilikába, és üvegfúvó m�hely 
látogatást el�adással.  

3 nap:   
 
 " A " program: kihajózás reggel a Punta di Sabbione – i  kiköt�b�l.  Hajókirándulás a 
lagúnákon ( kb. 4 órás program ) A hajókirándulás az alábbi látnivalókat érinti: Le Vignole – Tré 
Porti – Burano – Mazzorbo – Torcello – Murano – San Michele – Fondamente Nuove – Arsenale. 
Utasaink a kirándulás alatt három szigeten kötnek ki: BURANO – látogatás a csipkever� 
asszonyoknál, a színes házairól is híres „alvó” szigeten. TORCELLO: a mindösszesen hat család 
által lakott lagúna  észak – Olaszország legrégebbi bazilikáját rejti. Séta a szigeten, 
templomlátogatással egybekötve. MURANO: az üvegeir�l elhíresült sziget, elizoláltan alussza 
álmát, de „ a Fornace- k” id�r�l – id�re szélesre tárják kapuikat a látogatók el�tt. Egy el�adás 
keretében szemtanúi lehetnek a híres muránói üveg születésének, majd a Vetreria kínosan elegáns 
polcain csodálhatják meg a hazájának nagy hírnevet hozó üvegkölteményeket. Hazaindulás 
délután 14:00 órakor, érkezés az éjszakai órákban.  Hajójegy költség ezen a napon: oda – vissza 
útra bérelt hajóval  40 Eu / f�, mely tartalmazza az autóbusz ztl költségeit is, valamint kiköt�i 
illetéket, belép�t a torcellói bazilikába, és üvegfúvó m�hely látogatást el�adással.  
 
 " B " program: kés� délel�tt a szállások elhagyása, hazautazás, érkezés az esti órákban. 

ZTL = zona traffico limitato: térítés ellenében használható közlekedési övezet 
Programok: a karnevál részletes forgatókönyve, és a részletes program, utasaink 
számára elérhet� irodánkban. 

Részvételi díjak:  az árakról érdeklődjön budapesti irodánkban, és vidéki 
partnerirodáinknál! 

 Az utazás időpontja: " A " program:  2012 február 01 - 03 / " B " program:  2013 
február 08 - 10  

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: hotelben*** 
Ellátás: félpanzió 
  

Vidéki utasaink a programhoz az alábbi városokban csatlakozhatnak:  
Szerencs - Miskolc - Mezőkövesd - Füzesabony - Gyöngyös - Hatvan - Gödöllő - Székesfehérvár - 
Nagykanizsa 

5. ÉTKEZÉS 
Programjaink minden esetben étkezéseket tartalmaznak! A tartalmas és sűrű programok miatt az 
utasoknak gyakran nem, vagy kevés idejük marad arra, hogy a megfelelő éttermet, vagy tavola 
calda- t megtalálják. Sok esetben a helyi vendéglátók, borsos áron kínálnak étkezési lehetőséget.  

A Fratelli Goldoni ajánlata:…szervezett vacsora a hotelben ( előétel - főfogás - desszert ) 

1. AZ IDŐPONT KIVÁLASZTÁSA 
A karnevál időpontját minden évben a húsvéthoz mérten állapítják meg, mely időszak hamvazó 
szerdától húshagyó keddig tart. Ez az időszak általában február első napjaira esik. 2013 – ban a 
karnevál február 01 – február 12 időszakban kerül megrendezésre. A karnevál leglátványosabb 



napjai a szombat és a vasárnap, így célszerű az utazást úgy ütemezni, hogy ezen napok 
valamelyike beleessen. A karnevál megnyitója február 02 – án, szombaton  15:45 perckor kerül 
megrendezésre. A záró ünnepségre február 12 – én, kedden kerül sor. 

A Fratelli Goldoni ajánlata: …1 és 2 éjszakás programok a karnevál nyitó és záró 
hétvégéjén. Irodánk " non - stop " utak szervezésével nem foglalkozik! 

2. SZÁLLÁS 
Fordítson kellő figyelmet arra, hogy a programban megjelölt szálláshely, ne tengerparti hotel 
legyen, amely időszakosan nyit ki a karnevál idejére. Ezeket a szálláshelyeket a csoport érkezése 
előtt 1-2 nappal üzemelik be. Kellemetlen meglepetés érheti azon vendégeket, akik egy 
tengerparti hotelbe érvén hideg falakat, fűtetlen szobákat, nem megfelelően záró ablakokat, 
langyos vizet találnak. Mindig olyan hotelt válasszon, amely az év mindennapján nyitva tart és 
folyamatosan fűtött.  

A Fratelli Goldoni ajánlata:… Hotel Al Gabbiano***  ( LEVADA ). A hotel részletes 
bemutatását a "kizárólagos szálláshelyeink" menüpontban találja. 

3. IDEGENVEZETÉS, ASSZISZTENCIA, UTASKÍSÉRÉS 
Minden esetben ragaszkodjon a hivatásos szakképzett, helyismerettel rendelkező 
idegenvezetőhöz, aki végig a csoporttal van és utaskísérői, idegenvezetői teendői mellett beszéli 
az adott ország nyelvét, vagy egy világnyelvet, hogy rendellenes események alkalmával a csoport 
segítségére tudjon lenni. 

A Fratelli Goldoni ajánlata:…útjainkhoz olasz nyelven beszélő képzett, helyismerettel 
rendelkező idegenvezetőt biztosítunk 

4. PROGRAMOK, VÁROSNÉZÉSEK, KIRÁNDULÁSOK 
Utazás előtt érdemes a részletes programról tájékozódni. A karneváli rendezvények a Szent Márk 
térre öszpontosulnak, és adott időpontra. Célszerű ennek figyelembevételével olyan programot 
választani, amely a teljes napot lefedi és bőven kínál programokat. 

A Fratelli Goldoni ajánlata:…hajókirándulások MURANO, BURANO, TORCELLO 
szigetekre, városnézések, üveggyári látogatás… 

. KÖZLEKEDÉS 
Csoportjaink Punta di Sabbione felől közelítik meg Velencét vízi úton, így a közlekedés minden 
esetben csak hajóval lehetséges. Utasaink egyénileg is közlekedhetnek. A városi közlekedés 
menetrend szerint közlekedő „vaporettokkal” biztosított 20 percenként Punta és Velence között. A 
menetjegy ára egy útra 12 Eu, mely jegy 75 percig érvényes. 

A Fratelli Goldoni ajánlata:…utasainkat bérelt hajóval mozgatjuk a város, a kikötő és a 
szigetek között így a csoport külön hajóval közlekedik és lehetőség adódig a csoport együtt 
tartására, a tengeren történő folyamatos utastájékoztatásra, idegenvezetésre, biztonságos 
közlekedésre. 

	  


