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Utazás:  49+2 személyes légkondicionált autóbusszal, büfé a buszon 

Szállás:  2-3 ágyas szállodai***zuhanyzós szobában 

Ellátás: Félpanzió, reggeli és vacsora 
 

Program: 
1. nap: Kaposvár–Skofja Loka 
Elutazás Kaposvárról a kora reggeli órákban. Utazás Szlovénián át Olaszországba. Útközben 
Skofja Lokában rövid pihenő. Szállás és vacsora tranzitban Firenze környékén. 
2. nap: Orvieto - Solfatara-Sorrento 
Reggeli után folyamatos utazás Orvietoba, itt az „Itália csodájának” nevezett dóm 
megtekintése. Délután érkezés a Campi Flegrei (lángoló mezők) vulkáni területére. Kénes 
gázkitörések,gőzölgö iszapfortyogók a Solfatara vulkán kréterében. Szállás és vacsora 
Sorrento környékén. 
3. nap: Calabria-Messinai-szoros-Taormina 
Reggelit követően az érintetlen táj vad szépségéről híres Calabria homokos és sziklás 

vidékén utazunk Skylla és Sybilla sziklái közt Messinába. Taorminában meglátogatjuk a 
Csontváryt is megihlető görög színházat, fantasztikus parkot, a Belle Isola panorámájában és 
a naplementében gyönyörködünk. Szállás és vacsoraTaormina környékén. 
4. nap: Etna, a pokol kapuja- Alcantara-szurdok 
Reggeli után Európa kénköves csúcsára, az Etnára látogatunk. 1.700 méter magasságig 
busszal, azt követően felvonóval, majd dzsippekkel közlekedünk. Innen gyalogos lávatúra 
következik, megkóstolhatjuk az „Etna tüze” likőr különlegességét.(A túra díja a helyszínen 
fizetendő). 
Délután a festői Alcantara-szurdokba látogatunk, mely egy lávatömbökkel körülvett 
vízesés.(Csizmát, halászgatyát adnak a belépő fejében). Szállás Taormina környékén. 
5. nap: Piazza Armerina-Agrigento-Siracusa 
Reggelizünk, majd utazunk Piazza Armerinába. Itt a császári villa csodálatos mozaikjaiban 

gyönyörködünk. Agrigentoba, a Templomok völgyébe kirándulunk délben, majd Siracusában megnézzük a görög-, a római 
színházat, az egykori kőbányát, „Dionyssos fülét”, az Archimidés kutat. Szállás Taormina környékén. 
6. nap: Cefalú-Palermo-Monreale 
Reggelit elfogyasztva utazás Cefalúba, ahol a normann katedrálist, a középkori mosodát, a 
filmekről ismert tengerpartot látogatjuk, majd Palermóban a Normann palota, a Dóm, a 
Kapucinusok kriptája a túra cél. Monreale kolostora a normann építészet remekműve a 
napzáró programunk. Szállás Palermo környékén. 
7. nap: Palermo-Paestum-Sorrento 
Reggeli után egész napos utazás Messinán keresztül Sorrentoba. Útközben Paestumban 
belépünk a görög templomokba. Szállás Sorrentóban. 
8. nap: Herculaneum-Toscana 
Reggeli után a Vezúv lávája által eltemetett város megtekintése, majd utazás a Firenze 
környéki szállásra. 
9. nap: Ferrara-Kaposvár 
Egész napos utazás Magyarországra. Útközben Ferraraban rövid pihenő. Kaposvárra a késő éjszakai órákban. 
 

Részvételi díj: 170.000 Ft/fő 
mely magában foglalja az utazás, szállás, a félpanzió, a komp díját, idegenvezetést. Külön költség a biztosítás (450 Ft/nap),  

és a múzeumi belépők díja (kb.100 euro).Induláshoz szükséges minimális létszám: 35 fő A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 


