Program
Tarif
Parcul Junior – Junior Express, Discoteca
pe barca, Safari, Jumping, Formula 1,
Cinema 5D, Bazooka, Canoe, Burger Circus
– Recomandat copiilor sub 8 ani
Fiți
oaspeții
Parcului
Junior
împreună cu copiii
într-un
mediu
relaxant,
înconjurat
de
verdeață,
cu multe jocuri
evocatoare
și
interesante unde
puteti petrece ore minunate de distractie.
"Parco Junior" este situat în inima orașului
Lignano Sabbiadoro, la câțiva pași de zona
pietonală.
In parc exista snack-bar, fast-food, chioscuri și
deserturi.
Infiintat în anii nouăzeci, Junior Park se întinde
pe o suprafață verde de peste 25.000 de mp.
Aquasplash
– Water
Park - Parcul
acvatic este
unul dintre
cele mai
frumoase
parcuri de
distractie.
Oaspeții pot
petrece o zi minunată în apă, în timp ce se
bucură de soare. Diverse atracții și plimbări
garantează emoție și distracție, iar numeroasele
zone de relaxare fac ziua dvs. o adevărată zi de
vacanță. Aquasplash este primul parc acvatic din
Italia. Acesta și-a deschis porțile cu mai mult de
20 de ani în urmă și a întreținut întotdeauna
unul dintre cele mai moderne și mai interesante
parcuri acvatice datorită mai multor atracții noi
de apă. Fantezia dvs. si distractia vor fi ghidate
de tobogane, tunele, valuri, masaje de apă,
jocuri, poduri de frânghie, cascade, trambuline,
zone de surf și multe alte atracții care așteaptă
copii și adulții. Zona verde echipată cu
șezlonguri este extrem de relaxanta.Puteți să vă
bucurați de mâncare în zona de picnic, să vă
serviți în restaurantul self-service sau într-unul

10:30 – 00:00
2 Euro/atractie

10:00 – 18.00
18 EURO/persoana

din snack-baruri. Obțineți suvenirul dvs. la
centrul comercial Aquasplash. Un lucru este
sigur: nu veți uita această zi magică plină de
distracție și râs la Aquasplash - o a doua vizită
va urma cu siguranță!
Gulliverlandia Parc – Fuziunea cunoasterii
distractive !
Veti
descoperi
lumea
dinozaurilor,
unde
puteti
admira replicile
exacte
ale
acestor animale
din
vremurile
trecute.
Veți
avea o mulțime
de călătorii distractive în apă turbulentă, pe un
ciocan copac sau vă puteți bucura de o călătorie
cu o mașină mică și de a descoperi cele mai
importante monumente ale lumii. Dacă doriți,
puteți ajunge în tren și să aruncați o privire la
lumea Mayașilor. Cei mai tineri oaspeți se vor
bucura de jocurile medievale cu păpușile,
cluburile și săbiile. Nu veți uita niciodată
vederea uimitoare a acvariului, unde veți
descoperi multe specii ale mării.
Parcul de
Aventura
Unicef - un
parc de
aventura
dedicat
tuturor
copiilor din
lume și unde
adulții și copiii
se pot distra cu 55 de locuri, 8 căi echipate pe o
lungime de 400 de metri, o zonă folosită pentru
spectacole și dansuri, mini-golf cu 18 găuri.
Biletul include accesul la rute, folosirea
echipamentului de siguranta, instruire si
asistenta cu personal pentru maxim 2 ore.
Adidasii sunt obligatorii. Transport autocar.
Parcul Zoo Punta Verde
Gradina
zoologică din
Lignano și-a
deschis
porțile cu
peste 30 de
ani în urmă în
1979 și
acoperă peste
100.000 de
metri pătrați de teren în zona estuarului râului

10:00 – 18:00
15 Euro/persoana

10:00 – 21:00
18 Euro/persoana

09:00 – 19:00
15 Euro/persoana

Tagliamento din partea de vest a orașului
Lignano. Mai mult de 200 de specii diferite de
animale locuiesc acolo. Altele decât mamiferele
și reptilele, grădina zoologică este, de
asemenea, locuința a peste 1000 de specii de
păsări. Animalele trăiesc într-un mediu similar
habitatului lor natural, astfel încât acestea să fie
confortabile și sănătoase, iar conservarea
speciilor să fie respectată. Obiectivele grădinii
zoologice "Punta Verde" sunt clare: educația
avansată care este interesantă și distractivă
pentru copii și adulți, precum și protecția
fiecărei specii care trăiește în grădina zoologică.
Pentru a face vizita plăcută pentru toată lumea,
grădina zoologică oferă numeroase servicii
suplimentare, cum ar fi restaurantele,
magazinele, o zonă de picnic și multe altele care
fac ziua dvs. de neuitat și oferă o alternativă la
ziua obișnuită la plajă. Transport autocar.
Sanctuarul Madonei dell’Angelo si Domul
din Caorle - Inițial biserica a fost dedicată Sf.
Mihail Arhanghelul, căruia i sa dedicat altarul
principal al bazilicii. Chiar și astăzi, în sanctuarul
actual, există o statuie a îngerului cu o sabie în
mână, în actul de a învinge diavolul; statuia este
încercuit de doi pilaștri mici surmontati de un
fronton. Tradiția spune că în vremurile străvechi
unii pescari au găsit în mod miraculos statuia
Fecioarei plutitoare pe mare, în timp ce aruncau
plasele pentru pescuit. Așa că au luat statuia cu
plasele spre plaja din apropierea bisericii
Îngerului, iar statuia a fost numită astfel
Madonna of the Angel. Conform tradiției
populare, statuia plutitoare a fost plasată pe un
bloc de marmură greu, încă păzit în sanctuarul
actual și, în ciuda eforturilor pescarilor și
oamenii care s-au grabit, nimeni nu a fost
capabil să transporte statuia din interiorul
templului. Episcopul a încredințat sarcina
copiilor care, cu nevinovăția lor, au reușit să
ridice statuia și să o transporte în biserică. Un
alt eveniment aproape ireal spune ca pe piatra
aceluiași altar, arată că, în timpul unui potop,
orașul a fost inundat, dar nici o singură picătură
nu a intrat în această biserică.
Catedrala (Domul din Caorle) este gazda
unui muzeu liturgic care expune un relicvariu și
o vastă colecție de veșminte și vase sacre,
completate de vaste expoziții. Două dintre cele
mai prețioase exponate adăpostite în relicvariu

15 Euro/persoana

sunt Capul Sfântului Stefano Protomartire
(patronul
spiritual al
Caorle-ului) și
racla care ar
conține
pământ
îmbibat cu
sângele lui
Isus ce
mergea pe drumul spre crucificare. Sunt chiar
multe lucruri de văzut aici, în micul muzeu
deschis în anul 1975, chiar și vechi capodopere
atribuite maeștrilor ai Școlii Venețiene de
Pictură, care datează din secolul al 12-lea și al
13-lea. Muzeul Domului din Caorle merită
vizitat, un trebuie să văd dacă te decizi să
vizitezi catedrala; ceea ce ar trebui să faci,
deoarece Domul Sfântul Stefano se află în inima
orașului, un impecabil și foarte bine păstrat
exemplu de stil vechi Romanic.
Transport autocar.
Palmanova Outlet Village - este un centru
comercial liniștit, unde, de la o plimbare la alta,
puteți face
cumpărături
în aer liber în
peste 90 de
magazine cu
nume de
marcă de
prestigiu
italiene și
europene de
îmbrăcăminte, articole de menaj, cosmetice şi
multe altele.
Aquileia este o localitate din provincia Udine, în
regiunea
FriuliVeneția
Giulia, în
Italia.
Orașul
fondat în
181 î.Hr. a
fost, la
apogeul său, unul din cele mai importante orașe
ale Imperiului Roman. Aquileia a fost și un
centru religios creștin de prim ordin, între
secolul al IV-lea și secolul al XV-lea, sediu al
Patriarhiei de Aquileia.

20 Euro/persoana

Colonia latină (este vorba despre ultima colonie
latină fondată, în continuare n-au mai fost decât
colonii romane) a fost fondată în 181 î.Hr., sub
conducerea a trei romani: Publius Cornelius
Scipio Nasica, Caius Flaminius Nepos și Lucius
Manlius Acidinus Fulvianus. Trei mii de
pedestrași, precum și cavaleri s-au stabilit acolo
pentru a supraveghea Istria nesupusă și pe galii
transalpini. Aquileia a devenit oraș în mai puțin
de un secol.
În timpul domniei lui Augustus, Aquileia a fost
proclamată capitală a celei de-a zecea regiuni a
Italiei Regio X Venetia et Histria (grosso modo,
Regiunea Veneto și Istria). Dezvoltarea orașului,
în această epocă, este atât de puternică, încât a
fost comparată cu o a doua Romă.
În perioada medievală, Patriarhatul de Aquileia a
cunoscut o evoluție proprie, aflându-se în
repetate rânduri într-o poziție împotriva
Republica Veneția și a patriarhului rival din
Grado, (Noua Aquileia).
Excursie la Venetia
Republica Veneția, cea mai mare putere navală
a Europei timp de 800 de ani, a fost și este
cunoscută și
sub
următoarele
nume:
"Republica
Sfântului
Marcu" (La
Repubblica di
San Marco), "Republica Leului" (La Repubblica
del Leone), "Prealuminata" (Serenissima) etc.
Așezată la granița culturală cu Imperiul Bizantin,
Veneția și-a dezvoltat un puternic spirit de
independență care a dus la formarea unui oraș
stat. Conducătorul politic era dogele (din
latinescul dux), teoretic ales pe viață, dar în
practică, în special în primele secole de
existență a comunității, adesea constrâns să
renunțe la propriul mandat ca urmare a unor
rezultate nesatisfăcătoare ale propriului guvern.

30 Euro/persoana

Excursiile optionale se organizeaza pentru un grup de minim 30 persoane.
Tarifele nu includ intrarile la obiectivele turistice si transportul cu vaporetto.

