Gasztronómiai élmények Bolognában és környékén
Buszos, 5 napos gasztrotúra

· Bologna, a tornyok városa
· Olasz luxus a Ferrari gyár múzeumában
· Balzsamecet, parmai sonka, parmezán
"Bolognában már a kirakatok is elárulják, hogy a gasztronómia központjában járunk.
Modena balzsamecetét és húskészítményeit kóstolva ez be is igazolódik."
Juhász Gábor – 15 éve olasz utak idegenvezetője
Utazás időpontja

Alapár

Utazás

Augusztus 19 - 23. 115 000 Ft

1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – SZLOVÉNIA –
AQUILEIA
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével utazás Olaszországba. Határátlépés
után ellátogatunk egy érdekes ókori településhez. Aquileiaban megtekintjük a
világ egyik legrégebbi keresztény templomát, melynek kövezete a mai napig
őrzi az eredeti mozaikdíszítését. Nem véletlenül az UNESCO Világörökség része.
Ezt követően folytatjuk utunkat a bolognai színvonalas ****-os hotelhez. Szállás
(4 éj).
2. NAP: CARPI – MODENA – MARANELLO – BOLOGNA
Reggeli után Carpiba utazunk, ahol látogatást teszünk egy balzsamecet készítő
farmon. A körbevezetés és kóstolás után, vásárlásra is lesz lehetőség.
Programunk után Modenaba utazunk, itt született és élt Pavarotti is, itt van egy
róla szóló múzeum is. A város katedrálisa és harangtornya, továbbá a városháza
a Piazze Grande-n, a Világörökség része. Látjuk a monumentális nagyhercegi
palotát is. Modena után a MUSA múzeumba látogatunk el, ahol 3 szinten
ismerkedhetünk a térség gasztronómiai nevezetességeivel. A látogatás végén
kóstolás és vásárlási lehetőség. (Belépő és kóstolás az út árában). Délután a
világ egyik legdrágább és leghíresebb autói, a Ferrarik gyári múzeumát
tekintjük meg Maranelloban. ( Külön díj ellenében Ferrari autó tesztvezetésre is
van lehetőség). Ha valaki nem akar a múzeumba bejönni a közeli kávézóban
töltheti el ezt az időt. A tartalmas nap végén utazunk vissza szállásunkra.
3. NAP: FORLI – SAN MARINO – BOLOGNA
Reggeli után elutazunk az olasz gasztronómia atyjának, Artusi mesternek a
városába, Forliba. (Főzőbemutató és kóstolás az út árában). A Casa Artusi-ban
tett látogatásunk után a mesés fekvésű miniállamba, San Marino-ba megyünk.
A főtéren lévő Kormányzósági Palota és a Bazilika különösen látványos.
Városnézésünk és szabadprogramunk után jövünk le a hegyről és megyünk
vissza Bolognába. Aki szeretne, még sétálhat a városban, a többiek
visszatérhetnek a szállodába.
4. NAP: BOLOGNA

A mai napot Bolognában töltjük. A város közepén áll a két híres ferde torony,
Bologna jellegzetességei. Városnézésünk során megtekintjük a Piazza Maggiore
terét, a Neptun-kutat és a hatalmas könyvtár épületét a Piazza Galvanin.
Ellátogatunk a Jeruzsálem-negyedbe, ahol a Santo Stefano 7 templomból álló
épületegyüttest láthatjuk. Délután szabadprogram a városban, este visszatérés
a szállodába.
5. NAP: FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk. Megállunk a „Pó asszonyaként” emlegetett Ferrara
városában, mely a reneszánsz idején kapta mai képét. Középpontjában az Este
család tiszteletet parancsoló vára áll. Ezt övezi a harmonikus belvárosi
utcakép. Központi sétánk után hazaindulás. Szlovénia érintésével Budapestre
érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

