Adriától Liguriáig olasz buszos körutazás

Időpont: 2020. július 1 – július 5.
Szállás (3 éj ***csillagos hotelekben, 1 éj mobilházban)
Ellátás: 2 reggeli a hotelben, a többi önellátó
Az út ára: 109.000 Ft- + 45 euro (tartalmazza: üdülőhelyi díjakat, biztosítást, 2 reggelit, utazást, id.vezetést)
Az út ára nem tartalmazza a belépőjegyeket kb. 65 euró (4 belépő, hajó- és vonatjegy).
Jelentkezés: 20.000 forint előleggel és adatokkal Fodor Beáta tanárnőnél (név, szül. hely, idő, szig.szám, tel.szám)
Teljes összeg befizetésének határideje: 2020. 05.01. Tájékoztató szülői értekezlet: 2020. 04.27. 17 óra, B04.

December 20-ig jelentkezők ajándékot kapnak! 
1. nap – Utazás, Duino 2020. július 1., szerda

Indulás hajnali 4.00-kor Egerből, Ady Endre u.1 buszparkoló. Első
városunk kora délután Duino. Mesés hely: tengerbe szakadó sziklák
és a tenger fölé büszkén magasodó vár, fantasztikus panorámájú
túraút, a Rilke-ösvény. Ugyanis a vár leghíresebb vendége a német
nyelvű szimbolista költészet talán legnagyobb költője, Rainer Maria
Rilke volt, aki itt írta a híres Duinói elégiáit. Az ösvény végigjárása és
a vár megtekintését követően folytatjuk utunkat Ferrara környékére.
Szállásunk Ferrarában, egy háromcsillagos szálloda 2-3 ágyas
szobáiban lesz, reggelivel.

2. nap – Ferrara, Bologna, Orvieto
2020. július 2., csütörtök
Reggeli után a Pó asszonyaként emlegetett Ferrara városában sétálunk,
mely a reneszánsz idején kapta mai képét. Középpontjában az Este család
vára (Castello Estenze) áll. Ferrarából átmegyünk Emilia-Romagna
tartomány székhelyére, a híres tésztája miatt „kövér városnak” (La
Grassa) is csúfolt Bolognába, ott töltjük a délután egy részét. A Piazza
Maggiore terét mesés paloták övezik. A főtér közelében lévő
monumentális Neptun-kutat és a hatalmas könyvtár épületét is
megtekintjük a Piazza Galvanin. Sétánk során látjuk a köröttünk
magasodó hatalmas tornyokat, melyek Bologna nevezetességei.
Bolognából a délutáni esti órákban egy hosszabb (268 km, bő 3 órás) buszozással Orvieto fantasztikus városába utazunk.
Szállásunk Orvietoban, egy 3 csillagos szállodában lesz 2-3 ágyas szobákban,
kontinentális reggelivel.

3. nap – Saturnia, Pitigliano 2020. július 3., péntek
Orvietóban megreggelizünk, majd egy pillantást vetünk a méltóságteljes
székesegyházra, Olaszország egyik legszebb gótikus épületére. Innen alig 50 km
(egy órás buszút) Dél-Toszkána legszebb városa: a festői szépségű toszkán
Pitigliano egy sziklafalra épült. Pitigliano több középkori és reneszánsz
műemlékkel is büszkélkedik. Leghíresebb a főtere, a Piazza della Repubblica, ahol
egy hét folyócsöves szökőkút is van. A Medici család által építtetett Medici
vízvezeték a maga korának építészeti remekműve. A városnézést követően
Saturnia mésztufa csodáihoz látogatunk el: egy-két órát fürdünk a termálfürdő
lépcsős területén. Innen egy közel 3 órás buszúttal észak felé tartunk. Szállásunk
Montopoli in Val dʼArnóban, egy Holiday Village 2-4 személyes superior mobilházaiban lesz, ellátás nélkül.
4. nap – Cinque Terre 2020. július 4., szombat Szállásunktól
egy rövid kis órányi útra van La Spezia. Elérjük a Ligur-tenger vidékét: a
Cinque Terre tulajdonképpen öt mesés kis falu (Riomaggiore, Manarola,
Vernazza, Corniglia és Monterosso) és az őket övező tengerpart egysége. Évente
több százezer ember keresi fel az UNESCO világörökségi listán is szereplő
Cinque Terre fantasztikus vidékét. Terveink szerint La Speziaból fogunk egyet
hajózni Monterossoba, ott sétálunk, pihenünk a tengerparton (esetleg rövid
fürdés) majd Monterossoból vonattal utazunk vissza buszunkhoz La Speziaba.
Folytatjuk utunkat Modena környéki háromcsillagos szállodánkhoz, ahol 2-3
ágyas szobákban lesz elhelyezés.

5. nap – Modena és hazaút 2020. július 5., vasárnap
Délelőtt először Modenaba, a zene városába megyünk, itt született és itt élt Pavarotti is. A katedrális és harangtornya, továbbá a
városháza a Piazza Grandén a világörökség része. Megtekintjük a monumentális nagyhercegi palotát is. A délután folyamán
megkezdjük hazautunkat Eger felé, érkezés az esti órákban.

