Az elbűvölő észak-olasz tóvidék
Buszos kirándulás az olasz tóvidéken

·
·
·
·

Hajózás festői mediterrán környezetben
Fókuszban a divat: Milánó és Vicenza
Garda-, Comói-tó és a Lago di Maggiore csodái
Svájci kitekintő: locarnói fogaskerekűzés és csokigyár

Elbűvölő a hegyek, a tavak, a természeti szépségek miatt. Olaszország igazi északi arca ez a
vidék, letisztult és mégis autentikus.
Csorba Klára – 15 éve Olaszország szakreferense
Utazás időpontja

Alapár

Május 10 - 14.

Ár: január közepén

Június 18 - 22.

Ár: január közepén

Június 26 - 30.

Ár: január közepén

Július 10 - 14.

Ár: január közepén

Július 18 - 22.

Ár: január közepén

Augusztus 10 - 14.

Ár: január közepén

Augusztus 25 - 29.

Ár: január közepén

Utazás

Szeptember 03 - 07. Ár: január közepén
Október 05 - 09.

Ár: január közepén

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – SZLOVÉNIA – VICENZA
Reggeli indulás után folyamatos utazás Szlovénián keresztül. Délután érkezünk Olaszországba és
felkeressük Vicenza városát, mely ékszer- és ruhaiparáról vált híressé. Az UNESCO Világörökségei
közé sorolják a város reneszánsz épületegyütteseit. A városban 23 olyan épületet találunk, melyet a
híres Palladio tervezett. Az óvárosban felkeressük a Piazza dei Signorit. Figyelmet érdemel a 82
méter magas Torre dei Piazza, a Városházához tartozó Loggia del Capitano, melyet a híres építész,
Palladio épített 1571-ben. Palladio főműve, a Basilica Palladiana. A tanácsteremnek készült
épületben jelenleg a róla elnevezett múzeum található. Sétánk után a várost elhagyva a ****-os
szállásunkra utazunk.
2. NAP: SIRMIONE – BARDOLINO – TORRI DEL BENACO – TOSCOLANO-MADERNO
Reggelit követően a Garda-tó felé indulunk. Első megállónk Sirmione lesz. A Garda-tó
gyöngyszemeként tartják számon ezt a csodaszép tóparti várost, mely nyáron a nyaralni, pihenni
vágyók kedvelt célállomása. Sirmione jelképes bejárata a Rocca Scaligeri vár, mely a város
leghíresebb látványossága. A középkori erődítmény mellett az óváros szűk utcáival, apró üzleteivel
és nyüzsgésével belevésődik az ember emlékezetébe. Szabadprogram, mely alatt, aki akar, egy
csónakkirándulást tehet a Garda-tavon, vagy kávézhat, fagylaltozhat a tóparton. Következő

állomásunk Bardolino lesz. A szőlőművelésről híres városban a San Zeno templomot látogatjuk meg,
majd Lungolago di Bardolinón, a város virágos sétányán, közvetlenül a tóparton, élvezzük a
feledhetetlen hangulatot. Torri del Benaco citrusligetein áthaladva érjük el a kikötőt és komphajóval
megyünk át a Garda-tavon Toscolano-Maderno városába. Élmény ez a hajózás, mert látjuk a
csodaszép tóparti városokat és a mediterrán vegetációt, miközben kiváló fotókat készíthetünk. Innen
már csak szállásunknál állunk meg, mely *** hotelben lesz.
3. NAP: COMO – SVÁJC – CSOKIGYÁR – LOCARNO – OLASZORSZÁG
Ma a glaciális tórendszer másik három tagjával ismerkedünk meg. A Comói-tó névadó városában, a
selyemvárosként ismert Comóban lesz első megállónk. A város legfőbb látványossága a dóm,
melynek gótikus homlokzata és a XVII. századból származó kupolája lenyűgöző. A történelmi
belváros szíve a Piazza San Fedele, ahol szintén sétálni fogunk. Comót elhagyva ismét egy szép tavat
érintünk. A Locarnói-tó már Svájcban van. Egy híd vezet át a tavon, melyen áthaladva
gyönyörködünk a tavat körbeölelő hegyekben. Ezután egy pici kitérőt teszünk és felkeresünk egy
csokoládégyárat. Ha Svájc, akkor csokoládé. Itt egy kis bemutató, kóstoló mellett gyári áron tudunk
csokit vásárolni. Innen tovább utazunk és egy eddig még nem érintett tóhoz érkezünk. A Maggiore-tó
svájci oldalánál, Locarnót keressük fel. A magnóliáktól és hortenziáktól illatozó város hegyen lévő
zarándokhelye a Madonna del Sasso kegyhely, mely az 1408-ban történt Szűz Mária-megjelenésnek
állít emléket. Funicularéval (fogaskerekű siklóval) megyünk fel a hegy kilátópontjához. Erről csodás
látvány tárul elénk a tóra és az azt övező hegyekre. Programunk után visszatérünk Olaszországba, és
elfoglaljuk szállásunkat.
4. NAP: ISOLA BELLA – ISOLA PESCATORI – MILÁNÓ
Reggelit követően, aki úgy dönt, azokkal egy fakultatív hajókirándulás keretében a Borromeo család
két szigetét tekinthetjük meg. Ezek a Lago di Maggiore-tóban találhatóak. Bavenóból indulunk és
először az Isola Pescatori szigetet keressük fel. Ezt ma is halászszigetként ismerik. Festői kis sziget,
mely megmaradt a múltat idéző hangulatban. Folytatjuk hajókirándulásunkat a tavon. Az Isola Bella
sziget már teljesen más látványt nyújt. Felkeressük a sziget közepén található csodálatos, teraszos
kertjéről ismert kastélyt, melynek több terme látogatható. Ablakaiból varázslatos kilátás nyílik a tóra
és a sziget gondozott parkjaira. A kertben szobrok és virágok váltják egymást, felejthetetlen élményt
nyújtva. Hajókirándulásunkat Stresában fejezzük be. Fakultatív hajókirándulás a Lago di Maggioren, kastélybelépővel: 40 €A hajót elhagyva Milánóba utazunk, ahol a belvárosban teszünk rövid sétát.
Meglátogatjuk a város főbb látványosságait. Ezek közül a legismertebb, a Dóm, mely az 1300-as évek
végén épült, 135 csipkézett tornyocskával és 3400 szoborral díszített. Véleményünk szerint
kihagyhatatlan élmény felmenni a toronyba, és Milánót a dóm márványteraszáról is megtekinteni. Ha
felérünk, nem csak a panorámában gyönyörködhetünk, hanem a minket körülvevő csipkézett
márvány tornyocskák és pillérek látványában is. Aki be szeretne menni a Dómba és fel akar menni a
kupolába (lifttel) azoknak irodánk előre megvásárolja a jegyet, hogy elkerüljék a nagyon hosszú
sorbaállást. (Ezt jelentkezéskor kell megrendelni.) Fakultatív belépőjegy: Milánói Dóm megtekintése
kupolával (lifttel): 8.500,- Ft A Dómtól a II. Victor Emanuel-sétányon haladva jutunk el a Scala
épületéhez. A passzázs teteje eklektikus stílusban, acélszerkezet által tartott üvegből készült 1878ban. A terveket Giuseppe Mengoni készítette, aki a nyitás előtt két nappal lezuhant az építéshez
felszerelt állványról, és életét vesztette. A galéria nemhiába érdemelte ki a „milánóiak szalonja”
címet. Végig elegáns üzletek, luxus éttermek sora látható. A milánói opera épületét, a Scalát csak
kívülről tekintjük meg. Programunk befejezése után elhagyjuk Milánót és kelet felé folytatjuk
utunkat. Az esti órákban érjük el ****-os szállásunkat.
5. NAP: DUINO – SZLOVÉNIA – BUDAPEST

Reggel, olaszországi látogatásunk következő állomásaként felkeressük a Duino-kastélyt. A kastély a
XIV. században, közvetlenül a tengerparton lévő sziklára épült. Megtekintjük múzeumát, láthatjuk
rendezett parkját és gyönyörködünk a mesés kilátásban. Programunk után hazafelé indulunk.
Szlovénia érintésével lépjük át a magyar határt, Budapestre az esti órákban érkezünk. Ezután
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

