
KLAN UTAZÁSI IRODA 
Levelezési cím: 5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 20. FSZ. 5.   Tel/Fax: +36 56 515-341, +36 56 429-455 Tel: +36 56 515-342 

MKEH: RO-1249/95/99 web: www.klantours.hu  E-mail: klantours@upcmail.hu ügyeleti szám: 20/2552679 (sürgős esetben!) 

Programunk foglalható: a szabad helyek függvényében 40% előleg befizetésével. 
A programok sorrendje a helyi viszonyok függvényében változhat.  

A belépők árainál a 2020-as állapotot vettük figyelembe! A jövő évi árakban lehet eltérés, illetve a múzeumokba, látnivalókba történő belépéseket is korlátozhatják! 
 Az autóbuszon a jelentkezés sorrendjében ingyenesen fix ülőhelyet biztosítunk! 

Az ajánlatban feltüntetett árak 1 € = 380 HUF árfolyamig érvényesek! 
Díjmentes felszállási lehetőségek: 

Tiszakécske(Penny Market),Szolnok (Pelikán Szálló parkolója), Abony, Cegléd, Budapest, Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa 
 

TOSZKÁN NAGYKÖRÚT  
2021.szeptember 23-29 (6 éj/7 nap) 

Részvételi díj félpanzióval: 159.900 Ft / fő 
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY 2021.05.14-ig 5.000 Ft / fő a részvételi díjból!  

 

Szállás: Hotel*** 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban Utazás: emelt szintű nyugati típusú autóbusszal  
Egyágyas felár: 29.900 Ft/fő  Kombinált SZTORNÓ- és BBP biztosítás 8.200 Ft/fő (70-80 éves kor között 12.400 Ft / fő) 

Részletes programleírás 
 1. nap: Szolnok -Marina di Bibbona  
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián 
keresztül Olaszországba. Szálláshely elfoglalása az etruszk riviérán levő szálláshelyen 
az esti órákban.  
2. nap: Siena-San Gimignano-Volterra  
Az utunk ma a gyönyörű toszkán tájakon keresztül Sienaba vezet. A város a középkori 
kereskedők és bankok “mekkája” volt. Felkeressük a belváros egyik legjelentősebb 
építészeti alkotását, a Dómot, majd a legfontosabb nevezetességek megtekintése 
után válogathatunk a hagyományaikat féltve őrző sienai kézművesek remekműveiből 
is. Délután San Gimignano-ban, a „tornyok” világhírű városában pihenhetünk meg, 
ahol a helyi specialitásokat is megkóstolhatják (Chianti és Vernaccia bor, 
szarvasgombával töltött vaddisznó szalámi). Programunk utolsó megállója a 
vulkanikus dombok között emelkedő Volterra, melynek középkori hangulatot árasztó 
belvárosában sétálva gyönyörködhetünk a környező vidékre és a Tirrén-tengerre 
nyíló fantasztikus kilátásban is. Visszautazás a szálláshelyre.  
3. nap: Pihenés a tengerparton vagy fakultatív program Elba szigete  
Reggeli után elutazás Piombino kikötővárosába, ahol hajóra szállunk és a Tirrén 
tenger egyik legszebb szigetére, Elbára utazunk, mely Napóleon száműzetésének 
színhelyeként is ismert. Elba, „a zöld sziget” szépségével garantáltan mindenkit rabul 
ejt. Festői öblök, halászhajók, pazar villák, csábító éttermek és kávézók várják a 
látogatókat. Portoferraio városában séta a festői történelmi városközpontban, ahol 
megtekintjük Napóleon egykori rezidenciáját is. Ezután Marina di Campoba 
látogatunk, ahol szabadidőnket töltjük, fürdési lehetőséggel, valamint lehetőség 
hajókirándulásra a sziget partjainál. Visszautazás a szálláshelyre a késő délutáni 
órákban.  
A program ára: 60 €/ fő  
4. nap: Pihenés a tengerparton vagy fakultatív program Cinque-Terre  
Egész napos kirándulás az „Öt föld” mesés tájaira. A mai napon egy felejthetetlen 
kirándulásra indulunk és Olaszország egyik legszebb partszakaszát és legtöbbet 
fotózott apró falvait fedezzük fel. Carrara városa mellett utazva, autóbuszunkból egy 
távoli pillantást vethetünk a hegyoldalakban meghúzódó híres bányákra is. A 
márványfejtés érdekes történeteiben kalandozva folytatjuk utunkat La Speziába, a 
meredek hegyfalak alatt meghúzódó kikötővárosba. Kihajózásunk alkalmával 
láthatjuk Porto Venere jellegzetes magas, színes házait, majd kikötünk Manarola 
városában. A festői Cinque Terre területét tulajdonképpen öt pici, autóforgalomtól 

mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park alkotja. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza és Monterosso települései meredek domboldalakba épültek, színes 
házaikkal egyedülálló látványt nyújtanak. Hajókirándulásunk alkalmával a meredek 
sziklaszirtekre épült festői kis halászfalvakat fedezhetjük fel. Monterosso bájos 
kisvárosában rövid szabadidő, majd visszautazás La Spezia kikötőjébe vonattal. Késő 
délutáni érkezés a szállodába. Figyelem! Rossz időjárás esetén amennyiben a 
kihajózás nem lehetséges, az utazás oda-vissza vonattal történik!  
A program ára: 65 €/ fő  
5. nap: Pisa- Lucca- Montecarlo  
Reggeli a szállodában. A mai napon először Pisa városába látogatunk, mely egykor 
Olaszország egyik legjelentősebb tengeri hatalma volt. Városnézésünk alkalmával 
Itália egyik legszebb terét az UNESCO örökségek közé sorolt Csodák terét tekintjük 
meg a Keresztelőkápolna, a Dóm és a híres pisai Ferde torony épületegyüttesével. (A 
Ferde Toronyba a feljutás és a Dómba való bejutás csak a helyszínen, a szabad helyek 
függvényében lehetséges!) Délután utazás Lucca városfalakkal körbezárt lenyűgöző 
hangulatú városába. A szűk utcákon barangolva megtekintjük a város jellegzetes 
hangulatú terét a Piazza dell’Anfiteatro-t, a San Martino katedrálist, a város román 
stílusú templomait és kereskedőházait. A késő délutáni órákban a toszkán 
Montecarlo városába látogatunk. Látogatás egy toszkán villa gazdaságban, részvételi 
lehetőség egy hangulatos borkóstolón, ahol a jellegzetes helyi termékekkel és 
borokkal ismerkedhetünk. (Borkóstoló: 17 EUR/fő). Utazás szálláshelyünkre, 
Montecatini Terme-be az esti órákban.  
6. nap: Firenze  
Reggeli után megkoronázzuk hetünket a toszkán tartomány fővárosának, Firenzének 
látnivalóival. Városnézésünk alkalmával megismerkedünk a híres Medici család 
történetével is, akik hosszú éveken keresztül uralkodtak a városban. A 'Santa Croce' 
templom megtekintése után a város jelképéhez a híres 'Ponte Vecchio' hídjához 
látogatunk. Rövid szabadidő után megtekintjük a város politikai központját a 'Piazza 
della Signoria' terét a 'Palazzo Vecchio' épületével, a 'Loggia dei Lanzit' híres 
szobraival, majd programunk a Dóm téren folytatódik. Délután szabad program, vagy 
lehetőség az Uffizi Képtár gyűjteményének megtekintésére, helyi idegenvezetővel, 
részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel (Ár: 35 €/fő- jelentkezni előre kell).  
7. nap: Montecatini Terme -Szolnok 
Reggeli a szállodában, majd hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Magyarországra a 
késő esti órákban. 

 
 
 

Tájékoztató árak a helyszínen fizetendő belépőkről, egyéb költségekről: 
Siena Dóm 4-7 € 
Siena keresztelőkápolna 4 € 
Siena helyi idegenvezető 6 € 
San Gimignano Dóm 4,5 € 
Elba-szigete fakultatív program 60 € 
Elba Napoleon Villa 5 € 
Cinque Terre fakultatív program 65 € 
Borkóstoló 17 € 

Pisa busz 2 € 
Pisa Ferde torony 18 € 
(Szabadidőben lehet a jegyet megvenni, 
és ha éppen van induló csoport, akkor lehetséges). 
Pisa 2 műemlék 7 € 
Lucca katedrális, Ilaria sírja 5€ 
Firenze gyűjtőjegy (Battistero, Harangtorony, 
Kupola és Dóm Múzeumba) 15 € 

Santa Croce 8 € 
Idegenforgalmi adó: kb. 6 € / 6 éj / fő 
Fülhallgató (audioguide): 10 € / fő / tartózkodás 
Kötelező Santa Croce és Uffizi képtár 4 € 
(ha egész hétre megváltotta, ez már nem kell) 
Pitti palota 30 € idegenvezetéssel  
Uffizi képtár: 35 € / fő 
Firenze villamos 

 


