HÉTVÉGE VELENCÉBEN
Időpontok:

04.29-05.01., 07.15-17.
*09.03-05., 10.29-31.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

54.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

59.900,-Ft/fő

Félpanzió:

9.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

3 nap

Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!

49.900,- Ft-tól/fő

1. nap: Budapest-Aquileia-Grado-Jesolo
Kora reggeli indulás Szlovénián keresztül
Olaszországba. Délután látogatás FriuliVenezia-Giulia tartomány egyik legfontosabb archeológiai lelőhelyén, a Natissa
folyó partján fekvő Aquileia-ban. Az itt található ásatási terület és a csodálatos
mozaik padlózattal, freskókkal díszített
patriarchális bazilika 1998 óta szerepel
az UNESCO Világörökségi listáján. Látogatásunk alkalmával a Santa Maria Assunta bazilika altemplomában a híres hátrafelé nyilazó magyar harcost ábrázoló
freskót is megtekinthetjük. Továbbutazás
a Nap Szigeteként is gyakran emlegetett
Grado városába. A szigetet hídon közelítjük meg, és a jellegzetes lagúna világot
érintve, a távolból láthatjuk az Isola Barbana szentélyének épületét is. Végigsétálunk a történelmi belváros hangulatos,
szűk kis utcáin, majd a Velence környéki
szálláshelyünkre utazunk. Félpanzió esetén vacsora a szállodában.

2. nap: Velence-Burano-Murano
A mai napon a világ egyik legszebb és
legkülönlegesebb hangulatú városának, a
szigetekre épült, sikátorokkal tagolt Velencének a felfedezésére indulunk. Kirándulásunk alkalmával a velencei lagúnák
gyöngyszemeit és az „Úszó várost” ismerhetik meg, mely 1987 óta része az
UNESCO Világörökségnek. Punta Sabbioniból bérelt hajóval utazunk a két legszebb lagúna szigetre. Burano-ra érkezve
a világhírű csipkeművészet remekműveit
is megcsodálhatjuk, majd szabadidő a sziget jellegzetes , színes házairól ismert
festői központjában. Továbbutazás Murano szigetére, ahol legelőször is egy izgalmas program részesei lehetünk. Az
üvegkészítés technikájáról egy rövid bemutatót tekintünk meg az egyik üvegkészítő műhelyben, majd vásárlási lehetőség, szabadidő. Folytatjuk hajózásunkat
a Holtak szigete mellett Velence városába,
ahol a délutáni órákban kötünk ki a Szlá-

vok rakpartján. Érkezésünket követően
megkezdjük gyalogos városnézésünket a
legfontosabb látnivalókkal: Szent Márk
tér, Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja,
Rialtó stb. Félpanzió esetén vacsora a
Szt. Márk tér közelében egy hangulatos
kis trattoria-ban. Visszautazás a szálláshelyre a késő esti órákban. (Hajójegy:
40 EUR/fő)
3. nap: Padova-Budapest
Reggeli után Veneto tartomány egyik legszebb városába utazunk. Rövid városnézés
Padovában, Szent Antal városában, ahol a
legfontosabb nevezetességek közül megnézzük a Prato della Valle teret, a Bazilika
épületét, a híres padovai Egyetemet és a
Pedrocchi kávéházat is, majd programunkat az Igazságügyi Palota épületével zárjuk
a Piazza delle Erbe e Frutta terén. Hazautazás rövid pihenőkkel Szlovénia festői
tájain keresztül. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

VELENCE, A GONDOLÁK VÁROSA

Időpontok:

03.12-15., 04.15-18.
06.03-06., 08.18-21.*
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

69.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

74.900,-Ft/fő

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Félpanzió*:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

4 nap

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő! Ft-tól/fő

69.900,2

1. nap: Budapest-Bled-Aquileia
Kora reggeli találkozónk után, megkezdjük
utazásunkat Olaszországba. Utunkat rövid
pihenővel szakítjuk meg Szlovénia gyöngyszeménél a Bledi tónál. Séta a festői tóparton,
majd utazás Aquileia városába. Látogatásunk
alkalmával megtekintjük a Világörökséghez
tartozó Bazilika csodálatos mozaik remekeit,
majd továbbutazás a Velence környéki szállásra.
2. nap: Torcello-Burano-Murano-Velence
Izgalmas és élményekben gazdag kaland
veszi ma reggel kezdetét, hiszen a velencei
lagúnák legszebb szigeteinek felfedezésére
indulunk. Punta Sabbioni kikötőjében hajóra
szállunk és a San Erasmo sziget mentén
Torcello szigetére hajózunk át. Megtekintjük
a velencei-bizánci építészet kiemelkedő alkotását, a gazdag mozaikdíszítésű 'Santa
Maria Assunta' katedrálist, valamint az Attila
trónjaként elhíresült kőszéket is. Következő
megállónk mai napunk egyik csúcspontja
lesz. A festői Burano szigetére érkezünk,

mely a csipkekészítéséről vált világhírűvé.
Megnézzük az apró színes házakat, a San
Martino plébániatemplom hihetetlenül ferde
harangtornyát, majd rövid szabadidő. Folytatjuk utunk az üveggyártásáról világhírű
Murano szigetére. A szigeten rövid bemutatót láthatunk egy üvegfújó műhelyben,
majd szabadidő, vásárlási lehetőség. Továbbutazás Velencébe, ahová a kora délutáni órákban érkezünk. Városnézésünk során a legfontosabb látnivalókat tekintjük
meg szervezett városnézés keretében, majd
szabadidő, gondolázási lehetőség. Félpanzió esetén vacsora egy kis trattoriában. Viszszautazás a szállásra az esti órákban. (Hajójegy: 40 EUR/fő)
3. nap: Velence
Miután megreggelizünk, útra kelünk az Adria
Királynőjéhez. Folytatjuk a cölöpökre épült
város számtalan csodájának felfedezését.
Mai programunkat egy fantasztikus panorámahajózással kezdjük. Láthatjuk a San Giorgio Maggiore, San Lazzaro és San Servolo

szigeteket, majd a Giudecca csatornán végighajózva gyönyörködhetünk a velencei paloták szépségében. (Hajójegy: 20 EUR/fő)
Délután városnézés a 118 szigeten fekvő Velence városában, ahol programunkat a San
Giovanni e Paolo és a híres Frari templom
megtekintésével folytatjuk. Visszautazás a
szálláshelyre az esti órákban.
4. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Elutazás a szállodából a reggeli órákban. Festői tengerparti úton érkezünk meg Trieszt kikötővárosába, így útközben autóbuszunkról
már láthatjuk a sziklaszirtre épült romantikus
Miramare kastélyt, valamint a Monte Grisa
szentélyének épületét is, melyet a triesztiek
egyszerűen csak „formaggino”-nak becéznek.
Séta a gyönyörű tengerparti parkban, majd
a kastély épületének külső megtekintése után
rövid látogatás Triesztben. A 'Borgo Teresiano' és a 'Piazza d’Unitá' tér megtekintése
után búcsú Trieszttől. Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

A DOLOMITOK VARÁZSA

Időpontok:

09.22-25.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap

79.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Misurina tó
Megkezdjük utazásunkat a magas hegycsúcsok,
zöldellő erdők, tavak, és kispatakok elképesztő
szépségű tájaira. Izgalmas, és információkban
gazdag utazás, rövid technikai megállókkal a
sziklatornyokkal ékesített Dolomitok varázslatos
vidékére. Az egyedülálló hegycsoport 2009 óta
része a Világörökségnek. A délutánt már a tengerszint felett 1754 méter magasan fekvő Misurina tónál töltjük, mely a vidék egyik legszebb
és legnépszerűbb kirándulóhelye. A tótól
északra magasodik a Dolomitok leghíresebb
hegyalakulata, a híres hármas sziklahegy, mely
a Dolomitok jelképe is. Tóparti sétánk alkalmával
gyönyörködhetünk a Tre Cime di Lavaredo híres
sziklaormaira nyíló fantasztikus panorámában
is, majd utazás a szállásra.
2. nap: Pieve di Cadore-Cortina d’Ampezzo-Bolzano
Lélegzetelállítóan szép útvonalon folytatjuk utazásunkat a két folyó találkozásánál fekvő hangulatos kisvárosba. Látogatás a 878 méter magasan, a hegyek szoros ölelésében fekvő Pieve
di Cadore városában, ahol megtekintjük Tiziano

szülőházát és a főteret is. Folytatjuk utunkat Cortina d’Ampezzoba, melyet „Signora delle Dolomiti”
néven is gyakran emlegetnek. A Valle d’Ampezzo
páratlan fekvésű gyöngyszeme, a Dolomitok királynője, rendezte 1956-ban a téli olimpiát, ma
pedig Olaszország egyik legnépszerűbb síparadicsoma. Lanovkával felmegyünk a Cinque Torri
2000 méteres csúcsára, ahonnan fantasztikus
kilátás nyílik a Dolomitok színes csúcsaira. Délután kirándulásunkat a világ egyik legszebb országútján folytatjuk. A híres Grande Strade delle
Dolomiti 110 km hosszú útvonala festői kisvárosokon vezet keresztül, ahol a táj szépsége mellett elvarázsolnak a magányos kistemplomok,
virággal borított zsalugáteres loggiák és fagerendás házak. A Nagy Dolomitok útvonal egy részén haladva Dél-Tirolba látogatunk. Belvárosi
séta a Dolomitok Kapujaként is emlegetett Bolzano-ban, mely Alto Adige tartomány fővárosa
is egyben. Esti érkezés a szállásra.
3. nap: Riva del Garda-Monte Baldo-Malcesine
Az Alpok egyik legszebb fekvésű tavát, a havas
hegycsúcsok és pálmafák vidékét járjuk be. Első

megállónk Riva, a Garda-tó északi partjának legszebb kisvárosa, mely már a Monarchia idejében
is Európa legnépszerűbb üdülőhelye volt. A hatalmas hegygerincek övezte, festői tópartot gazdag mediterrán növényzet veszi körül. Programunkat hajóval folytatjuk Malcesine hangulatos
kisvárosába. (Ár: 20 EUR/fő) Felvonóval jutunk
fel a Monte Baldo csúcsára, ahonnan a Gardatóra nyíló páratlan kilátásban gyönyörködhetünk. Visszautazás a szállásra.
4. nap: Bassano del Grappa-Marostica-Budapest
Utazás a Grappa hazájába, a Brenta folyó partján fekvő festői Bassano del Grappa városába.
A város legismertebb nevezetessége az 1209ből származó, többször felújított fedett fahíd.
Belvárosi séta, majd Veneto tartomány egyik
legelbűvölőbb kisvárosába, a fallal körülölelt
Marosticaba látogatunk. Megismerkedünk a
városhoz kapcsolódó romantikus történettel,
és megtekintjük a sakktábla formára kialakított
teret is, ahol Olaszország egyik leglátványosabb
eseménye is megrendezésre kerül. Hazautazás.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

VENETO & DOLCE VITA JESOLOBAN
Időpont:

05.27-31.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

23.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap

74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Portogruaro-Lido di Jesolo
Elutazás Szlovénián át Olaszországba. Kora
délután rövid látogatás a jellegzetes árkádos,
pálmafás belvárosáról is ismert Portogruaro
festői kisvárosában. A középkori hangulatú
városközpont különleges szépségét a velencei
stílusú gótikus paloták biztosítják. A főtéren
megtekintjük a városháza épületét, valamint
a város jelképét a harangtornyot és a darumadarakkal díszített kutat. A várost átszelő
Lemene folyó mentén megnézzük a vízimalmokat, majd utazás Lido di Jesolo tengerparti
üdülővárosába. Szálláshely elfoglalása.
2. nap: Asolo-Bassano del Grappa
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás. Utazás Itália egyik múltidéző városába,
mely költők, írók, művészek közkedvelt tartózkodási helye volt az évszázadok folyamán. A
festői fekvésű Asolo belvárosában, mintha megállt volna az idő. Freskókkal díszített házfalak,
zöld zsalugáteres ódon épületek, hangulatos
kis utcák köszöntenek itt bennünket. Következik
Bassano del Grappa, mely az első világháború

emlékeit őrzi. A közeli Grappa-csúcs környékén
vívott, sok áldozatot követelő harcok elesetteinek emlékére nevezték át a régi nevéről Bassano Venetoról. A Brenta-folyó két partján helyezkedik el, és legismertebb látványossága az
Andrea Palladio tervei alapján, fából épült, fedett
Régi Híd. A város a törkölypálinkáról, „grappa”
híres, melyet a városban található üzemben
meg is kóstolhatunk majd. (Ár: 20 EUR/fő)
3. nap: Treviso-Roncade kastély
Pihenés a tengerparton vagy félnapos fakultatív kirándulás. Késő délután kirándulás a
„vizek városába”. Treviso nemcsak látnivalói
miatt érdekes, a környékről ered a prosecco,
és itt találták fel a tiramisut az 1970-as években. Belvárosi séta a hangulatos belvárosban
(Dóm, Piazza dei Signori), majd látogatás a
mediterrán hangulatú, tornyokkal védett Roncade kastélyban. Az impozáns kastély megtekintése után a pincészetében tölgyfahordókban érlelt borokat kóstolhatunk meg. (Ár:
20 EUR/fő) Visszaérkezés a szállásra az esti
órákban.

4. nap: Burano-Murano-Velence
Ma a laguna szigeteket és az "Úszó várost"
ismerhetik meg. Punta Sabbioniból bérelt hajóval indulunk szigettúránkra és velencei városnézésünkre. Első megállónk a festői Burano szigete lesz, mely apró színes házaival
vászonra kívánkozik. Sétálunk a hangulatos
kisutcákon, megnézzük a gyönyörű csipke remekeket, és rácsodálkozhatunk a San Martino
plébániatemplom harangtornyának hihetetlen
ferdeségére. Folytatjuk utunkat Murano szigetére, ahol egy érdekes bemutatót láthatunk
az egyik egy üvegfújó műhelyben, majd vásárlási lehetőség. A déli órákban érkezünk a
Szent Márk öbölbe. A közös városnéző séta
után (Sóhajok hídja, Szent Márk tér, Dózse
Palota, Rialtó) délután szabadprogram, és fakultatív gondolázási lehetőség. Búcsú a cölöpökre épült várostól és visszautazás a szállásra az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő)
5. nap: Lido di Jesolo-Budapest
Délelőtt szabadidő a tengerparton, majd hazaindulás. Késő esti érkezés Budapestre.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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GARDA-TÓ – PÁLMAFÁK, HAVAS HEGYCSÚCSOK
Időpont:

06.03-06.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap

74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Dolomitok-Misurina tó
Elutazás Ausztrián keresztül Olaszországba.
Hegyóriások, mesebeli kis települések és gyönyörű tájak várnak ránk miközben keresztül
utazunk a Dolomitok festői vidékén. A Dolomitok páratlan szépségű színes hegyvonulatai, az
égbe törő 3000 méteres hegycsúcsok és a meredek sziklafalak vidéke 2009 óta része a Világörökségnek. Délután fotózás, séta a gyönyörű
Misurina-tónál. A tótól északra magasodik a Dolomitok leghíresebb hegyalakulata, a Tre Cime
di Lavaredo, hármas sziklahegye. Rövid pihenőnk után, folytatjuk utunkat a Garda-tó felé.
Itália egyik legszebb taván három régió is osztozik, természeti szépségei, festői városai rabul
ejtik a látogatókat. Esti érkezés a szállodába.
2. nap: Saló-Gardone Riviera-MadernoTenno-Riva del Garda
Utazás a kristálytiszta vizű Garda tó partjára,
melynek mentén olajfaültetvények, pálmafák és
leanderek burjánzanak. Hajóval Saló városába
utazunk, ahol belekóstolhatunk a helyiek mindennapjaiba is a heti piacon. (Hajójegy: 20

EUR/fő) Rövid szabadidő, majd folytatjuk utunkat
Gardone Riviera városába, ahol megtekintjük a
Gabriele d’Annunzio által 1921-38 között építetett
Vittoriale impozáns épületegyüttesét. Következő
megállónk Maderno városa. Séta a festői tóparton,
majd folytatjuk utunkat a Varone vízeséshez. A
Garda-tó közelében található vízesést 1874-ben
nyitották meg. A vízesés teljes magassága közel
100 méter. A gyönyörű vízesést sok híresség
megcsodálta, köztük Thomas Mann is, aki gyakran
járt Rivában. A látvány annyira lenyűgözte, hogy
leghíresebb regényébe, a Varázshegybe is belefoglalta. Késő délután a Garda tó fővárosába
utazunk. Mai utolsó megállónk Riva del Garda
mediterrán hangulatú kisvárosa a Monte Brione
által övezett impozáns öbölben, ahol a gyönyörű,
pálmafás tóparti sétányon pihenünk meg.
3. nap: Sirmione-Lazise-Bardolino-Torri del Benaco
Ma a tó déli csücskében fekvő Sirmione hangulatos óvárosába látogatunk. A tóra mélyen
benyúló földnyelv végében fekvő kisvárost a
Garda tó gyöngyszemeként is emlegetik. Lazise városában járva a Vámház épületét is

megtekintjük, majd látogatás az olíva olaj múzeumban, vásárlási lehetőség. Bardolino hangulatos kisvárosa következik, ahol felkeressük
a bor múzeumot is, majd séta a hangulatos
promenádon. Utolsó megállónk Torri del Benaco városa, ahol láthatjuk az impozáns Scaligeri várat is, majd visszautazás a
szállodába.
4. nap: Borghetto-Sigurtá park-Budapest
Itália egyik legromantikusabb kisvárosa Borghetto vár ránk. A régi vízimalmok, a középkori
híd, a Scaligeri kastély látványának köszönhetően, a Mincio folyó völgyében fekvő település, Itália legszebb falvai közé tartozik.
Programunk a Sigurtá parkban folytatódik,
ahol a 60 hektáros terület közepén az 1690ben épült neoklasszikus stílusú Villa Sigurtá
épülete áll. Több száz éves fák, gazdag növényzet és gyönyörű labirintus teszi különlegesen széppé Olaszország egyik legszebb
kertjét. Mielőtt hazafelé indulnánk, felkeresünk még egy sajtüzemet kóstolóval, vásárlási lehetőség. Hazautazás.

GARDA-TÓ KINCSEI ÉS GARDALAND

Időpontok:

04.29-05.01.
07.15-17.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

54.900,-Ft/fő

Félpanzió:

8.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

3 nap

Balatonlelle-Nagykanizsa

54.900,- Ft/fő
4

1. nap: Budapest-Padova
Megkezdjük utazásunkat Olaszországba, ahol
egy programokban gazdag hétvége vár ránk.
Veneto tartomány híres egyetemi városába,
Padovába a kora délutáni órákban érkezünk.
Gyalogos városnézésünk a Prato della Valle
téren kezdődik, mely Európa egyik legnagyobb
tere és egy szoborpark is egyben, ahol a város
történelméhez kapcsolódó személyek szobrai
találhatóak. Látogatás a kereszténység egyik
legpompásabb bazilikájában, ahol Szent Antal
ereklyéit is megtekintjük. A szegények védőszentjének tiszteletére épült Bazilika megtekintése után, gyalogosan keressük fel a város
további nevezetességeit. Sétánk alkalmával
érintjük a város legendás alapítójának, Antenore-nak a jelképes sírját is, majd az 1222-ben
alapított híres Egyetem, a Városháza és a híres
Pedrocchi kávéház épületével folytatjuk programunkat. A Piazza delle Erbe e Frutta terén az
Igazságügyi Palota épületével zárjuk városnézésünket. Búcsú a Brenta folyó mentén fekvő
várostól és utazás a szállásra. Érkezés a
Garda-tó közeli szállásra az esti órákban.

2. nap: Malcesine-Monte Baldo-Bardolino
(*Gardaland Vidámpark)
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség
a havas hegycsúcsok, pálmafák ölelte Gardatóhoz (Ár: 30 EUR/fő). Goethe szerint az
Észak-Olaszországban található, kékeszöld
színű Garda-tó a természet csodája. Először
a Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine hangulatos kisvárosába látogatunk. Megnézzük
a középkori hangulatú kisváros festői kikötőjét,
a Scaligeri kastély épületét, majd kabinos felvonóval feljuthatunk a Monte Baldo csúcsára.
Különleges flórájának és faunájának köszönhetően a Monte Baldo-t Európa Kertjének is
szokták nevezni. A csúcsra feljutva páratlan
kilátásban lehet részünk a Garda-tó vidékére.
Délután Bardolino városába utazunk. Látogatás
az olívaolaj múzeumban. Az extra szűz olívaolaj
történetével, készítésének titkaival ismerkedünk
meg, majd egy rövid film megtekintése után,
kóstoló a régió jellegzetességeiből, vásárlási
lehetőség. Szabadidő a városközpontban. Vagy
szabadprogram, látogatás a Gardalandban
egyénileg.

3. nap: Sirmione-Verona-Budapest
Mai programunkat Sirmione festői kisvárosában kezdjük. A Garda-tó egyik legkülönlegesebb fekvésű kisvárosa egy hosszan a vízbe
nyúló félszigeten fekszik. A Scaligeri vár őrzi
a Garda-tó gyöngyszemének óvárosát, ahol
gyalogos sétánkat folytatva felfedezhetjük a
zegzugos kisutcákat. Folytatjuk utunkat Veneto tartomány egyik legszebb városába. Belvárosi romantikus séta keretében ismerkedünk Rómeó és Júlia romantikus városával,
az Adige partján fekvő Veronával. A Piazza
Bra hangulatos kávézói és Verona legismertebb nevezetessége, az ókori amfiteátrum, a
híres Aréna fogad városnézésünk első állomásaként. A Via Mazzini csábító kirakatai
mentén végigsétálunk a Piazza delle Erbe terére, ahol freskókkal díszített épületek és a
Torre dei Lamberti impozáns látványa köszönti a látogatókat. A Piazza dei Signori terére átsétálva megtekintjük a Scaligeri család
gótikus síremlékét is, majd Júlia híres erkélyével zárjuk programunkat. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

GARDA-TÓ & TRENTO KINCSEI

Időpont:

08.19-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap

69.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Vicenza
Elutazás. Délután városnézés Veneto tartomány egyik legrégebbi városában. Vicenza,
Palladio városaként is ismert, mivel a híres
építész nevéhez több épület is fűződik. Városnézés a belvárosban, mely Olaszország
egyik legfontosabb művészeti, kulturális emléke, ennek köszönhetően 1994 óta része a
Világörökségnek. Séta a legfontosabb látnivalókkal: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati,
Palazzo Thiene, Piazza dei Signori, Dóm, Keresztelőkápolna, Loggia del Capitano. Este a
Garda-tó környéki szállás elfoglalása.
2. nap: Sirmione-Isola Borghese-Lazise-Bardolino
Utazás Olaszország legnagyobb tavához. Látogatás Sirmione hangulatos városában,
majd hajókirándulás. (Hajójegy: 35 EUR/fő)
A félsziget partja mentén kihajózunk a Gardató festői szigetéhez, mely már a rómaiak idejében is lakott volt, majd a későbbi évszázadokban szerzetesek éltek itt, köztük rövid
ideig Assisi Szent Ferenc is. A Cavazza család
tulajdonában lévő kis szigeten (Isola Borg-

hese) ma egy csodálatos, velencei gótikus
stílusban épült villa áll. Az apró sziget körüli
panoráma hajózásunk után utazás a tó déli
partján fekvő Lazise városába. Szabadidő,
majd folytatjuk utunkat Bardolino-ba. Borkóstoló, majd visszautazás a szállásra.
3. nap: Beseno kastély-Trento-Riva del Garda
A mai napon Trentino-Alto Adige tartomány
látnivalóival ismerkedünk meg. Itália autonóm régióját a kastélyok vidékének is nevezik, mivel több mint 500 erődítmény, vártorony, kastély található itt. Ezek közül is az
egyik legjelentősebb, és területét tekintve a
legnagyobb a Castello Beseno, melyet mi is
felkeresünk. A szinte erődvárosnak számító
dobtetőre épült kastély pártázatos oromzatával, tornyaival, bástyáival tekintélyt parancsolóan tekint le ránk a magasból. Magas
hegycsúcsok között folytatjuk az utunkat
az Adige-völgyében, Trento városába. Városnézés Trentino fővárosában, ahol a város
jelképe , a Castello del Buonconsiglio, és
Olaszország egyik legszebb tere a Piazza

del Duomo lesznek a legfontosabb látnivalóink. A hegyek által körülölelt kis ékszerdoboz főtéren sétálva megtekintjük a díszes
Neptun-kutat, a Cattedrale di San Vigillio, a
43 méter magas Torre Civica, a Palazzo
Pretorio, és a XVI. századi Cazuffi-Rella palota épületeit is. A késő délutáni órákban
tóparti séta a Garda-tó északi csücskében
fekvő Riva del Garda-ban, majd visszautazás
a szállásra.
4. nap: Verona-Budapest
Délelőtt belvárosi séta keretében ismerkedünk Rómeó és Júlia romantikus városával,
Veronával. Látogatásunkat az Aréna épületénél kezdjük, majd a Piazza Bra teréről elsétálunk Júlia házához és a város középkori
hangulatú főterére, a hajdani vásártérre. Megcsodáljuk a Piazza delle Erbe terét körülölelő
díszes épületek sorát (Maffei palota, Mazzanti
ház, Lamberti torony), majd a Piazza Signori
következik (Palazzo del Capitano, Loggia del
Consiglio, Scaligeri sírok, Dante szobra) Városnézés, hazautazás.

NYARALÁS A FESTŐI GARDA-TÓNÁL
Időpont:

06.29-07.03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap

84.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Garda-tó
Olaszország egyik legszebb tavához, a festői
Garda-tóhoz indulunk. Mesés strandok, gyönyörű promenádok, sziklák, romantikus várromok, végtelen olajfaligetek, hangulatos tóparti városok, üzletekkel tarkított keskeny
sikátorok garantálják élménydús nyaralásunkat. Rövid pihenők után a késő délutáni órákban érkezünk meg szállásunkra.
2. nap: Garda-tó-Torri del Benaco-Manerba
Mai programunk egy fantasztikus hajókirándulással kezdődik, hogy felfedezzük a
tó szépségeit, majd délután pihenés, strandolás a Garda-tó partján. (Hajójegy: 15
EUR/fő) A középkori falakkal körülölelt, hangulatos városközponttal, és látványos Scaligero kastéllyal büszkélkedő Torri dell Benaco kagylóformájú, színes kikötőjéből
indul majd hajónk a túlpartra. A 125 km
hosszú partszakasz mentén szebbnél szebb
strandok találhatóak. Mi mind közül az
egyik legszebbet keressük fel. Manerba
11km hosszú gyönyörű parttal rendelkezik,

legszebb strandja a Spiaggia la Romantica.
Szabadidő, strandolási lehetőség.
3. nap: Arco-Trento-Riva del Garda
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulási
lehetőség. (Ár: 20 EUR/fő) A tótól északra
fekvő „Trentino Nizzája” nevet viselő, Arco,
középkori várkastéllyal büszkélkedő városát
keressük fel. A 273 méterrel a síkság fölé
magasodó, meredek sziklatömbre épült egykori erőd, már több mint 1000 éve áll őrt a
Sarca-völgyében. Kertjéből pazar kilátás nyílik
a tóra. Az 1495-ben épült erődöt Albrecht Dürer is megörökítette. Folytatjuk utunkat a régió fővárosába. Trento központjában városnézés, majd visszautazunk a Garda-tóhoz.
Séta Riva del Garda városában. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Malcesine-Garda-Szirének öble-Bardolino
A Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine városába látogatunk. Városnézés Garda festői belvárosában, romantikus terek, velencei stílusú
paloták találhatók. Gazdag növényzet, ciprusok,

olajfák, leanderek, magnóliák biztosítják a paradicsomi hátterét annak a helyszínnek, ahonnan a Garda-tóra nyíló egyik legszebb kilátásban is gyönyörködhetünk. A várostól nem
messze találjuk a Punta San Vigilio-t, ahol a híres Baia delle Sirene, vagyis a Szirének öble elnevezésű strand vár ránk. Délután pihenés a
parton. Kora este még rövid látogatás Bardolino
városában, majd visszautazás a szállodába.
5. nap: Sirmione-Budapest
Sirmione városa egy 4 km hosszú félszigeten
fekszik a Garda-tó déli részén, elegánsan nyúlik
bele a Garda-tó csillogóan kék vizébe. Egykor
halászfalu volt, ma népszerű üdülőközpont,
mely mérsékelt klímájának, fürdőjének, történelmi épületeinek és a várost körülvevő csodálatos tájnak köszönhető. Valószínűleg itt élt a
neves római költő, Catullus is, aki szerint Sirmione a "szigetek és félszigetek gyöngyszeme".
Szabadidő, majd búcsú a végtelen kék víztükör
és a vízen suhanó fehér vitorlások felejthetetlen
összképétől. Utazás Magyarországra. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TIROL
Időpont:

10.21-24.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa
Leszállási lehetőségek:
Mosonmagyaróvár-Győr-Tata

4 nap

74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Dolomitok-Misurina-tó
Vár a sziklatornyokkal ékesített Dolomitok, mely
a Világörökség része. A délutánt már a Misurina
tónál töltjük, mely a vidék egyik legnépszerűbb
kirándulóhelye. A tótól északra magasodik a
Dolomitok leghíresebb hegyalakulata, a híres
hármas sziklahegy, mely a Dolomitok jelképe
is. Tóparti sétánk alkalmával gyönyörködhetünk
a Tre Cime di Lavaredo híres sziklaormaira nyíló
fantasztikus panorámában is. Utazás a Gardató közeli szállásra.
2. nap: Borghetto-Garda-tó-Gesztenye ünnep
Vár Olaszország egyik legromantikusabb kisvárosa, Borghetto. A régi vízimalmok, a középkori
híd, a domboldalban feltűnő Scaligeri kastély látványának köszönhetően, a Mincio folyó völgyében
fekvő település, Itália legszebb falvai közé tartozik.
A bástyás Visconti híd, a városka bájos utcái, és
középkori hangulata garantáltan mindenkit magával ragad. A város hídján, egy középkori ház
falának fülkéjében a folyók, hidak, vízimolnárok
védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a
szobra áll. Szabadidő, majd Olaszország legna-

gyobb tavához, a Garda-tóhoz kirándulunk. A tó
legnagyobb mélysége 346 méter, hossza több
mint 52 km és területén három tartomány osztozik. Úti célunk a tó déli csücskében fekvő Sirmione. A földnyelvre épült egykori halászfalu legfontosabb nevezetessége a kis hídon keresztül
elérhető Scaligeri kastély. Az óváros hangulatos
kis sikátorokkal, üzletekkel várja a látogatókat,
míg a félsziget csúcsa a béke szigete. Csendes
olajfáktól árnyas hely, ahol gyógyászati központok
találhatók. Utazás Lazise hangulatos városába,
ahol a városközpontot a középkori Scaligeri vár
uralja. Szabadidő, majd látogatás Bardolino-i olívaolaj múzeumban. Késő délután a 46. alkalommal megrendezésre kerülő gesztenye ünnepre látogatunk. Esti visszaérkezés a szállásra.
3. nap: Molveno-tó-Bolzano-Vipiteno-Innsbruck
Gyönyörű tájakon, és Itália egyik legszebb kisvárosán átutazva jutunk el újra Dolomitok vidékére. Első megállónk Trentino 2. legnagyobb
tava, a meseszép Molveno-tó, mely 2018-ban
5. alkalommal kapta meg az Itália legszebb
tava kitüntető címet. A kristálytiszta vizű tavat

a vadságáról messze földön híres Brenta Dolomitok öleli körbe. Az egész terület az Adamello
Brenta Természeti Park része, ahol gyönyörű
fenyőerdők, sziklatornyok kápráztatnak el látványukkal. Megnézzük a XIII. századi San Vigilio
templomát, majd rövid szabadidő. Folytatjuk
utunkat Dél-Tirol fővárosába. Gyalogos séta
Bolzano városában. Következő megállónk Vipiteno. Itália egyik legszebb kisvárosának jelképe
a Torre delle Dodici, mely a nyüzsgő városközpontban fogad bennünket. A Brenner-hágón
utazunk Ausztriába. Esti érkezés az Innsbruck
közeli szállásra.
4. nap: Innsbruck-Budapest
Városnézés Tirol fővárosában, ahol belvárosi
sétát teszünk a cégéres házak festői kisutcáiban. Az Óratorony és a gyönyörű barokk, különleges stukkó homlokzattal rendelkező Helblinghaus mentén érkezünk a városközpontban.
Megnézzük a város jelképének számító, aranyozott rézlemezekkel fedett Aranytetős házat is,
majd búcsú a hegyóriások ölelésében húzódó
várostól. Hazautazás.

HALLOWEEN A GARDALANDBAN

Időpont:

10.29-31.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

8.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

3 nap

54.900,- Ft/fő
6

1. nap: Budapest-Borghetto sul Mincio
Kora reggeli indulás Olaszországba. Délután
Itália egyik legromantikusabb városába látogatunk. Vár Olaszország egyik legjellegzetesebb kisvárosa, Borghetto. A régi vízimalmok,
a középkori híd, a domboldalban feltűnő Scaligeri kastély látványának köszönhetően, a
Mincio folyó völgyében fekvő település, Itália
legszebb falvai közé tartozik. A bástyás Visconti híd, a városka bájos utcái, és középkori
hangulata garantáltan mindenkit magával
ragad. Belvárosi sétánk alkalmával átsétálunk
a Szent Márk hídon, ahol egy középkori ház
falának kis fülkéjében a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, és halászok védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a szobra áll.
Esti érkezés a Garda-tó környéki szállodába.
2. nap: Gardaland
Reggeli után utazás Castelnuovo del Garda városába, ahol Itália legnagyobb szórakoztató
parkjában töltjük el a napot. Felhőtlen szórakozás, különleges élmények és egy igazi mesevilág vár itt ránk. A Halloween remek

alkalom a park felkeresésére, hiszen az egyébként is csábító vidámparkban ilyenkor különlegesen látványos díszletek, és akár rémisztően
izgalmas programok is meglepik a látogatókat.
A Gardaland az első és legnagyobb vidámpark
Olaszországban, mely több mint 70 látnivalót,
attrakciót kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Itt biztos mindenki megtalálja a számára
megfelelő szórakozást, az adrenalin szerelmesei és a kisgyermekes családok úgyszintén. A
szórakozóhelyet 1975-ben, egy peschierai kereskedő, Furini Livio nyitotta meg, akit annyira
lenyűgözött a kaliforniai Disneyland, hogy úgy
döntött létrehoz egy hasonlót a gyönyörű
Garda-tó partján. Az attrakciók száma pedig
még mindig tovább bővül...És hogy mi vár itt
ránk? A tematikus parkban éttermek, bárok,
hegyi és vízi vasút, óriáskerék, hullámvasútak,
4D mozi található. A kisgyermekeket garantáltan rabul ejti majd Prezzemolo varázslatos
háza, mely egy hatalmas, látványos mesebeli
fa tetején kapott helyett. A fa tetejéről az egész
parkot beláthatjuk. Próbára tehetjük bátorságunkat a Blue Tornádó rémisztően meredek,

felfüggesztett hullámvasútján, a Corsari kalózhajói pedig látványos és különleges, földalatti
vízi attrakciót kínálnak, mely a maga nemében
Európában is egyedülálló. Gasztronómiai élményekben sem lesz hiány, így mindenképpen tartalmas program vár ránk! Késő estig a fantasy,
a vadnyugat, az őserdők és a mesék világában
töltjük napunkat. (Ár: 12.000,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő, mely tartalmazza a transzfert
és belépőjegyet a Gardalandba!) Visszaérkezés
a szállodába az esti órákban.
3. nap: Garda-tó-Sirmione-Budapest
Reggeli után a tó déli csücskébe, Sirmione
festői kisvárosába utazunk. A régió leghíresebb település a víztükörbe nyúló félszigeten
fekvő, erődített középkori város, melyet a
Garda-tó gyöngyszemének is neveznek. A
Scaligeri vár őrzi a Garda-tó gyöngyszemének óvárosát, ahol gyalogos sétánk során felfedezhetjük a zegzugos kisutcákat és ha
kedvünk tartja egy kellemes sétahajózáson is
részt vehetünk. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

ITÁLIA LEGSZEBB PARKJAI…
Időpont:

05.28-30.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

8.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen fizetendő!
Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa

3 nap
54.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Verona
Megkezdjük utunkat a szerelmesek városába,
Veronába. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel
Szlovénián keresztül Veneto tartományába.
Észak-Olaszország egyik gyöngyszeme, Shakespeare „Rómeó és Júliája” után az egyik leghíresebb olasz város lett a világon. Az ősi város
és a festői városközpont az Adige folyó kanyarulatánál fekszik. Gyalogos városnézés a legfontosabb nevezetességek megtekintésével
(Piazza Bra, Aréna, Júlia háza, Piazza delle
Erbe), majd látogatás a Giardino Giusti álomszép parkjában, ahol az 1500-as évektől kezdve
Goethe, Mozart és sokan mások is megfordultak. A Giardino Giusti Olaszország egyik legszebb, és legjobban fennmaradt reneszánsz
kertje. Egy csendes, békés oázis a zsúfolt városon belül, ahol megpihenhetünk városnézésünk
után. A Giusti palotához tartozó teraszos kert,
ciprusokkal, mitológiai szobrokkal, szökőkutakkal valamint Európa legrégebbi kerti sövénylabirintusával csodálatos látványt nyújt. Este
szállás elfoglalása a Garda-tó közelében.

2. nap: Colorno-Mantova-Sigurtá park
Mai programunk a Reggia di Colorno, monumentális hercegi palotájának megtekintésével kezdődik. A pármai hercegek Versailles-i szépségű
palotáját keressük fel. A XVIII. század elején épült,
több mint 400 teremből álló impozáns épületet
gyönyörű park veszi körbe. Séta a több kilométer
hosszan elterülő csodálatos francia kertben, majd
látogatásunk után utazás Mantova városába. Városnézés Lombardia festői városában, melyet
szépségének és középkori hangulatának köszönhetően gyakran Csipkerózsika városának is neveznek. A leglátványosabb műemlékek a XV.-XVI.
században épültek, a Gonzaga család uralma
alatt. Vásárlási lehetőség a régió gasztronómiai
különlegességeiből, majd késő délután látogatás
a Garda-tó közelében fekvő Parco Giardino Sigurtá festői parkjában. A Sigurtá-kert a mediterrán
övezet pompás növényvilágával büszkélkedhet:
káprázatos tulipánok, íriszek, rózsák, tavirózsák és
őszirózsák otthona, de található itt nagy tölgyfa,
18 virágos tó, gyógynövények kertje, és ellenállhatatlan pázsitszőnyeg.

3. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Reggeli után Triesztbe utazunk. Útközben megállunk a Miramare kastély isztriai fehér kőből
épült romantikus épületénél, mely Erzsébet királyné kedvelt nyaralóhelye is volt. A kopár kőszirtet, melyre a kastély épült, számos trópusi
növénnyel telepítették be. Jelenleg a park 22
hektáros területet foglal el, nagy részét angol
stílusban tervezték meg, szökőkút és fontos
szoborgyűjtemény is gazdagítja. A díszes belső
termek és a csodálatos park meglátogatása
után végighaladunk a gyönyörű tengerparti panorámaúton, majd rövid városnézés Olaszország egyik legjelentősebb kikötővárosában,
Triesztben. Kihagyhatatlan élmény egy finom
kávé a város régi, patinás kávézóinak egyikében
ahol Svevo, Saba, Stendhal és sokan mások üldögéltek egykor. Némelyik szinte nem is változott, így a turisták népszerű célpontjai.
Legismertebbek a Caffè degli Specchi (Piazza
Unità), vagy a legrégebbi 1830-ban nyílt kávézó
a Caffè Tommaseo. Hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

AZ OLASZ TÓVIDÉK KINCSEI

Időpont:

08.24-28.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

20.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

25.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

5 nap

99.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Verona
Elutazás. Délután városnézés az Adige
folyó kanyarulatánál, a Garda-tó közelében fekvő, városfalakkal védett Veroná-

ban, mely egyike a legszebb és legrégebbi
olasz városoknak. Látogatásunkból nem maradhat ki az Aréna, a 'Piazza delle Erbe' és a
'Piazza dei Signori' tere sem, de természetesen Júlia házát is látni fogjuk, mely napjainkra zarándokhellyé vált a turisták és a szerelmesek körében. Szálláshely elfoglalása a
Garda-tó környékén az esti órákban.
2. nap: Sirmione-Brescia-Iseo tó
Látogatás Sirmione festői központjában. Az
óváros bejáratát őrző XIII. századi Scaligeri
kastély hídján átsétálva érkezünk meg a lilaakácok által borított középkori házak, keskeny
kisutcák, csábító üzletek világába. Városnézés, majd mai napunk következő állomása
már Lombardia tartományában, Brescia városa lesz. Séta a belvárosban, majd utazás
az Iseo-tó partjához. A mélykék tó közepén
fekvő Monte Isola, Olaszország legnagyobb,
600 méteres magasságával pedig egyben Európa legmagasabb természetes tavi szigete.
Tóparti séta, majd utazás a Milánó közeli szállásra.

3. nap: Milánó-Lago Maggiore
Városnézés Milánóban. Lehetőség Leonardo da
Vinci világhírű freskójának, az 'Utolsó Vacsorá'nak a megtekintésére. (Ár: 9.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Délután kirándulás Olaszország második legnagyobb tavához, a hófödte
csúcsokkal körülölelt festői Maggiore tóhoz. Látogatás Arona közelében, ahol megtekintjük
Borromeo Szent Károlyt ábrázoló, 1624-ben felállított 23 m magas réz-óriásszobrot. Stresa elegáns üdülővárosában hajóra szállunk, hogy a
tó ékköveit, a természet által létrehozott Borromei szigeteket bebarangoljuk. (Hajójegy: 20
EUR/fő) Elsőnek a tó legnagyobb szigetét az
Isola Madre-t ismerhetjük meg, majd Isola Bella
szigetére látogatunk. A különlegesen szép teraszos park megtekintése után, áthajózunk az
Isola dei Pescatori-ra. Rövid szabadidő az ősi
kis halászfaluban, majd visszautazás Stresaba. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Como-Tremezzo-Menaggio-Lugano
Utazás az y alakú Comói tóhoz. Látogatás az
Alpok lábánál fekvő festői Como városában,

melyet még a római korban alapítottak, jellegzetes emlékeit, mint a négyszögletes városfal
a mai napig is magán viseli. A szűk utcácskákban sétálva gyönyörködhetünk a város csodás műemlékeiben és a számtalan elegáns,
színes kis üzlet kirakatában, melyek a régió jellegzetes selyem termékeivel csábítják a vásárlókat. Városnézés, majd hajókirándulás a romantikus szépségű hegyekkel körülölelt tavon.
(Hajójegy 20 EUR/fő) Megtekintjük a Villa Carlotta épületét, majd látogatás a vidék egyik legszebb kisvárosában. Séta Menaggio fantasztikus tóparti promenádján, majd továbbutazás
Svájc egyik legszebb városába, a teraszos fekvéséről, gyönyörű parkjairól ismert festői Lugano-ba. Séta a mediterrán hangulatú óvárosban, majd visszautazás a szállodába.
5. nap: Certosa di Pavia-Budapest
Lombardia egyik ékkövét tekintjük meg. Certosa di Pavia épületegyütteséhez látogatunk.
Európa egyik legszebb kolostorának megtekintése után hazautazás. Budapestre a késő
esti órákban érkezünk.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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LOMBARDIAI ROMANTIKA

1. nap: Budapest-Padova-Garda tó
Lombardia tartomány bebarangolására indulunk, mely Észak-Olaszország egyik legfestőibb területe, ahol gyönyörű tavak és művészeti
kincsekben gazdag nagyvárosok várják a látogatókat. Északról Svájc, nyugaton Piemonte, keleten Trentino-Alto Adige és Veneto,
délen Emilia–Romagna tartományai alkotják
a határvonalakat. A kilenc megyéből álló régió
kihagyhatatlan látnivalóit járjuk be utazásunk
alkalmával. Elbűvölő városok, romantikus tópartok és megannyi felejthetetlen látnivaló
vár ránk. Szlovénián keresztül utazva, délután
érkezünk Olaszországba, ahol rövid belvárosi
sétát teszünk Szent Antal városában. Gyalogos városnézés a legfontosabb nevezetességekkel. Megtekintjük Európa legnagyobb
terét, a Prato della Valle teret, majd a szegények védőszentjének tiszteletére emelt Szent
Antal Bazilika, az Egyetem épülete, a Pedrocchi kávéház és a Piazza delle Erbe e Frutta
következik. Szálláshely elfoglalása a Garda
tó közelében az esti órákban.
2. nap: Verona-Garda tó-Sirmione-Gardone
Megreggelizünk a szállodában, majd utunk
először is Észak-Olaszország egyik gyöngyszeméhez, a romantikus Verona városába
vezet. Városnéző séta az Adige partján
fekvő városközpontban, mely a Világörökség része. Verona legismertebb nevezetessége , az egykor 30.000 fő befogadására
alkalmas Aréna. Az ókori amfiteátrumot Kr.
u. 30-ban építették. Különlegességét az
adja, hogy ez a harmadik legnagyobb ilyen
jellegű épület Olaszországban. Belvárosi
séta a legfontosabb nevezetességekkel: Piazza Bra, Júlia háza, Piazza delle Erbe, Casa
Mazzanti,Casa dei Mercanti, Piazza dei Signori. Programunk folytatásaként a Gardatóhoz kirándulunk, ahol kockás abroszos
trattoriák, elegáns tóparti promenádok,
finom borok es elbűvölő kisvárosok fogadják a látogatókat. A tó gyöngyszeme, a várfallal körülölelt, középkori Sirmione
következik,mely egy km hosszú félszigeten
fekszik . Az egykori kis halászfalu, ma
Észak-Olaszország legnagyobb tavának a
Garda-tónak legnépszerűbb üdülőhelye.
Hangulatos terek, szűk utcácskák várnak itt
ránk. Látogatásunk során megtekintjük a
Scaligeri várkastély épületét, a Piazza Castello terét és Catullus villáját is. Ezt követően
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hajókirándulás a Garda tavon Gardone városába, ahol megtekintjük Gabrielle d’Annunzio villáját, a híres Vittoriale épuletét is,
melyet a költő halála előtt az olasz államnak
ajándékozott.Visszautazás a szálláshelyre
az esti órákban. (Ar: 20 EUR/fő)
3. nap: Lago Maggiore-Milánó
Kora reggel indulunk az olasz tóvidék
gyöngyszeméhez, mely Olaszország második legnagyobb tava a Garda-tó után. A Lago
Maggiore festői partját elegáns villák, fás
sétányok díszítik. Itt szállunk hajóra, hogy
megismerjük a Borromeoi szigetek szépségét. (Hajójegy: 20 EUR/fő) Kastélylátogatás
Isola Bella virágzó szigetén, ahol még ma
is a Borromeo család tagjai laknak. Az Alpok
lábánál fekvő hajó formájú szigetecske, a
XVII. századi olasz kertművészet remekműve. Szabadprogram a 10 teraszból álló
egzotikus növényekkel beültetett parkban,
ahol szökőkutak, grották, szobrok és hófehér pávák kápráztatnak el. Ezután továbbhajózunk az Isola del Pescatori-ra, majd délután városnézés Lombardia tartomány
fővárosában a kozmopolita, elegáns,
nyüzsgő, elegáns, és drága üzletekkel büszkélkedő Milánóban. A történelmi belváros
legimpozánsabb épületének, a Dómnak
megtekintése után végigsétálunk a Királyi
Palota épülete előtt a világhírű operaházhoz,
a Scalahoz, majd programunk a S. Maria
delle Grazie templomban folytatódik, ahol
megcsodálhatjuk Leonardo da Vinci híres
freskóját, az Utolsó vacsorát. (Ár: 9.900,Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Comói tó-Bergamo
Utazásunk egyik legemlékezetesebb és talán
legromantikusabb napja következik. Vár a
magas hegyek között megbúvó, Y-alakú tavacska, meredeken emelkedő sziklafalakkal,
néhol romos, néhol pedig pompázatos villákkal, kastélyokkal övezve. A hely varázsa maga
a táj, a vadul burjánzó növények, a hortenziák,
a fává nőtt leanderek és fügék, melynek látványa és illata egyaránt szívet melengető.
Először Comó városába utazunk, ahol városnézésünk során megtekintjük a Dómot, a
Volta templomot és a Villa Olmo-t. Délután
felejthetetlen hajókirándulás a romantikus
szépségű hegyekkel körülölelt, Comói tavon.

Útközben megcsodálhatjuk az egykor festők,
költők tulajdonában lévő pompás villákat, melyek ma színészek és híres divattervezők magán rezidenciái. Hajózásunk során látni fogjuk
a Villa Balbianello mesés villa épületét is,
mely Lenno városa mellett található, egy dús
növényzettel díszített gyönyörű birtokon. Ez
a lélegzetelállítóan szép villa szolgált helyszínül több film számára is, köztük a Csillagok
háborúja és a James Bond alakításával rendezett Casino Royale számára is. Szabadidő
és vásárlási lehetőség Bellagio városában.
(Hajójegy: 20 EUR/fő) Délután látogatás Lombardia tartomány egyik művészeti és kulturális központjában, Bergamo-ban. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a falakkal
körülvett Bergamo Alta vagy más néven Cittá
Alta középkori hangulatú városmagját. Gyönyörű terek, macskaköves szűk utcák és lenyűgöző panoráma vár ránk. A Dóm, a Piazza
Vecchia, a Palazzo, Nuovo, és a Torre Civica
épületének megtekintése után visszautazás
a szállodába az esti órákban.
5. nap: Cremona-Mantova
Reggeli a szállodában majd Lombardia két
festői városának felkeresésére indulunk. Vár
Stradivari városa, a zene és a hegedűkészítés központja. Utazás a Pó völgyében fekvő
Cremona-ba, mely az itáliai reneszánsz egyik
fellegvára, de a gasztronómia, a kereskedelem és a reneszánsz paloták városa is. Világhírét az itt élt leghíresebb lantkészítő
mestereknek köszönheti. Cremona a csodálatos hangú vonóshangszerek, az Amatik, a
Guarnerik és Stradivarik szülőotthona. Itt
élt és dolgozott 1648 és 1737 között Antonio
Stradivari a híres hegedűkészítő. Ez az iparág a mai napig is virágzik ebben a városban,
mely telis-tele van kisebb nagyobb lantkészítő műhellyel. A város középpontja a Városháza tér, mely egyike a lombardiai legszebb középkori tereknek, itt magaslik a
Nagy Torony és itt áll a gazdagon díszített
homlokzatáról híres romantikus Dóm is. Délután megismerkedhetünk a környék jellegzetes gasztronómiai különlegességeivel a
„mustáros gyümölcsökkel” és az ízletes
sbrizzoloneval is. De a legenda szerint a városból származik a híres torrone is, mely a
város jelképéről a Torrazzo-ról kapta az elnevezését. Programunkat a festői szépségű
kisvárosban, a Mincio folyó partján fekvő

Mantova-ban folytatjuk. Végigsétálunk a Sordello téren érintve Rigoletto házát. A Piazza
Erbe és a San Lorenzo templom után megnézzük a Palazzo Ducale épületét (Ár. 6.900,F/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Mantegna és
Rubens festményeivel, majd rövid szabadidő
a belvárosban. Visszautazás a szállásra a
késő délutáni órákban.
6. nap: Vicenza-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás az
UNESCO Világörökséghez tartozó Vicenza
városába. Veneto tartomány elegáns, látnivalókban igen gazdag városát, Palladio városaként is gyakran emlegetik. A híres építészmester számos reneszánsz palotát
tervezett és épitett itt. Belvárosi sétánk során
megtekintjük a Piazza dei Signori terét, és
természetesen Palladio főművet, a Basilica
Palladianat is, mely 1549 es 1614 között
épült, de a Teatro Olimpico es a Piazza Matteotti sem marad ki programunkból. Vicenza
városa fontos ipari központ is, mely különösen ékszerészetéről es ruhaiparáról híres.
Városnézésünk után hazautazás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, Szlovénián keresztül Magyarországra. Budapestre az éjszakai órákban érkezünk.

Időpontok:

08.02-07.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

20.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

25.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa

6 nap

109.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

NYARALÁS JESOLOBAN
Időpontok:

06.25-07.02., 08.27-09.03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Félpanzió:

24.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

35.000,-Ft/fő

8 nap

169.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Lido di Jesolo
Elutazás Olaszország egyik legnépszerűbb üdülővárosába. Jesolo városa számtalan szórakozási lehetőséget nyújt a látogatóknak, hiszen a
15 km hosszú homokos part, a lassan mélyülő
tenger, a szálláshelyek gazdag kínálata, a sok
üzlet, szórakozóhely, Európa leghosszabb -

közel 10 km-es - sétálóutcája, a pezsgő éjszakai élet
mind-mind ezt biztosítja. A város a kikapcsolódáson túl ideális kiindulópont a régió művészeti értékekben gazdag városainak felfedezéséhez is. A
délutáni órákban érkezünk meg szállásunkra.
2. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. (Program lehetőségek: Csúszdapark, Tropicarium, Vidámpark, vizisportok…)
3. nap: Torcello-Burano-Murano-Velence
Kirándulás Punta Sabbioni kikötőjéből bérelt hajóval a lagúna szigetekre. Első megállónk Torcello
(mozaikok) apró szigete, majd a lagúnavilág
gyöngyszeme, Burano következik. Színes házacskái számos festőt ihlettek meg, harangtornyának
ferdesége megdöbbentő, a buranói csipke pedig
világhírű. Következő megállónk Murano (üveggyártás) szigete, majd városnézés a világ egyik
legszebb városában. Velence: "Különleges hely,
ahol a galambok sétálnak és az oroszlánok repülnek..."Gyalogos városnézés a cölöpökre épült,
egyedülálló hangulattal rendelkező város hidak-

kal, csatornákkal, sikátorokkal és mesés palotákkal teli városközpontjában.Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő)
4. nap: Vicenza-Sirmione-Verona
Reggeli után egész napos fakultatív kirándulásra
indulunk Veneto tartomány legszebb városaiba.
Belvárosi séta Vicenzában. Palladio városában
megtekintjük az Olimpiai színház, a Palazzo Chiericati és a Bazilika épületét is. Továbbutazunk a festői
Garda-tóhoz, ahol Sirmione népszerű üdülővárosába látogatunk. Szabadidő, hajózási lehetőség,
majd utazás Veronába. Városnézés a legfontosabb
látnivalókkal: Piazza Bra, Aréna, Júlia háza, Piazza
delle Erbe , Piazza Signori. Visszaérkezés a szálláshelyre a késő esti órákban. (Ár: 30 EUR/fő)
5. nap. Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
6. nap: Padova-Bassano del Grappa
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetőség. Elutazás Padova városába, Szent
Antal városába. A Szent városa, ahogyan a pado-

01.31-ig -10% kedvezmény!
vaiak szeretetből Szent Antalt nevezik, világszerte
ismert, fontos egyetemi székhely is. Városnézés
a legfontosabb látnivalókkal (Prato della Valle, Bazilika, Egyetem, Pedrocchi kávéház, Piazza delle
Erbe e Frutta) majd továbbutazás Bassano del
Grappa hangulatos városába. Belvárosi sétánk
alkalmával megtekintjük a város legfontosabb
nevezetességét, a fedett, fából készült XIII. századi Öreg hidat, mely Itália egyik legvonzóbb és
legromantikusabb helyszíne. Késő délután viszszautazás Lido di Jesoloba. (Ár: 20 EUR/fő)
7. nap: Szabadprogram-Caorle
Késő délután látogatás Hemingway kedvenc városában, ahol több regényén is dolgozott, a „Kis
Velence” néven is ismert Caorle-ban. Romantikus
óvárosát, szűk sikátorok és színes házak díszítik.
A sétány sziklasorát kőfaragók munkái díszítik.
Jelképe a St. Stefano dómhoz tartozó, henger
alakú harangtorony messziről is látható.
8. nap: Lido di Jesolo-Trieszt-Budapest
Hazautazás. Rövid megálló Trieszt kikötővárosában, majd folytatjuk utunkat Budapestre.

OLASZORSZÁG KINCSEI - NYARALÁS RIMINI

Időpontok:

07.23-30.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

8 nap

159.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Rimini
Utazás rövid pihenőkkel Olaszország egyik
leggazdagabb régiójába, a Pó folyó és az
Appenninek között fekvő Emilia-Romagna
tartományba. A Riviera del Sole üdülőváro-

sai széles homokos tengerparti strandokkal és
számtalan szórakozási lehetőséggel, valamint
látnivalókkal várják a látogatókat. Szálláshely
elfoglalása a kora esti órákban.
2. nap: Szabadrogram-Gradara
Reggeli után Gradara várának a megtekintésére
indulunk fakultatív kirándulásunk alkalmával.
(Ár: 10 EUR/fő) Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton. Program lehetőségek:
Csúszdapark, Mini-Itália, Oltremare, Delfinárium,
Mirabilandia szórakoztató park.
3. nap: Ravenna-Rimini
Délelőtt fakultatív kirándulási lehetőség. Először
Ravennába, a mozaikok csodálatos városába látogatunk, ahol a templomok dísztelen téglahomlokzatai csodálatos mozaik remekeket rejtenek
a belső terekben. Belvárosi sétánk alkalmával a
San Apollinare Nuovo, Dante sírja, a San Vitale
épülete és Galla Placidia sírja lesznek legfontosabb látnivalóink. Városnézésünk után Fellini
szülővárosába utazunk. Rimini hangulatos óvárosában barangolva megismerkedünk a város

hajdani urainak "véres"történetével is. (Ár: 20
EUR/fő) Délután pihenés a tengerparton.
4. nap: San Marino
A délutáni órákban San Marino mini államába
utazunk, mely az UNESCO Világörökség része.
A Monte Titano csúcsán, egy varázslatos középkori világba érkezünk. Városnézés, likőrkóstoló. (Ár: 20 EUR/fő).
5. nap: Bologna-Modena
Egész napos fakultatív kirándulás Emilia-Romagna legszebb városaiba. Utazás Bologna-ba.
Városnézés (Piazza Maggiore, San Petronio , Piazza Nttuno, Egyetem). Továbbutazás Modenaba. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a
híres modenai Dómot is, mely a Világörökség
része. Szabadidő, vásárolhatunk a híres modenai balzsamecetből, majd visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. (Ár: 30 EUR/fő)
6. nap: Urbino-Montegridolfo-Mondaino
Fakultatív kirándulás Marche tartományába.
(Ár: 30 EUR/fő) Vár Urbino középkori városa. A

Raffaello szülővárosaként is emlegetett város,
két dombra épült és a középkorban az Urbinói
hercegség fővárosa volt, óvárosa 1998 óta a
Világörökség része. Megtekintjük az egyik legszebb itáliai reneszánsz palota, a Palazzo Ducale épületét, Raffaello szülőházát és a Dómot
is. Az Albornoz erődből pazar kilátás nyílik a városra, és a körülölelő dombokra. Továbbutazás
Montegridolfo bájos kisvárosába. A kastély
megtekintése után, ellátogatunk egy olívaolaj
készítő üzembe, ahol egy kis történelmi betekintéssel, megismerhetjük a gyártás fázisait is.
Kóstoló és vásárlási lehetőség. Folytatjuk utunkat Mondaino városába, mely különleges sajtjáról is ismert. Visszaérkezés a szállodába a
kora délutáni órákban.
7. nap: Szabadprogram-Cesenatico
Délelőtt látogatás Emilia Romagna tartomány
hangulatos kisvárosában Cesenatico-ban. Vásárlási lehetőség a heti piacon.
8. nap: Rimini-Budapest
Hazautazás. Érkezés Budapestre este.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

9

SAN MARINO ÉS EGY KIS DOLCE VITA
Időpont:

07.04-08.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

18.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

25.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap
89.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Comacchio
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál, majd megkezdjük utazásunkat
Olaszországba. A késő délutáni órákban a víz
és a történelem városa, Comacchio piciny halászfaluja vár ránk a Pó folyó delta vidéken.
Sokan kis Velencének is nevezik, ami nem túlzás szépségét jelzően. Belvárosi séta a 13 kis
szigetből álló területen, majd a szálláshely elfoglalása Rimini városában az esti órákban.
2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino
Szabadidő, pihenés a tengerparton vagy egész
napos fakultatív kirándulás. (Ár: 20 EUR/fő) Első
megállónk a gazdag történelmi múlttal rendelkező
Rimini, mely az ókori történelem szempontjából
igen jelentős két út, a Via Aemilia és a Via Flamania találkozásánál fekszik. Itt született Federico
Fellini is. Óvárosa rendkívül hangulatos, így reggeli
után először is rövid belvárosi sétát teszünk a
középkori hangulatú belvárosban. Továbbutazás
Ravennába. A város ókeresztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei mind a Világörökség
részei. (San Apollinare Nuovo Bazilika, Dante ma-

uzóleuma, San Vitale, Galla Placidia) Délután San
Marino mini köztársaságába látogatunk. A nevezetességek megtekintése után sétálgathatunk,
nézelődhetünk az üzletekkel teli utcácskákban,
ahol finom édességek, likőrök, bőr- és kerámiatárgyak várnak ránk. Vásárlási lehetőség, italkóstoló. Este visszautazás a szállásra.
3. nap: Faenza-Dozza-Bologna
Egész napos fakultatív kirándulás Emilia tartományában (Ár: 25 EUR/fő). Délelőtt Faenza,
az európai kerámia egyik legrégibb fellegvára
vár ránk. Kerámia betétekkel díszített ház homlokzatok, az elegáns főtér és a Palazzo Milzetti
lesznek legfontosabb látnivalóink. Látogatás a
kerámia múzeumban, majd utazás Dozza elbűvölő városába. Az Itália legszebb települései
közé bekerülő kisváros középkori hangulata és
bája garantáltan magával ragadja a látogatókat.
A gyönyörű színes falfestményekkel díszített
házak megtekintése után folytatjuk utunkat Bologna városába, ahol Európa legrégebbi egyeteme, a San Petronio Székesegyház, Itália legstílusosabb gótikus építménye és a Santo Stefano

Rotondo lesznek legfontosabb látnivalóink. A
„téglavörös” város hírnevét ízletes ételeinek is
köszönheti, hiszen a legtöbb étel, ami a világon
az olasz konyha specialitásaként vált népszerűvé, Bologna városából származik. Szállásunkra az esti órákban érkezünk vissza.
4. nap: Rimini-Cesenatico
Szabadprogram, pihenés a homokos tengerparton. Kora este látogatás Cesenatico hangulatos üdülővárosában. Tengerpartjának szépsége magát Leonardo da Vincit és megihlette,
aki vászonra álmodta a várost. Belvárosi séta,
szabadidő, majd visszautazás a szállodába.
5. nap: Ferrara-Budapest
Reggeli, majd utazás a Világörökség részét
képező Ferraraba. Látogatás az Este hercegség egykori székhelyén, ahol az óváros nevezetességeivel ismerkedünk. Kívülről megtekintjük a város jelképét a vizes árokkal
körülölelt híres 'Castello Estense'-t, valamint
a Katedrális épületét, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

ITÁLIA KINCSEI & SAN MARINO MINIÁLLAMA

Időpont:

08.19-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
79.900,- Ft/fő
10

1. nap: Budapest-Ferrara
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Olaszországba. A késő délutáni órákban gyalogos városnézés a Világörökség részét képező Ferraraban, az Este hercegség egykori
székhelyén, ahol az óváros nevezetességeivel ismerkedünk. Kívülről megtekintjük a
város jelképét a vizes árokkal körülölelt híres 'Castello Estense'-t, valamint a Katedrális épületét, majd továbbutazunk a Rimini
környéki szállodába. Szálláshely elfoglalása
az esti órákban.
2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino
Reggeli után rövid belvárosi sétára indulunk
Rimini középkori hangulatú belvárosába (Augustus diadalíve, Tiberiusz hídja, Malatesták
temploma), majd vár a mozaikok városa Ravenna. A város ókeresztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei mind a Világörökség részei. Városnézésünk alkalmával
megtekintjük a San Apollinare Nuovo Bazilikát, Dante mauzóleumát, a San Vitale nyolcszögletű épületét és Galla Placidia mauzó-

lumát is. Délután kirándulás a Monte Titano
hegygerincén fekvő mini köztársaságba. A
hegy legmagasabb pontján épült fel a „főváros”, San Marino, amely Európa legrégebbi
és legkisebb köztársasága is egyben. A kormányzósági palota, a szűk utcák, a csipkés
várfalak és az erődtornyok mind-mind a középkort idézik. Gyalogos sétánk során elénk
tárul az Appenninek festői vonulata, a romagnai síkság és a távolban a tündöklő Adriai-tenger is. Megtekintjük a Fő teret és a
Kormányzósági Palota épületét, majd szabadidő, vásárlási lehetőség, italkóstoló. Félpanzió esetén vacsora egy kis trattoriában,
majd visszautazása szálláshelyre a késő esti
órákban.
3. nap: Urbino-Loreto
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Marche tartományába. (Ár: 30 EUR/fő) Urbino elbűvölő városába utazunk. Raffaello szülővárosa, két dombra épült és a középkorban az
Urbinói hercegség fővárosa volt. Az óváros
máig őrzi reneszánsz arculatát, keskeny utcáin

sétálva úgy érezhetjük mintha megállt volna
az idő. Megtekintjük az egyik legszebb reneszánsz palota, a Palazzo Ducale épületét,és
Raffaello szülőházát. Utazás Itália egyik legfontosabb zarándokhelyére. Évente több millió
zarándok keresi fel Loretóban a Bazilikát, és a
benne található Santa Casa-t, a legjelentősebb
európai Mária zarándokhelyet. Visszautazás a
szállásra.
4. nap: Bologna-Budapest
Reggeli, majd utazás Emilia-Romagna fővárosába, Bolognába, ahol a világ egyik legrégebbi egyeteme is található. Rövid séta a jellegzetes vörös tégla épületekkel, árkádos
utcákkal tagolt városközpontban, ahol a híres
ferde tornyokat is látni fogjuk. Utunk először
Bologna leghíresebb terére vezet, hiszen a
Piazza Maggiore terén találhatóak a város
legfontosabb épületei is. A Palazzo del Podestát, Palazzo dei Notait, Palazzo del Biachit
és a San Petronio bazilika megtekintése után
hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

AZ ŐSI KÖZTÁRSASÁG, SAN MARINO
Időpontok:

04.29-05.01.
10.29-31.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

59.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

64.900,-Ft/fő

Félpanzió:

9.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

3 nap

59.900,- Ft-tól/fő

1. nap: Budapest-Bologna
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül, Olaszországba.
Érkezés a délutáni órákban Emilia-Romagna
fővárosába, Bolognába. Rövid séta a jellegzetes vörös tégla épületekkel, árkádos utcákkal
tagolt városközpontban (Piazza Maggiore, Asinelli torony). A „Vörös város” vagy, ahogy Bolognát a legtöbbször emlegetik „la dotta, la
grassa, la rossa” (művelt, kövér, vörös) olaszos
hangulatával garantáltan megdobogtatja
majd a szívünket. Az első jelzőt a világ legrégebbi egyetemének köszönheti, melyet 1088ban alapítottak, a másodikat kiváló
konyhájának, míg a harmadik jelző a vörös
téglaépületeknek köszönhető. Az összességében 40 kilométer hosszú árkádos utcasorok,
és a különleges hangulatú belváros, felejthetetlen élményt nyújt, nem véletlenül került fel
az UNESCO Világörökségi listájára. Városnézésünk után továbbutazunk a Rimini környéki
szállodába. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban.

2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino
Reggeli után Fellini szülővárosával ismerkedünk, ahol a hangulatos óvárosában barangolva, a város hajdani urainak, a Malatestáknak
"véres" történeteiről is hallani fogunk. Rövid belvárosi sétánk alkalmával, Rimini középkori hangulatú belvárosában Augustus diadalíve,
Tiberiusz hídja, és a Malatesták temploma lesznek legfontosabb látnivalóink. Ezt követően vár
a mozaikok városa Ravenna. A város ókeresztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei
mind a Világörökség részei. A templomok dísztelen téglahomlokzatai csodálatos mozaik remekeket rejtenek a belső terekben. Belvárosi
sétánk alkalmával a San Apollinare Nuovo,
Dante sírja, a San Vitale épülete és Galla Placidia sírja lesznek legfontosabb látnivalóink. Gyalogos sétánk után, rövid szabadidő. Délutáni
programunk a világ legrégebbi, ma is működő
köztársaságába kalauzol el bennünket. A hagyomány szerint 301. szeptember 3-án jött létre
San Marino állam, melynek területe mindössze
61 négyzetkilométer. A legenda szerint az államot egy Dalmáciából, Rab szigetéről Itália te-

rületére érkező kőfaragó, Marinus alapította.
Kirándulás a Monte Titano hegygerincen fekvő
mini köztársaságba. A hegy legmagasabb pontján épült fel a „főváros”, San Marino, amely Európa legkisebb köztársasága. A kormányzósági
palota, a szűk utcák, a csipkés várfalak és az
erődtornyok mind-mind a középkort idézik. Gyalogos sétánk során elénk tárul az Appenninek
festői vonulata, a romagnai síkság és a távolban a tündöklő Adriai-tenger is. Megtekintjük a
Fő teret és a Kormányzósági Palota épületét,
majd szabadidő, vásárlási lehetőség, italkóstoló. Félpanzió esetén vacsora egy kis trattoriában, majd visszautazása szálláshelyre a késő
esti órákban.
3. nap: Ferrara-Budapest
A késő délutáni órákban gyalogos városnézés a
Világörökség részét képező Ferraraban, az Este
hercegség egykori székhelyén, ahol az óváros
nevezetességeivel ismerkedünk. Kívülről megtekintjük a város jelképét a vizes árokkal körülölelt híres Castello Estense, valamint a
Katedrális épületét, rövid szabadidő, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

ÍZES ITÁLIA-BOLOGNA-PARMA-MODENA

Időpontok:

10.20-23.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

18.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
79.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Bologna
Reggel elutazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Úticélunk a Pó folyó és az Appeninek között fekvő Emilia Romagna tartománya lesz,
ahol a látnivalók mellett gasztronómiai kalandozás is vár ránk. Kora este már a tartomány fővárosával ismerkedünk. Az összességében 40
kilométer hosszú árkádos utcasorok, és a különleges hangulatú belváros, felejthetetlen élményt
nyújt, nem véletlenül került fel az UNESCO Világörökségi listájára. Ma a Mercato della Piazzola
nyüzsgő forgataga vár ránk. A Parco della Montagnola közelében találjuk Emilia híres piacát,
mely már 1251 óta működik. Bologna környéki
szállás elfoglalása az esti órákban.
2. nap: Langhirano-Parma-Bologna
Látogatás Langhirano városában, ahol megtekintjük a Castello di Torrechiara épületét. Ismerkedés a parmezán készítés történetével,
látogatás egy sajtkészítő műhelyben kóstolóval.
Utazás Parma városában, melynek történelmi
központja szintén a Világörökség része. Városnézés a belvárosban, melynek fő nevezetessége a

Dóm és a hozzá csatlakozó keresztelőkápolna. A
kupolát és a főhajót Correggio nagyszerű falfestményei ékesítik. A Hercegi Palota, a színház és
Toscanini szülőházának megtekintése. Szabadidőben a belvárosban a híres culatello és prosciutto crudo sonkát is megízlelhetik. Késő délután
utazás a tartomány fővárosába, ahol Európa legrégebbi egyeteme, a San Petronio székesegyház,
Itália legstílusosabb gótikus építménye és a
Santo Stefano Rotondo lesznek legfontosabb látnivalóink. A „Vörös város” vagy, ahogy Bolognát
a legtöbbször emlegetik „la dotta, la grassa, la
rossa” (művelt, kövér, vörös) olaszos hangulatával
garantáltan megdobogtatja majd a szívünket. A
„téglavörös” város hírnevét ízletes ételeinek is köszönheti, hiszen a legtöbb étel, ami a világon az
olasz konyha specialitásaként vált népszerűvé,
Bologna városából származik. Visszautazás a
szállásra az esti órákban.
3. nap: Spilamberto-Modena-Maranello
Reggeli után Spilamberto kisvárosába utazunk,
ahol megtekintjük a balzsamecet készítésének
történetét bemutató múzeumot, kóstolóval,

majd folytatjuk az utunkat az autógyártás fellegvárába. Városnézés Modena hangulatos városközpontjában (Palazzo Ducale, San Geminiano
Dóm, Ghirlandina torony), mely a Világörökség
része. Délután szabadidő , vásárlási lehetőség
Modena központjában vagy látogatás a híres
Ferrari múzeumban Maranello városában. Viszszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Ferrara-Budapest
Ferrara városában teszünk egy rövid látogatást, mely egyike annak a számos művészeti
városnak, melyeket a” Pó völgye fővárosai”
néven tartanak számon. Ferrara érseki székhely és egyetemi város, az Esték idején jelentős kereskedelmi központ volt. Ennek az
időszaknak az emlékei a város széles útjai,
pompás reneszánsz palotái és a hatalom jelképe : a Castello. A vizes árokkal körülölelt várkastély és a Dóm tér nevezetességeink
megtekintése után még vásárolhatunk a jellegzetes helyi specialitásból a Panpepato-ból,
majd búcsú Emilia Romagna tartományától és
hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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LIGÚRIA GYÖNGYSZEMEI

Időpont:

09.15-19.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

22.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

5 nap

109.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Genova
Megkezdjük utazásunkat Olaszország
egyik legkisebb területet felölelő tartományába. Ligúria az ország egyik legszebb

régiója, ahol gyönyörű tengerpartok, mesés
öblök, szigetek és félszigetek, színes halászfalvak, mediterrán növényzet várja a látogatókat. Esti érkezés a szállodába.
2. nap: Dolceacqua-San Remo
Utazás a Nervia folyó völgyében fekvő Dolceacqua elbűvölő kisvárosába, mely Monet-t is elvarázsolta. A városképet a 33 méter hosszú szamárhátíves híd és a Doria kastély képe uralja. A
Castello Doria, a sikátoros óváros, a „carugik”, a
jellegzetes szamárhátíves középkori kőhíd megtekintése után rövid szabadidő, majd folytatjuk
utunkat. Vár San Remo elegáns üdülővárosa, ahol
Olaszország egyik legrégebbi kaszinóját is találjuk.
Séta az óváros középkori házakkal, pasztellszínű
zsalugáterekkel szegélyezett szűk utcáin, majd
szabadidő, fürdési lehetőség a gyönyörű pálmafákkal szegélyezett tengerparti promenádon.
3. nap: Genova-Portofino-San Fruttuoso
Apátság-Santa Margherita Ligure-Camogli
Mai programunk első állomása Genova. Városnézés a Földközi-tenger második legna-

gyobb kikötő városában, Genovában, mely
fekvéséből adódóan Ligúria egyik legszebb
városa. Séta Kolombusz szülővárosában a
sikátorokkal, élénk színű lakóházakkal, jellegzetes szürke-fehér csíkos templomokkal,
festett homlokzatú középületekkel tarkított
belvárosban. Városnézésünk után hajóra
szállunk és a "Golfo del Tigullio" hangulatos
kisvárosait ismerhetjük meg. (Ár: 35 EUR/fő)
Portofino dús növényzetével, színpompás
házaival, régi váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik leghíresebb és legszebb
kikötőjét, az európai elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöbbet fotózott településnek tartják. Szabadidő a festői városközpontban, majd utazás San Fruttuoso
elbűvölő kis öblébe, ahol megtekintjük az
apátság épületét is. Újra hajóra szállva,
Santa Margherita Ligure városába utazunk,
majd késő délután vár bennünket a "Riviera
del Levante" lélegzetelállító kisvárosa a „Paradicsom öbölben" fekvő Camogli. Rövid szabadidő, majd utazás a toszkán tengerparton
található szállodába.

4. nap: Portovenere-Manarola-Vernazza
Ma a "Költők öble" felé vesszük utunkat. Híres
írók és költők (Byron, Shelley…) is szívesen
időztek itt, innen az elnevezés is. Portovenere
félszigeten fekvő, hangulatos sikátorokkal
szabdalt, színes házakkal tarkított kikötőjéből
indulunk hajóutunkra. Kihajózásunk alkalmával láthatjuk Porto Venere magas, színes házait, majd kikötünk a híres „Öt föld” második
kisvárosában. Manarola varázslatos hangulatát a sziklás tengerpart keskeny kikötőjében
álló jellegzetes, színes toronyházak határozzák
meg. Következő megállónk Vernazza. A Doria
kastély, a St. Margherita templom, a város főutcája, a Via Roma, a tengerparti piazzetta és
a festői „caruggik” mindenkit elvarázsolnak.
Szabadidő a színes halászcsónakok, magasban száradó ruhák városában. Rossz időjárás
esetén, ha a kihajózás nem lehetséges, az utazás vonattal történik! (Ár: 45 EUR/fő)
5. nap: Lido di Camaiore-Budapest
Reggeli majd hazautazás. Utazás Budapestre,
érkezés a késő esti órákban.

VARÁZSLATOS LIGÚRIA & COTE D’AZUR
Időpontok:

06.19-26., 08.28-09.04..
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**/*** szálloda
reggeli

Félpanzió (6 vacsora): 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár:

28.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

8 nap
139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Vár ránk a mesés Ligúria. Leanderek, színesen virágzó bokrok, dombok és a mélykék tenger teszi ellenállhatatlanul von-
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zóvá a tájat, ahol festői kisvárosok várnak
ránk. Esti érkezés a szállásra. A mai napon
nincs vacsora.
2. nap: Ligúr tengerpart
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
3. nap: Monaco-Nizza-Antibes-Cannes
Vár a Cote d’Azur! Kirándulás a Francia Riviéra legszebb városaiba. Elutazás Cannes-ba,
a filmfesztiválok híres városába. Majd csodálatos sziklás tengerszakaszok mellett érkezünk az Azúr part egyik legjelentősebb városába, Nizzába. Séta a városközpontban.
Délután rövid látogatás a festői Antibes-ban,
Provence legromantikusabb kisvárosában.
Mai programunkat rövid sétával zárjuk Monte
Carlo-ban (Óváros, Hercegi Palota, Kaszinó).
Visszaérkezés a szállásra késő este. (Ár: 40
EUR/fő)
4. nap: Menton-Dolceacqua-San Remo
Kirándulási lehetőség Menton-ba, melyet
a kertek és parkok városaként is emleget-

nek. Ezután a Nervia folyó völgyében fekvő
Dolceacqua jellegzetes középkori városába
utazunk, melyet a szamárhátíves híd és a
Doria kastély képe ural. Monet többször is
járt a városban és elvarázsolta a híd és a
kastély összképe. A középkori hangulatú,
zegzúgos utcákkal, sikátorokkal tagolt belváros egyedülálló. Városnézés, majd utazás
San Remo-ba. Séta az óvárosban (La
Pigna), majd búcsú a 'Riviéra dei Fiori'-tól,
és visszautazás Imperia városába.
(Ár: 25 EUR/fő)
5. nap: Imperia
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
6. nap: Cervo-Laigueglia
Félnapos fakultatív kirándulás Ligúria elbűvölő városaiba. (Ár: 15EUR/fő) Látogatás az
olíva múzeumban, majd utazás Cervo festői
kisvárosába. A gyönyörű fekvéssel büszkélkedő, középkori hangulatú város látképét a
Clavesana kastély uralja. Közös séta, majd a
Pálmák riviérájának egyik legszebb városába

látogatunk. A Riviera delle Palme szívében
találjuk Laigueglia festői kisvárosát, melyet
Itália legszebb települései között tartanak
számon. Az egykori kis halászfalu, igazi kis
ékszerdoboz. Az óváros, “budello” városnegyede a halászok és tengerészek múltját idézik. Délután szabadidő Imperiaban.
7. nap: Genova-Milánó
Utazás a tenger és a hegyek között fekvő Genova városába. Városnézés Ligúria tartomány
fővárosában, mely belvárosa Európa legnagyobb területű középkori városmagja, kihagyhatatlan élmény. Továbbutazás Milánóba, mely
a XV. században a Visconti és Sforza nemesi
családok uralkodása alatt Itália egyik legjelentősebb reneszánsz központjává nőtte ki magát.
A Piazza Cavour, Sforza kastély, Dóm tér, Galleria Vittorio Emanuele II. és a Scala épületének megtekintése után utazás a Garda tó közeli szálláshelyre.
8. nap: Verona-Budapest
Belvárosi séta Veronában, majd hazautazás.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

CINQUE TERRE – CITROM FESZTIVÁL
Időpont:

05.19-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
79.900,- Ft/fő

1. nap Budapest-Lido di Camaiore
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Folyamatos utazás a Siófok-Nagykanizsa-Szlovénia útvonalon keresztül Lido di Camaiore tengerparti üdülővárosába. Érkezés a tengerparti
szálláshelyre az esti órákban.
2. nap: Rapallo - San Fruttuoso – Portofino Santa Margherita Ligure
Reggeli a szállodában, majd várnak a Genovától
keletre található Riveria del Levante festői városai. Az olasz Riviéra csodás tengerpartok, festői
tájak, élénkre festett színes házak, bájos halászkikötők keveréke. Először Rapallo városába utazunk. Látogatás a bájos tengerparti városban,
ahol hangulatos kisutcák és terek, dús mediterrán
növényzet, pálmafás sétány várja a kirándulókat.
Rövid belvárosi sétánkat követően, hajókirándulás a festői San Fruttuoso apátsághoz, mely dombok és erdők ölelésében fekszik a
Portofinói-félsziget egy eldugott öblében. Ezt követően hajókirándulásunk következő megállója
és egyben utazásunk egyik fénypontja következik. Délután színes házaival, hangulatos város-

központjával és halászcsónakokkal, luxus hajókkal teli kikötőjével vár ránk Portofino elbűvölő városa. Kristálytiszta tenger, gazdag növényzet,
luxus villák és az öböl menti bájos városközpont
látványa garantáltan mindenkit magával ragad.
Belvárosi séta, szabadidő , majd utazás a hegyek
ölelésében fekvő hangulatos Santa Margherita Ligure városába. A Riviera di Levante régimódi üdülővárosának tengerparti parkjában láthatjuk
Kolumbusz Kristóf szobrát is, aki ebben a tartományban született, valamint II. Vittorio Emanuele
szobrát is, aki az egyesült Olaszország első királya volt. Az öblöt körülölelő zöld dombok között
fantasztikus villák és mediterrán kertek bújnak
meg. (Hajójegy: 35EUR/fő)Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban.
3. nap: Cinque-Terre
Felejthetetlen kirándulásra indulunk az „Öt föld”
mesés tájaira és Olaszország egyik legszebb
partszakaszát ismerhetjük meg. Itália legtöbbet
fotózott, színes kivárosai várnak ránk mai kirándulásunk alkalmával. Utazás Ligúria egyik legszebb vidékére, mely az UNESCO Világörökség

része. Ligúria tartománya, egy hosszú és keskeny tengerparti régió Olaszország észak-nyugati részén, mely Toszkánától egészen a francia
határig nyúlik. Autóbuszunkkal La Spezia kikötővárosáig utazunk, majd hajóra szállunk és a
világhírű Cinque Terre, sziklaszirtekre épült festői kis halászfalvait csodálhatjuk meg kirándulásunk alkalmával. Monterosso al Mare bájos
kisvárosába látogatunk, ahol minden évben,
május 3. szombatján kerül megrendezésre a
Sagra del Limone vagyis Citrom fesztivál. Vásárolhatunk a jellegzetes termékekből és természetesen meg is kóstolhatjuk a limoncino-t,
a citrom lekvárt vagy éppen a citromos torta
különlegességet is. Délután visszautazás La
Spezia kikötőjébe (Ár: 45EUR/fő). Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban. (Figyelem!
Rossz időjárás esetén amennyiben a kihajózás
nem lehetséges, az utazás vonattal történik!)
4. nap Lido di Camaiore-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás Szlovénián keresztül. Érkezés Budapestre az esti
órákban.

MINI TOSZKÁNA

Időpontok:

03.12-15., 04.23-26.
10.29-11.01..
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

13.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.500,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!

4 nap
64.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Pistoia-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban a
Székesfehérvár-Siófok-Nagykanizsa útvonalon
a magasba törő ciprusok, középkori kisvárosok
festői tájaira. Utazásunk alkalmával a régió legszebb városait keressük fel, így már a délután
folyamán ízelítőt kaphatunk a hamisítatlan toszkán hangulatból. Pistoia falakkal körülölelt, középkori hangulatú belvárosában teszünk egy
rövid sétát. A város Dóm terét nem véletlenül,
az ország egyik legszebb terének tartják számon, hiszen itt találhatóak Pistoia legfontosabb
épületei, a Katedrális, a Harangtorony, a Keresztelő kápolna, a Városháza és a Palazzo Pretorio
is. A kora esti órákban érkezünk a Montecatini
Terme városában található szálláshelyünkre.
2. nap: Pisa-Firenze
Toscana talán leghíresebb városai szerepelnek
mai programunkban. Először Pisa városát keressük fel, ahol a Csodák mezejének zöld pázsitján
nézzük meg a büszkén elhelyezkedő csontfehér
épületeket. (Camposanto, Dóm, Keresztelőkápolna, Ferde Torony- A Toronyba a feljutás a hely-

színen szabad helyek függvényében lehetséges!)
A Campo dei Miracoli csodálatos épületeinek
megtekintése után rövid szabadidő. Utazás Toszkána tartomány fővárosába, az Arno folyó partján
fekvő festői Firenzébe. Gyalogos városnézés helyi
idegenvezetővel a történelmi városközpontban,
ahol programunkat a Szent Kereszt templom
megtekintésével kezdjük. Sétánk során érintjük a
híres Uffizi képtár épületét, majd a város politikai
központja a 'Piazza Signoria' és a Dóm tér megtekintése következik. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.
3. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Mai kirándulásunk során a tartomány világhírű
régiójának, a sokat fényképezett Chianti borvidéknek a szépségeivel is megismerkedünk. Ciprusokkal körülölelt domboldalak festői vidékén
keresztül legelőször is Siena városába látogatunk el, melynek belvárosát az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Városnézés a
lovasversenyéről (Palio) , és kagyló alakú főteréről ismert, három összefüggő dombon fekvő
gyönyörű gótikus városban. Délután látogatás

San Gimignanoban. A dombtetőre épült "középkori Manhattan" képe már távolról kiemelkedik
a toszkán táj lankái közül jellegzetes tornyainak
köszönhetően, melyekből 14 maradt meg teljes
pompájában. A „tornyok városában” vásárolhatunk a Chianti és Vernaccia borokból, vagy megkóstolhatjuk a szarvasgombával töltött
vaddisznó szalámit is. A késő délutáni órákban
rövid séta a Toszkána szívében megbújó, etruszk alapítású Volterra középkori hangulatot
árasztó belvárosában. Az "alabástrom város"
központja Itália egyik legszebb középkori tere, a
Piazza del Priori. Visszaérkezés a szállásra az
esti órákban. (Ár: 40EUR/fő)
4. nap: Poggio a Caiano-Budapest
Reggeli a szállodában, majd a Medici család
egyik legszebb és leghíresebb villáját, a hajdani
nyári rezidenciát keressük fel Poggio a Caiano
városában. A 9 hektár területet elfoglaló parkkal
körülölelt reneszánsz villa az UNESCO Világörökség része. Séta a csodálatos parkban, majd
megkezdjük utazásunkat Magyarországra. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

13

TOSZKÁNA VARÁZSA

Időpontok:

04.14-18., 10.22-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap
89.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban
a magasba törő ciprusok, középkori kisvárosok festői tájaira. Folyamatos utazás, rövid
pihenőkkel Szlovénián keresztül Toszkánába.
Érkezés Montecatini Terme városába az esti
órákban. Szálláshely elfoglalása.
2. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Ma Toszkána legszebb városainak felfedezése
következik. Kirándulásunk során a tartomány
világhírű régiójának, a sokat fényképezett Chianti borvidék szépségeivel is megismerkedünk.
Utunk először is a híres lovasversenyről (Palio)
és kagyló alakú főteréről híres Siena-ba vezet.
Városnézés a három összefüggő dombon
fekvő gyönyörű gótikus városában, majd délután látogatás San Gimignanoban. A „tornyok
városában” vásárolhatunk a Chianti és Vernaccia borokból, vagy megkóstolhatjuk a szarvasgombával töltött vad disznószalámit is. A késő
délutáni órákban rövid séta a Toszkána szívében megbújó, etruszk alapítású Volterra középkori hangulatot árasztó belvárosában. Az

"alabástrom város" központja Itália egyik legszebb középkori tere, a Piazza del Priori. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.
3. nap: Poggio a Caiano-Firenze
Reggeli a szállodában, majd a Medici család
egyik legszebb és leghíresebb villáját, a hajdani nyári rezidenciát keressük fel Poggio a
Caiano városában. A 9 hektár területet elfoglaló parkkal körülölelt reneszánsz villa az
UNESCO Világörökség része. Látogatásunk
után folytatjuk utunkat a toszkán fővárosba.
Belvárosi séta a város legjelentősebb műemlékeinek megtekintésével (S.Croce, Ponte
Vecchio, Palazzo Vecchio, Dóm…), majd délután szabadidő, vásárlási lehetőség vagy lehetőség az Uffizi Képtár gyűjteményének
megtekintésére részletes tárlatvezetéssel (Ár:
11.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!). Viszszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Pisa-Lucca-Montecarlo
Reggeli, majd egész napos fakultatív kirándulás. Utazás Pisa különlegesen szép

városába. A Campo dei Miracoli csodálatos
épületeinek megtekintése után rövid szabadidő (a Ferde Toronyba való feljutás és
a Dómba való bejutás csak a helyszínen, a
szabad helyek függvényében lehetséges!),
majd folytatjuk utunkat a falakkal körülölelt Lucca városába. Séta az elbűvölő
szűk utcácskákkal, terekkel, tetőteraszokkal, tornyokkal és templomokkal büszkélkedő városközpontban. Délután a Lucca
környéki villák egyik legimpozánsabb épületének a megtekintésére indulunk. Séta a
festői villa parkjában, majd mai programunkat egy jellegzetes vidéki gazdaságban fejezzük be. Borkóstoló, vásárlási lehetőség, majd visszautazás a szállodába
(Ár: 40EUR/fő).
5. nap: Vinci-Budapest
Reggeli után utazás a reneszánsz lángelme
Leonardo da Vinci szülővárosában, Vinciben.
Múzeum látogatás, majd folyamatos utazás
Magyarországra rövid pihenőkkel. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

TOSZKÁNA ÉS CINQUE TERRE
Időpontok:

04.14-18., 07.20-24.,
08.24-28.
10.05-09.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

89.900,-Ft/fő

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap
útlemondási biztosítás 2%.

5 nap

Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

89.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Montecatini Terme
A kora reggeli órákban megkezdjük utazásunkat Toszkánába. Szállásunk Montecatini
Terme hangulatos kisvárosában lesz, ahova
az esti órákban érkezünk.
2. nap: Firenze
Miután kényelmesen megreggeliztünk, a
toszkán régió kulturális fővárosába utazunk. A "Virágok városa", ahogy a helyiek
egykor nevezték, a legenda szerint egy liliom mezőn épült fel. Erre a vörös liliom, a
város jelképe is emlékeztet, melyet városnézésünk alkalmával cégéreken, zászlókon
is megfigyelhetünk. Látogatásunk 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, tárlatvezetéssel (Ár: 11.900,-Ft/fő*jelentkezéskor fizetendő!). Visszautazás a
szállásra az esti órákban.
3. nap: Cinque-Terre
Fakultatív kirándulási lehetőség az „Öt föld”
mesés tájaira, ahol Olaszország egyik legszebb partszakaszát és legtöbbet fotózott
apró falvait fedezzük fel. La Spezia városából
kihajózva láthatjuk Portovenere jellegzetes
magas, színes házait, majd kikötünk Riomaggiore városában. A festői Cinque Terre területét tulajdonképpen öt pici, autóforgalomtól
mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park
alkotja. Hajókirándulásunk alkalmával a meredek sziklaszirtekre épült festői kis halászfalvakat fedezhetjük fel. Szabadidő Monterosso al Mare-ban, majd visszautazás La
Spezia kikötőjébe. (Ár: 45EUR/fő) (Rossz időjárás esetén amennyiben a kihajózás nem
lehetséges, az utazás vonattal történik!).

4. nap: Pisa-Lucca-Montecarlo
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. 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. Ezután
látogatás egy toszkán villa gazdaságban, részvételi lehetőség egy hangulatos borkóstolón,
ahol a jellegzetes helyi termékekkel és borokkal
ismerkedhetünk. (Borkóstoló: 15EUR/fő).
5. nap: Pistoia-Budapest
Városnézés Pistoia városában, ahol megtekintjük a Dóm teret, mely díszes épületeivel
méltán tartozik Olaszország legszebb terei
közé, majd hazautazás. Érkezés Magyarországra a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

TOSZKÁNA ÍNYENCEKNEK
Időpontok:

05.26-29., 09.22-25.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

94.900,-Ft/fő

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap

94.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál. Utazás a Siófok-Nagykanizsa útvonalon, majd Szlovénián keresztül Olaszországba.
Úticélunk a festői Toszkána, az izgalmas látnivalók, érdekességek és gasztronómiai élmények
világa. Szálláshely elfoglalása Chianciano Terme
városában az esti órákban. A város története
az etruszk időkig vezethető vissza, neve azonban
a római időkben gyógyító vizéről vált ismertté,
így az „egészség városának” is nevezik. Félpanzió esetén vacsora a szállodában.
2. nap: Sorano-Pitigliano-Saturnia
Reggeli a szállodában, majd toszkána rejtett
gyöngyszemeit keressük fel. Első megállónk a
„toszkán Matera”, az ízletes boráról is híres Sorano, ahol megtekintjük az Orsini kastélyt, majd
folytatjuk utunkat a régió másik elbűvölő településhez. A vulkáni sziklára épült Pitigliano hangulatát nehéz szavakba önteni. Belvárosát „kis
Jeruzsálemként” is emlegetik. Városnézésünk
után irány a régió egyik legkülönlegesebb helye.
Saturnia egyedülálló, háromezer éves forráshá-

lózattal rendelkezik. A régi malom épület, a Cascate del Mulino mellett gőzölgő Terme di Saturnia látványa valóban lélegzetelállító. Az állandó
37 celsius fokos víz, mely ásványi anyagokban
gazdag, igazi orvosság a testnek és léleknek
egyaránt. A csodálatos opálos, kénes víz erős illatú, így már messziről tudni fogjuk, jó úton járunk. A Pamukkale-szerű teraszokhoz hasonlító
Cascata del Mulino melegvizes termálforrásában
megmártózni garantáltan felejthetetlen élmény
lesz. Visszautazás a szállodába.
3. nap: Montalcino-Pienza-Montepulciano
Uticélunk a hatalmas falakkal körülvett, impozáns vár uralta Montalcino. Séta a belvárosban,
majd programunk Pienza festői városában
folytatódik, mely 1996 óta része az UNESCO
Világörökségnek. A kis település hírnevét többek között II. Pius pápának köszönheti, aki itt
született, majd rezidenciát építtetett magának.
Izgalmas látnivaló a Piccolomini palota is,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Val d'Orcia
völgyre. Montepulciano következik, mely középkori sikátoraival, reneszánsz palotáival és

templomaival bőven kínál látnivalót. Városnézés, borkóstoló, majd visszautazás a szállásra.
4. nap: Arezzo-Budapest
Utazás a dombtetőre épült, etruszk alapítású
Arezzo hangulatos városába. A Corso Italia vezet
a város legszebb részéhez, mely a belváros középkori hangulatú főtere, a Piazza Grande. Itt
található a város híres szülöttéről a híres író,
festő és építész Giorgio Vasari-ról elnevezett kávézó is, valamint gyönyörű paloták és a XII. századi, homlokzatán három oszlopos galériasorral
ékesített Pieve di Santa Maria. Városnézésünkből
természetesen nem maradhat ki a Szent Ferenc
templom sem, ahol megnézzük 'Piero della Francesca' híres freskósorozatát is a Szent Kereszt
történetéről. (Szent Ferenc Bazilika megtekintéséhez előzetes foglalás szükséges! Ár: 4.900
Ft/fő – jelentkezéskor fizetendő!) A városban
játszódott az Élet szép című film, amit II. János
Pál pápa kedvenc filmjeként tartottak számon,
Toszkána szülötte Roberto Benigni filmrendező
főszereplésével. Városnézésünk után hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

SZARVASGOMBA ÜNNEP ÉS OLÍVA KÓSTOLÓ

Időpont:

11.18-21.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest- Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban.
Esti érkezés a gyógyvízéről híres Montecatini
Terme városába. Esti séta lehetőség a hangulatos városközpontban, ahol a Piazza del Popolo
pálmafákkal, szökőkúttal díszített elegáns tere,
üzletek, bárok várják a látogatókat.
2. nap: Firenze-San Miniato
Utazás az Arno folyó partján fekvő festői Firenzébe. A város tekintélyes múltra tekint viszsza, hiszen évszázadokon át a Medici-család
uralta, 1865-70 között az Olasz Királyság fővárosaként működött. Firenze központját 1982ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Gyalogos városnézésünket a Szent
Kereszt templom megtekintésével kezdjük, a
város legjelentősebb temetkezési helyével. A
város pantheonjának is nevezett ’Santa Croce’
templomban a legjelentősebb sírok között találjuk Michelangelo sírját is. Gyalogos városnézésünket folytatva a város politikai központja
és nyílt múzeuma, a Signoria tér következik.
Séta a Palazzo Vecchiotól az Uffizi árkádjai

alatt a Ponte Vecchióig, majd a Dóm, és a Keresztelőkápolna épületével fejezzük be városnézésünket. Rövid szabadidő után továbbutazás a szarvasgomba fellegvárába, San
Miniatoba, ahol 50. alkalommal rendezik meg
az aranyárban mért különleges gomba ünnepét.
Délutánunkat a középkori hangulatú kisvárosban töltjük, a Dóm és a főtér megtekintése után
elveszhetünk e helyi termelők forgatagában,
akik a szarvasgombás sajtokat, szalámikat mutatják be egy fesztivál keretein belül. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.
3. nap: San Gimignano-Arezzo
Utazás a „tornyok városába”. San Gimignano
Olaszország egyik legkülönlegesebb látványossága a középkori felhőkarcolókkal tarkított, etruszk falakkal körülvett festői belvárosával. A
tornyok és a paloták mind a város fénykorának
emlékét őrzik, mikor San Gimignano fontos kereskedelmi központ volt. Rövid szabadidó után,
egy igazi Toszkán olíva gazdaságot keresünk
fel. A szüret folyamatától, a sajtoláson keresztül
a kóstolásig mindenbe bepillantást nyerhetünk.

Vásárlási lehetőség, majd folytatjuk utunkat a
közeli Arezzo városába. Gyalogos sétánk alatt
megtekintjük a város katedrálisát, melynek kápolnáját Giorgio Vasari festményei díszítik, Andrea della Robbia majolika alkotásait és Piero
della Francesca festményét, mely Mária Magdolnát ábrázolja. Továbbhaladva Petrarca házát
látogatjuk meg , aki I Nagy Lajos hadjáratának
idején a pápa személyes követeként érkezett a
magyar sereg elé. Sétálunk a Piazza Grandén,
felkeressük a kotta megalkotójának Arezzoi Guidonak a szülőházát és megtekintjük a Szent
Ferenc templomban, a Szent Kereszt Legandája képsorozatot, Piero della Francesca alkotását. (Szent Ferenc Bazilika 4.000 Ft/fő – jelentkezéskor fizetendő!)
4. nap: Pistoia-Budapest
Reggel a középkori Pistoia városa felé indulunk,
mely évszázadok óta a fémfeldolgozásáról híres, főterét pedig az ország egyik legszebb tereként tartják számon. Városnézés, dóm tér,
Keresztelőkápolna és a II. Viktor Emanuel Galéria megtekintése, majd indulás Budapestre.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Megkezdjük utazásunkat Olaszország
egyik legfestőibb régiójába. Toszkánát említve először szinte biztosan a ciprusokkal
tarkított toszkán dombok, finom borok, elbűvölő kisvárosok képe ötlik fel mindenkinek a szeme előtt. Programunk során bejárjuk a tartomány legszebb városait és a
homokos toszkán tengerparton pihenünk
meg. Este szállás elfoglalása Montecatini
Terme városában.
2. nap: Firenze-Pisa
A reneszánsz szülőföldjének kincsei várnak ránk. A régió fővárosába, Firenzébe
utazunk. Az Arno folyó mellett elsétálunk
a 'Santa Croce' templomhoz, melyet Firenze Pantheonjának is neveznek a számos síremlék miatt. (Michelangelo sírja),
majd városnézésünket a 'Piazza della Signoria' terén folytatjuk. Megnézzük a Városháza épületét, a 'Loggia dei Lanzit' híres
szobraival, majd elsétálunk a város jelképéhez, a híres 'Ponte Vecchio' hídhoz. Gyalogos sétánkat a Dóm téren fejezzük be.
A Keresztelőkápolna, a Giotto féle harangtorony és a lenyűgöző 'Santa Maria del Fiore' épületének megtekintése után, Toszkána egyik legjelentősebb városába,
Pisa-ba utazunk, mely valaha Itália egyik
legjelentősebb tengeri hatalma volt. A Piazza dei Miracoli (Csodák tere) az UNESCO
Világörökség része. A Dóm, a Keresztelőkápolna és a Ferde Torony megtekintése
után rövid szabadidő.
3. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Reggel gyönyörű toszkán tájak felfedezésére indulunk. Az utunk legelőször toszkána gótikus gyöngyszeméhez, 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,
majd mai programunk utolsó állomása a
gyönyörű, etruszk alapítású város Volterra lesz, mely a tartomány egyik büszkesége. A vulkanikus dombok között
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emelkedő Volterra középkori hangulatot
árasztó belvárosa egyszerűen lenyűgöző.
A vastag kőfallal körülölelt városból gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékre is.
Középkori erőd, etruszk romok, múzeumok és a szűk utcácskákban található
hangulatos kis éttermek adják a város
varázsát, és persze a város főtere a Piazza dei Priori, mely Olaszország egyik
legszebb tere. A látnivalói mellett Volterra
az alabástromfaragás központja is, így
lehetőségünk lesz gyönyörű ajándéktárgyak vásárlására is. Késő délután megkezdjük utazásunkat a toszkán tengerpartra. Az etruszkok riviéráján található
szállodába az esti órákban érkezünk. A
Tirrén-tenger partján, a szálláshelyünktől
pár perces sétára található gyönyörű homokos tengerparti strandon sétálhatunk,
és fürödhetünk is majd az elkövetkező
napokban.
4. nap: Giannutri-Giglio szigete
Szabadprogram vagy hajókirándulás a
toszkán szigetvilág két lenyűgöző szigetére. Vár Giannutri félhold alakú szigete,
mely a legdélebbi a 7 toszkán sziget közül
és mindössze 14 km-re fekszik Gigliotól.
Giannutri szigetén sétálunk a szigorúan
védett természetvédelmi terület mediterrán növényekkel teli ösvényein, majd fürdési lehetőség a gyönyörű 'Cala Spalmatoio' öbölben. Ízletes ebéd a „tenger
gyümölcseiből” a fedélzeten, majd továbbhajózunk a „Liliom-szigetre”. Séta a festői
kikötőben, szabadidő, fürdési lehetőség
vagy látogatás a Castello negyedben. Viszszaérkezés a szállodába az esti órákban.
(Ár: 60 EUR/fő)
5. nap: Piombino-Elba szigete
Reggeli után egész napos kirándulás Napóleon száműzetésének színhelyére. Elba
festői szigete, a toszkán partoktól 15 tengeri mérföldre fekszik és garantáltan mindenkit elkápráztat majd szépségével. Piombino kikötővárosába utazunk, ahonnan
egy kellemes hajóút után érkezünk meg
Elba „fővárosába”. Portoferraio-i érkezésünk után megtekintjük a híres Napóleon
Villát. A Malmok palotája a sziget egyetlen
igazi nevezetessége, mely Napóleon rezidenciája volt, ma pedig emlékmúzeum.

Fantasztikus panoráma útvonalon folytatjuk utunkat a „Zöld szigeten”, ahol homokos strandok, mesés kis öblök és vad sziklapartok váltják egymást. Olajfa és
fügefaerdők, szelíd gesztenyések borítják
a domboldalakat, meseszép öblei pedig hívogatóan csábítanak fürdőzésre. Délután
sziget déli részén fekvő Marina di Campoba látogatunk, szabadidő, fürdési lehetőség. Vásárolhatunk a helyi Aleatico deszszertborból és a jellegzetes helyi
süteményből, majd búcsú a Tirrén-tenger
gyöngyszemétől és visszautazás a szálláshelyre. (Ár: 45 EUR/fő).
6. nap: Montalcino-Pienza-Bagni San Filippo
Búcsú a toszkán tengerparttól, majd rövid
megálló Montalcino elbűvölő, dombra
épült kisvárosában. Következő megállónk
„az ideális" városként is emlegetett Pienza,
a reneszánsz városépítészet bölcsője, mely
a XV. század közepén épült egyfajta reneszánsz városfejlesztési mintaként II. Piusz
pápa megbízásából. Ezt követően a Val
d’Orcia és az Amiata hegye között fekvő
kis városba, Bagni San Filippo-ba utazunk,
a fürdőváros, az UNESCO Világörökség része. A fehér mészkőformák, medencék és
vízesések egyedülállóvá teszik a helyet. A
sűrű lombú fákkal benőtt rövid, kanyargós
út végén különleges mészkőformák bontakoznak ki. Megnézzük a „fehér bálnát”,
majd fürdési lehetőség. Fürdőzésre a forrásnak tűnő sziklafal (La Cascata della Balena Bianca) közelében kialakult hófehér
medencék szolgálnak. Ezeknek a természetes medencéknek a víz hőfoka 40 és
52 Co között van. A különleges hely a gazdag kénes termálvízből kicsapódó füstök
és gőzök látványával Böcklin Holtak szigete festményére emlékeztet. Szálláshely
elfoglalása Chianciano Terme városában
az esti órákban.
7. nap: Montepulciano-Cortona-Arezzo
Reggeli után Montepulciano gyönyörű városát keressük fel, mely egy kialudt vulkán
oldalkatlanában fekszik. Belvárosi sétánk
után, a „Napsütötte Toszkána” című filmből
is ismert Cortona domboldalba épült kisvárosába utazunk. A zegzugos kis utcákon
járva megismerhetjük a legfontosabb nevezetességeket, illetve megcsodálhatjuk a

Monte Amiata vulkánhegyére és a Trasimeno-tó vidékére nyíló kilátást is. Következő megállónk a dombra épült, etruszk
alapítású Arezzo városa lesz. A Corso Italia
vezet a város legszebb részéhez, mely a
belváros középkori hangulatú főtere, a Piazza Grande. Itt található a város híres
szülöttéről a híres író, festő és építész Giorgio Vasari-ról elnevezett kávézó is, valamint gyönyörű paloták és a XII. századi,
homlokzatán három oszlopos galériasorral
ékesített Pieve di Santa Maria. Városnézésünkből természetesen nem maradhat ki
a Szent Ferenc templom sem, ahol megnézzük 'Piero della Francesca' híres freskósorozatát is a Szent Kereszt történetéről
(Szent Ferenc Bazilika 4.000 Ft/fő –Jelentkezéskor fizetendő!). A városban játszódott az Élet szép című film, amit II. János Pál pápa kedvenc filmjeként tartottak
számon, Toszkána szülötte Roberto Benigni filmrendező főszereplésével. Este a
szálláshely elfoglalása Arezzo közelében.
8. nap: Laterina-Budapest
Korai reggeli a szállodában, majd hazautazás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Szlovénián keresztül Magyarországra. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Időpont:

09.09-16.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

24.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

30.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

8 nap
139.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

TOSZKÁNA CSODÁI ÉS ELBA SZIGETE
Időpontok:

06.28-07.03., 08.11-17.
09.12-18.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

19.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

24.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

6 nap

109.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás. Esti érkezés a szállodába, az ivókúráiról híres Montecatini Terme városába.

2. nap: Vinci-Firenze
Elutazás Leonardo da Vinci szülővárosába. Vinci
egy pici falu egy régi várral, tornyokkal Firenze
közelében. A reneszánsz polihisztornak köszönhetően, nevét az egész világ ismeri. Múzeumlátogatás, majd utazás Toszkána tartomány fővárosába, Firenzébe. Lehetőség az Uffizi Képtár
gyűjteményének megtekintésére helyi idegenvezetővel részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel. (Ár: 11.900,-Ft/fő*-jelentkezéskor fizetendő!) A múzeumlátogatást követően gyalogos
városnézés keretében megtekintjük az Arnoparti város legfontosabb látnivalóit. A Piazza
della Signoria, a Ponte Vecchio és a Dóm tér
épületeinek megtekintése után rövid szabadidő,
majd firenzei látogatásunkat a Santa Croce
templom híres sírhelyei előtt tisztelegve zárjuk.
Visszautazás a szálláshelyre.
3. nap: Pisa-Torre del Lago-Montecarlo-Lucca
Egész napos fakultatív kirándulás Toszkána legszebb városaiba. Először Pisa-ba utazunk, utunk
a Csodák mezejére vezet, ahol a Dóm, Keresztelő
Kápolna és a Ferde Torony páratlan összképe fo-

gad. Utána látogatás Torre del Lago városában.
Lehetőség a Puccini Villa megtekintésére. Programunk egy toszkán gazdaságban folytatódik. Borkóstoló és ízelítő a régió specialitásaiból.Utolsó
állomásunk a falakkal körülölelt, festői Lucca városa. Gyalogos városnézés Puccini szülővárosában
a legfontosabb látnivalókkal: Piazza Anfiteatro,
Dóm, San Martino templom...(Ár: 40 EUR/fő).
4. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Ciprusokkal körülölelt domboldalak festői vidékén
keresztül legelőször is Siena városába látogatunk
el, melynek belvárosa az UNESCO a Világörökség
része. Városnézés a jellegzetes középkori városkában, mely a középkori kereskedők és bankok
"mekkája" volt egykor. Ismerkedés a legfontosabb
látnivalókkal (Palazzo Pubblico, Il Campo, Torre
del Mangia, Fontana Gaia), majd délután San Gimignano-ba, a "tornyok világhírű városába" utazunk. A dombtetőre épült "középkori Manhattan"
képe már távolról kiemelkedik a toszkán táj lankái közül jellegzetes tornyainak köszönhetően,
melyekből 14 maradt meg teljes pompájában.
Vásárolhatunk a Chianti-ból és Vernaccia-ból, a

helyi jellegzetes borokból vagy a szarvasgombával töltött vaddisznószalámiból. A késő délutáni órákban séta a Toszkána szívében megbújó, etruszk alapítású Volterra belvárosában.
Az "alabástrom városának" központja Itália egyik
legszebb középkori tere, a Piazza del Priori, mely
napjainkban már a Stephenie Meyer nagy sikerű
regényéből készült film, az Újhold helyszíneként
is világhírűvé vált, igaz, a jeleneteket Montepulciano városában forgatták. Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban.
5. nap: Piombino-Elba szigete
Kirándulás Elba szigetére. Utazás Piombino kikötővárosába, ahonnan egyórás hajóút során
érkezünk meg Portoferraio városába. A "zöld
sziget"ként is gyakran emlegetett gyönyörű
toszkán szigeten megtekintjük a Napóleon-villát, majd festői öblök mentén a sziget legszebb
partszakaszaira látogatunk el. Délután szabadidő, fürdési lehetőség. (Ár: 45 EUR/fő).
6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.

NYARALÁS TOSZKÁNÁBAN

Időpontok:

07.18-23., 08.08-13.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

19.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

24.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

6 nap
104.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről. Kora esti érkezés Toszkánába. Látogatási lehetőség Montecatini
Alto hangulatos városközpontjában, majd a
szálláshely elfoglalása.
2. nap: Lucca-Pisa-Viareggio
Látogatás a falakkal körülölelt, festői Lucca
városában, Puccini szülővárosában. a város
szimbóluma, a Piactér vagyis a Piazza Anfiteatro, mely az ókorban színház volt. A városnézésünk után Pisa-ba utazunk. A Csodák
mezején a Dóm, Keresztelő Kápolna és a
Ferde Torony páratlan összképe fogad (A
Ferde Toronyba a feljutás és a Dómba való
bejutás csak a helyszínen, a szabad helyek
függvényében lehetséges!). Délután látogatás
a toszkán tengerpart elegáns városában, Viareggio-ban, fürdési lehetőség a tengerparton. Visszaérkezés a szállodába.

Hajóra szállunk és Camogli városába utazunk
(Ár: 35 EUR/fő). A kis halászfalu színes házai,
a Sárkány vár, a tengerparti sétány és a türkizkék tenger garantáltan mindenkit elvarázsol. Rövid szabadidő, majd tovább hajózunk
San Fruttuoso elbűvölő kis öblébe, ahol megtekintjük az apátság épületét. Szabadidő, fürdési lehetőség. Kora délután ismét hajóra
szállunk és az olasz riviéra keleti részének
egyik gyöngyszeméhez látogatunk. Portofino
dús növényzetével, színpompás házaival, régi
váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik
leghíresebb és legszebb kikötőjét, az európai
elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöbbet fotózott településnek tartják. Szabadidő
a festői városközpontban, ahol egyszerű halászcsónakok és sok millió dolláros jachtok
ringatóznak együtt a világhírű színes házsor
hátterével. Este visszautazás a szálláshelyre,
vacsora.

3. nap: Recco-Camogli-San Fruttuoso- Portofino
Korai reggeli után utazás Recco városába,
ahol egy igazi focaccia-t is megkóstolhatunk.

4. nap: Volterra-Firenze
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív
kirándulási lehetőség. Jellegzetes toszkán

tájakon keresztül az utunk először a falakkal
körülölelt Volterra középkori hangulatú városába vezet. Városnézés, majd folytatjuk
utunkat Firenzébe. Az Arno folyó partján végighúzódó, hosszú történelmi múltra visszatekintő város, Toszkána régió székhelye és
egyben kulturális központja. Belvárosi séta
a legfontosabb nevezetességekkel, majd
visszautazás a szállásra. (Ár: 30 EUR/fő)
5. nap: Strandolás Lido di Camaiore
Egész napos szabad program Montecatini
Terme városában vagy fakultatív kirándulás
és strandolás a toszkán tengerpart egyik legszebb partszakaszán. (Ár: 15EUR/fő) Utazás
Lido di Camaiore üdülővárosába, ahol üzletek,
bárok, éttermek és széles homokos tengerpart várja a nyaralókat. Késő délután visszautazás a szállásra.
6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli a szállodában, búcsú toszkánától,
majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő
éjszakai órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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VIRÁGOS TOSZKÁNA & HOMOKOS TENGERPART

1. nap: Budapest-Tirrenia
Kora reggeli találkozó Budapesten, a Déli
Pályaudvarnál. Elutazás a SzékesfehérvárSiófok-Nagykanizsa útvonalon. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Olaszországba. Vár Itália egyik
legfestőibb régiója! Toszkánát említve először szinte biztosan a ciprusokkal tarkított
toszkán dombok, finom borok, elbűvölő
kisvárosok képe ötlik fel mindenkinek a
szeme előtt. Programunk során bejárjuk
a tartomány legszebb városait és pihenhetünk is toszkán tengerparton. Tirrenia
tengerparti üdülővárosába, az esti órákban érkezünk. (A medencés szálloda a homokos tengerparttól 300 méterre helyezkedik el.)
2. nap: Livorno
Reggeli után félnapos kirándulás a Tirreniától délre fekvő Livorno városába.Gyalogos
sétánkat a Via Grandéról végig sétálva kezdjük, ahol a Repubblica teret, a Piazza Grandét és a Szent Ferenc Katedrálist érintve,
érkezünk a színes házakkal szegélyezett,
festői kikötőbe. Innen nyílik a partvonalon a
régi erőd és a Medici család idejében épített
megfigyelő bástya. Lehetőségünk lesz a „Kis
Velence” városrész bejárására a lagúnákon
keresztül a helyi gondolákkal, majd rövid
szabadidő és visszautazás a szállodába.
Délután szabad program, pihenés a tengerparton.
3. nap: Pisa-Torre del Lago
Reggeli után az Arno partján fekvő Pisa
városát keressük fel. Az egyik legrégebbi
olasz város a Tirrén-tengertől 7,5 kilométer
távolságban várja a látogatókat. Érkezésünk után dotto vonattal járjuk be Pisa városát. Útvonalunkon láthatjuk az Arno folyó két partjára épült kereskedő palotákat,
a Pisa első templomát a San Pietro templomot, a Mediciek palotáját és a Ponte
Mezzot is. Kisvonatos kirándulásunk után
a Csodák mezejére érkezünk, ahol Itália
első nagyszabású egyházépület együttesével ismerkedünk, a Dómmal, Keresztelő
Kápolnával és a Ferde Toronnyal. A Piazza
dei Miracoli vagy Dóm tér az UNESCO Világörökség része, rendkívüli műemlékei elkápráztatnak szépségükkel. A tér látogatása után gyalogos sétát teszünk az
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egyetemi botanikus kertbe, melyet 1544ben a Medici család uralkodója alapított,
és lett ezáltal Európa legelső füvészkertje.
Városnézésünk során érintjük a különleges
Santa Maria della Spina , kis gótikus templomát is a folyó melletti sétányon. A templom nevét onnan kapta , hogy relikviaként
őriz egy tüskét (spina), amely a Krisztus
fejére tett koronából származik, és amit
az 1330-as években egy kereskedő hozott
Pisába. Pisa megtekintése után látogatás
a Puccini Villában, Torre del Lagoban, majd
csónakázási lehetőség a Massaciuccoli tó
vizén, ahol az éves Puccini fesztiválokat
szokták megrendezni. Visszaérkezés a
szállásra a késő délutáni órákban, majd
fürdőzési lehetőség a szálláshoz közeli
partszakaszon.
4. nap: Firenze és az Appeninek Kolosszusa
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség Firenzébe. (Ár: 30EUR/fő) Utazás
Toszkána tartomány fővárosába, az Arno
folyó partján fekvő festői Firenzébe. Az
Itáliai-félsziget csaknem közepén elhelyezkedő Firenze, közel 383 ezer lakosával,
Olaszország legszebb nagyvárosai közé
tartozik. A város tekintélyes múltra tekint
vissza, hiszen évszázadokon át a Medicicsalád uralta, 1865-70 között az Olasz Királyság fővárosaként működött. Firenze
látnivalói között számtalan művészeti és
történelmi emlék található, a város központját 1982-ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Gyalogos városnézés a történelmi városközpontban,
ahol programunkat a Szent Kereszt templom megtekintésével kezdjük. A város
pantheonjának is nevezett ’Santa Croce’
templomban a legjelentősebb sírok között
találjuk Michelangelo sírját is. Sétánk során érintjük a híres Uffizi képtár épületét,
majd a város politikai központja a 'Piazza
Signoria' következik. Megnézzük a Városháza épületét, a 'Loggia dei Lanzit' híres
szobraival, majd elsétálunk a város jelképéhez, a híres 'Ponte Vecchio' hídhoz.
Gyalogos sétánk a Dóm térre vezet. A Keresztelőkápolna, a Giotto féle harangtorony és a lenyűgöző 'Santa Maria del Fiore' épületének megtekintése után, Medici
Palota következik, mely a város szívében
a Dóm tértől néhány percre található, és

I. Cosimo palotája volt. Firenzei városnézésünk után felkeressük az Appeninek Kolosszusát, a Villa Demidoff parkját. Sokak
szerint ez ma a legnagyobb és legszebb
park Toszkánában. A Kolosszus Giambologna alkotása, akiről a reneszánsz kor
úgy emlékezik, hogy Michelangelo után a
második legjelentősebb szobrász. Séta
a vízesésekkel, szobrokkal, tavakkal díszített parkban majd visszautazás a szálláshelyre.
5. nap: Lucca-Collodi-Carrara
Reggeli elfogyasztása majd fakultatív kirándulás a falakkal körülölelt festői Lucca
városába. (Ár: 30EUR/fő) Gyalogos városnézés Puccini szülővárosában a legfontosabb látnivalókkal: Amfiteátrum, Puccini
szülőház, Napóleon tér és a San Martino
Dóm megtekintése. Programunk Collodi
városkájában folytatódik, ahol a Toszkán
kertépítés remeke, a barokk és reneszánsz
szobrokkal díszített Garzoni kertet keressük fel. A városban született Pinokkió meséjének története is. A meseregény szerzője, Carlo Lorenzini azaz Carlo Collodi, itt
töltötte gyermekkorát, innen az írói álnév
is. Séta a Giardino Garzoni impozáns parkjában, ahol szökőkutak, kanyargós lépcsősorok, Pillangó ház vár ránk. A kertet 1652ben kezdték építeni a Garzoni család
megbízásából reneszánsz és barokk stílusban. A park látogatása után élménytúrára indulunk, a híres márványbányák irányába. Carrara bányáit jeep túrával járjuk
be, ahol betekintést nyerhetünk a márvány
feldolgozásba, megnézzük hol bányászták
a tömböt Mátyás király díszkútjához, vagy
hol nyugodott az elátkozott tömb, amiből
a Dávid szobor készült.
6. nap: Elba szigete
A mai napon látogatást teszünk a Toszkán
szigetvilág legnagyobbikán, Elba szigetén.
Reggeli után egész napos kirándulásra indulunk Napóleon száműzetésének színhelyére. Elba festői szigete, a toszkán partoktól 15 tengeri mérföldre fekszik és
garantáltan mindenkit elkápráztat majd
szépségével. Piombino kikötővárosába
utazunk, ahonnan egy kellemes hajóút
után érkezünk meg Elba „fővárosába”. Portoferraio-i érkezésünk után megtekintjük

a híres Napóleon Villát. A Malmok palotája
a sziget egyetlen igazi nevezetessége,
mely Napóleon rezidenciája volt, ma pedig
emlékmúzeum. Fantasztikus panoráma útvonalon folytatjuk utunkat a „Zöld szigeten”, ahol homokos strandok, mesés kis
öblök és vad sziklapartok váltják egymást.
Olajfa és fügefaerdők, szelíd gesztenyések
borítják a domboldalakat, meseszép öblei
pedig hívogatóan csábítanak fürdőzésre.
Porto Azzurro városában látogatási lehetőség egy bánya múzeumban, ahol a sziget
ásványvilágával ismerkedünk, illetve megkóstoljuk a jellegzetes helyi italokat és
édességet. Szabadidő Marciana Marina
tengerparti üdülővárosában vagy lehetőség kabinos felvonóval feljutni a sziget legmagasabb pontjára, Monte Capanne csúcsára, 1019 méter magasságba. Délután
búcsú a Tirrén-tenger gyöngyszemétől és
visszautazás a szálláshelyre. (Ár:
45EUR/fő).
7. nap: Tirrenia-Budapest
Reggeli a szállodában, majd búcsú a toszkán
tengerparttól. Megkezdjük utazásunkat Magyarország irányába. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

Időpont:

08.30-09.05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

18.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

7 nap
134.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

VIRÁGFESZTIVÁL UMBRIÁBAN & TOSZKÁNA
Időpont:

06.16-19.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest - Montecatini Terme
Kora reggeli találkozó, majd utazás Toszkánába. Szálláshely elfoglalása a kora esti órákban. Montecatini Terme, termálvízének
köszönhetően vált világhírűvé. A pezsgő városközpontban hangulatos utcák, pálmafás terek,
éttermek, bárok, üzletek várják a látogatókat.
2. nap: Collodi-Firenze
Reggeli után utazás a hegyek ölelésében fekvő
Collodi városába, ahol sokak szerint Itália legszebb kertje található. A városban született Pinokkió meséjének története is. A meseregény
szerzője, Carlo Lorenzini azaz Carlo Collodi, itt
töltötte gyermekkorát, innen az írói álnév is.
Séta a Giardino Garzoni impozáns parkjában,
ahol szökőkutak, kanyargós lépcsősorok, Pillangó ház vár ránk. A kertet 1652-ben kezdték
építeni a Garzoni család megbízásából reneszánsz és barokk stílusban. Látogatásunk után
továbbutazás a tartomány fővárosába, az Appeninek dombjai között fekvő Firenzébe. Az
Arno folyó mentén sétálunk be a város lebilincselően szép történelmi központjába, mely az

UNESCO Világörökség része. Gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal: Szent Kereszt templom, Piazza della Signoria, Dóm,
Giotto világhírű harangtornyával, majd szabadidő a város jelképénél a Ponte Vecchio hídjánál.
Délután továbbutazás a Chianciano Terme városában található szálláshelyre. Esti érkezés a
szállodába.
3. nap: Virágfesztivál-Spello-Perugia
Reggeli után Umbria gyöngyszeme vár ránk.
Spello egy varázslatos település, mely Olaszország legszebb falvai közé tartozik (Borghi piú
belli d’Italia). A Virágfesztivál alkalmával megnézzük a virágszőnyegekkel díszített régi városközpontot, a Santa Maria Maggiore templomot,
a híres Baglioni kápolnával, majd Perugia városába utazunk. Perugia az „Olaszország zöld szíveként” is emlegetett Umbria tartomány
fővárosa. Etruszk falakkal ölelt gyönyörű középkori óvárosa valamint Olaszország híres csokoládégyára (Baci Perugina) látogatók sokaságát
vonzza a városba. A város egy 500 méter magas
hegy lejtőin épült ki, festői városközpontjával.

Az ősi város úgy ül a dombon, mint egy városfalakkal körülvett kis ékszer. Látnivalókban nincs
hiány, így unatkozni biztos nem fogunk. Városnézésünk során a Piazza IV Novembre, a San
Lorenzo-katedrális a főtérre néző szabad szószékkel, a Fontana Maggiore gyönyörű szökőkútja, és a mögötte magasodó városháza, a
Palazzo dei Priori lesznek legfontosabb látnivalóink. Este visszautazás a szállásra.
4. nap: Montepulciano-Budapest
Rövid városnézés a hegytetőre épült Montepulciano festői városában. A gyönyörű toszkán
vidék egyik legszebb települése egy kialudt vulkán oldalkatlanában fekszik. Az óvárosban található főtér a Piazza Grande, nemcsak
Toszkána, de egész Olaszország egyik legszebb
tere, melyet XV. századi épületek , a Városháza,
az óratorony, a Santa Maria Assunta Dóm ölelnek közre. A vidék már a VIII. században híres
volt kiváló borairól, így a tér közelében található
üzletekben akár a Vino Nobile finom borából is
vásárolhatunk egy palackkal. Hazautazás. Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL UMBRIÁBAN

Időpont:

10.15-18.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál, majd utazás Szlovénián keresztül a festői Toszkánába. Szálláshely
elfoglalása Chianciano Terme városában az
esti órákban.
2. nap: Perugia-Csokoládé fesztivál-Gubbio
Perugia városába utazunk, mely az „Olaszország zöld szíveként” is emlegetett Umbria tartomány fővárosa. Etruszk falakkal ölelt
gyönyörű középkori óvárosa valamint a minden évben megrendezésre kerülő Csokoládé
fesztivál, látogatók sokaságát vonzza a városba. Az etruszk-alapítású, dombra épült városban 27. alkalommal kerül megrendezésre
a híres Csokoládé fesztivál. Látogatás a gyönyörű középkori belvárosban, ahol csokoládé
szobrok, látványos standok, különleges édességek, kóstolók és vásárlási lehetőség várja
a látogatókat. Látogatásunk során a Piazza
IV Novembre, a háromhajós San Lorenzo-katedrálissal és a főtérre néző szabad szószékkel, a Fontana Maggiore gyönyörű szökőkútja,

és a mögötte magasodó városháza, a Palazzo
dei Priori lesznek legfontosabb látnivalóink.
Délután a hegyoldalba épült Gubbio városába
utazunk. Városnézés, majd visszautazás a
szállásra az esti órákban.
3. nap: Cortona-Assisi-Spello
Utazás a „Napsütötte Toszkána” című filmből is
ismert Cortona domboldalba épült kisvárosába.
Egy meredek hegy oldalában található 5oo
méter magasan az etruszk falakkal és fantasztikus etruszk sírokkal körbevett festői kisváros.
A zegzugos kis utcákon járva megismerhetjük
a legfontosabb nevezetességeket, illetve megcsodálhatjuk a Monte Amiata vulkánhegyére és
a Trasimeno-tó vidékére nyíló kilátást is. Délután Assisi városába utazunk, ahol a Santa
Maria degli Angeli Bazilikában található Porziuncola kápolna történetével és Szent Ferenc
életének csodálatos eseményeivel ismerkedhetünk meg, majd folytatjuk utunkat Spello városába. Umbria gyöngyszeme vár ránk. A Monte
Subasio oldalában fekvő, 8000 lakosú kisváros,
Spello egy varázslatos település, Olaszország

legszebb falvai közé tartozik (Borghi piú belli
d’Italia). Városnézés a középkori hangulatú városközpontban, ahol megtekintjük a Santa
Maria Maggiore templomot, a híres Baglioni kápolnával és Pinturicchio freskóival, majd visszautazunk a szállásra.
4. nap: Montepulciano-Budapest
Reggeli után vásárlási lehetőség egy szupermarketben, majd rövid városnézés a hegytetőre épült Montepulciano festői városában. A
gyönyörű toszkán vidék egyik legvonzóbb települése ez a városka, mely egy kialudt vulkán
oldalkatlanában fekszik. Az óvárosban található főtér a Piazza Grande, nemcsak Toszkána, de egész Olaszország egyik legszebb
tere, melyet XV. századi épületek , a Városháza, az óratorony, a Santa Maria Assunta
Dóm ölelnek közre. A vidék már a VIII. században híres volt kiváló borairól, így a tér közelében található üzletekben akár a Vino Nobile
finom borából is vásárolhatunk egy palackkal.
Hazautazás. Érkezés Budapestre az éjszakai
órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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ITÁLIA ZÖLD SZÍVE UMBRIA

Időpont:

06.20-25.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

22.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

35.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

6 nap
124.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Perugia
Elutazás Budapestről. Esti érkezés a Perugia
közeli szállásra.
2. nap: Trasimeno-tó-Perugia-Gubbio
Programunkat már a Szentek földjeként emlegetett Umbria tartományban kezdjük. Délelőtt a három apró szigettel is büszkélkedő,
festői Trasimeno-tó partjára látogatunk,
majd ezt követően a tartomány fővárosába
az etruszkok által alapított Perugia-ba utazunk. Vásárolhatunk a híres „perugiai csókokból” is, majd a San Lorenzo Dóm, a reneszánsz egyik legszebb szökőkútja a Fontana
Maggiore, az impozáns Városháza, a Palazzo
dei Priori és az Egyetem épületének megtekintése következik. Délután a hegyoldalba
épült Gubbio-ba látogatunk. A középkori hangulatot idéző utcákon járva megtekintjük a
város legfontosabb nevezetességeit, majd a
monumentális Bazilika felkeresésekor a város védőszentjének Szent Ubaldonak legendájával is megismerkedünk. Visszautazás a
szállásra.

3. nap: Assisi-Spello-Foligno-Bevagna
Umbriai kirándulásunkat Assisi városában
folytatjuk, ahol a Santa Maria degli Angeli
Bazilikában található Porziuncola kápolna
történetével és Szent Ferenc életének csodálatos eseményeivel ismerkedhetünk meg.
Assisi városában a Bazilika épületében
megtekintjük a Szent sírját, majd Spello elbűvölő kisvárosába látogatunk, megtekintjük a Santa Maria Maggiore templom épületét a híres Baglioni kápolnával.
Városnézésünk után továbbutazás Umbria
harmadik legnagyobb városába. Látogatás
Foligno városában, ahol a Piazza della Repubblica, a Dóm, a Palazzo Comunale és a
Palazzo Trinci lesznek legfontosabb látnivalóink. Mai utolsó megállónk a Teverone
folyó közelében fekvő Bevagna kisvárosa
lesz. A középkori hangulatú központban
megnézzük a város jelképének számító San
Michele Arcangelo templomot, a Piazza Garibaldi terét, és a XIII. századi Szent Ferenc
templom épületét is. Rövid szabadidő, majd
utazás a szállásra.

4. nap: Trevi-Spoleto-Cascia-Roccaporena
Mai programunk első állomása Umbria egyik
legszebb kisvárosa, Trevi. Közös séta a hangulatos, keskeny kisutcákon, majd Spoleto
középkori hangulatú városa következik. Városnézésünket követően továbbutazunk Casciaba, majd a misztikus hangulatú Roccaporena-ban
folytatjuk
programunkat.
Megtekintjük Szent Rita szülőházát is, majd
a Terni közeli szállásra utazunk.
5. nap: Marmore vízesés-Todi-Orvietó
Reggel a Marmore vízeséshez kirándulunk,
majd folytatjuk utunkat a dombtetőre épült,
falakkal körülölelt Todi városába. Városnézésünk során a Piazza del Popolo, a Dóm, a
Palazzo dei Priori és a Palazzo del Popolo
megtekintése. Délután a tufa sziklára épült
Orvietóban, Itália egyik legszebb Dómját nézzük meg, majd utazás a szállásra.
6. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás folyamatos pihenőkkel. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

DON MATTEO NYOMÁBAN UMBRIÁBAN
Időpontok:

07.18-23., 10.03-08.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

18.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

27.500,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

6 nap
116.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Rimini
Elutazás Budapestről. Szálláshely elfoglalása
Rimini környékén az esti órákban.
2. nap: Gubbio- Perugia
Délelőtt Don Matteo városa vár ránk. A régió
egyik legősibb városába, a hegyoldalba épült
Gubbióba kirándulunk. Városnézésünket Don
Matteo templomával, a San Giovanni épületével kezdjük, és a filmből ismert helyszíneket
keressük fel: 'Piazza Grande', 'Palazzo dei Consoli' és a 'Via Piccardi', majd a 'Via Baldassini'
következik. A középkori hangulatot idéző utcákon járva megtekintjük a város legfontosabb nevezetességeit. Városnézés Perugiaban, majd rövid szabadidő és utazás az Assisi
közeli szállásra.
3. nap: Assisi-Spello-Foligno
Umbriai kirándulásunkat a 'Santa Maria degli
Angeli' Bazilikában található 'Porziuncola' kápolna megtekintésével folytatjuk. Assisi városában a Bazilika épületében megtekintjük a Szent
sírját, majd a Szent Klára templom következik.

Folytatjuk utazásunkat Spello bájos kisvárosába.
Megtekintjük a 'Santa Maria Maggiore' templom
épületét a híres 'Baglioni' kápolnával, ahol Pinturicchio freskóit csodálhatjuk meg. Utolsó megállónk Foligno, majd visszautazás a szállásra.
4. nap: Montefalco-Cascia-Roccaporena-Spoleto
Vár a szőlőültetvények, olajfaligetek között
fekvő Montefalco városa. Továbbutazunk
Casciaba, ahol a templomban láthatjuk a lehetetlenségek, a reménytelen ügyek védőszentjének, Szent Ritának a sírját is. Délután
Roccaporenaban megtekintjük Szent Rita
szülőházát is, majd a tartomány egyik legbájosabb városa Spoleto következik. Felkeressük a 'Santa Maria Assunta' Bazilika épületét, majd ismét Don Matteo nyomába
szegődünk. Városnézésünkből nem maradhat ki a film szerinti Don Matteo templom
sem, a 'Sant' Eufemia Bazilika' épülete, majd
következik a 'Corso Mazzini', 'Corso Garibaldi',
'Piazzale Matteotti' és a 'PIazza Campello', a
város legmagasabb pontja, ahonnan a
völgyre nyíló panorámában gyönyörködhe-

tünk. Látványos és izgalmas látnivaló lesz a
'Ponte delle Torri' hídja is, ahol Don Matteo
is gyakran kerékpározott. Szálláshely elfoglalása Terni közelében.
5. nap: Orvieto-Lagi di Bolsena-Cittá delle Pieve
Orvieto városába utazunk. Megtekintjük a
'San Brizio' kápolna falain 'Fra Angelico' és
'Luca Signorelli' freskóit, majd folytatjuk utunkat Bolsena városába. A Szent Krisztina
templomban a Csodák kápolnáját keressük
fel a "bolsenai csoda" története kapcsán,
majd rövid séta a tóparton. Utazás 'Cittá delle
Pieve' városába. Itt született Raffaello mestere Perugino is. Rövid séta a terrakotta épületek jellemezte belvárosban érintve a 'Piazza
del Plebiscito' terét és a Katedrálist. Esti érkezés Chianciano Terme városába.
6. nap: Montepulciano-Budapest
Montepulciano városából, egy felejthetetlen
toszkán képpel veszünk búcsút Itáliától és
megkezdjük utazásunkat Magyarországra.
Érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban.
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RÓMAI BARANGOLÁSOK

Időpontok:

04.13-17., 06.01-05.
07.13-17., 09.21-25.
10.26-30.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
***/**** szálloda
reggeli

Félpanzió:

16.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

22.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap

99.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Velence
Kora reggeli indulás Budapestről. Velence közeli
szálláshelyünkre a délutáni órákban érkezünk. Szabadprogram vagy kirándulási lehetőség a világ egyik
legszebb városába, a cölöpökön álló Velencébe. (Ár:
30 EUR/fő). Kihajózás Punta Sabbioni kikötőjéből,
majd utazás a Szent Márk öbölbe. Városnézésünk
során megtekintjük a Sóhajok hídját, a velencei gótika remekművét, a Dózse Palotát, majd a híres
Szent Márk teret, mely Napóleon szerint Európa legszebb szalonja. A Bazilika, a reneszánsz stílusban
épült Óratorony, a Campanile megtekintése után elsétálunk a Rialtóhoz majd rövid szabadidő (Félpanzió esetén vacsora egy hangulatos vendéglőben).
Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.
2. nap: Róma
Ahogy a közmondás tartja: „Minden út Rómába
vezet”, így reggeli után mi is megkezdjük utunkat
az olasz fővárosba. Érkezés Lazio tartomány fővárosába, az „Örök városba” a kora délutáni órákban.
Látogatás a Világörökséghez tartozó történelmi városközpontban. Programunkból nem maradhat ki
a Piazza di Spagna-n elterülő Spanyol lépcső, a

hajót formázó Fontana di Barcacciaval, Róma leghíresebb szökőkútja a Trevi kút, a Piazza Venezia
valamint az ókori Róma impozáns hagyatéka a
Forum Romanum, mely a város egyik földrajzi központja. Utolsó állomásunk Róma jelképe, a Colosseum, melynek megtekintésével zárjuk mai
programunkat. (Forum Romanum+Colosseum
7.900 Ft/fő - Jelentkezéskor fizetendő!) Szálláshely
elfoglalása Róma közelében az esti órákban.
3. nap: Vatikán-Róma
Látogatás a kereszténység központjában. A Tevere jobb partján fekvő Vatikánváros központja
természetesen a Szent Péter sírjára épült bazilika.
Lehetőség a Vatikáni Múzeum számtalan művészeti kincsének és a monumentális Szent Péter
Bazilikának a megtekintésére, részletes tárlatvezetéssel (Ár: 14.900,-Ft/fő*- Jelentkezéskor fizetendő!) Látogatásunk után a Szent Péter teret az
Angyalvárral összekötő Via della Conciliazione
sugárútja mentén sétálunk le a Tevere partjára.
Délután a következő látnivalók várnak ránk: az Angyalvár, mely Mihály arkangyalról kapta a nevét, a
Navona tér, ahol három gyönyörű szökőkút talál-

ható és a Pantheon különleges épülete, Raffaello
sírjával. Este visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Róma-Orvietó-Montecatini
Folytatjuk római barangolásunkat: a Szt. Pál Bazilika, az ókori Rómában különböző versenyek
színhelyéül szolgáló Circus Maximus, a Santa
Maria in Cosmedin és az Igazság Szája, majd
rövid szabadidő. A déli órákban búcsú Rómától
és megkezdjük utazásunkat észak felé. Úti célunk Umbria tartomány festői városa, a tufasziklára épült Orvietó. Séta a varázslatos középkori
óvárosban, a hangulatos kis utcákon. Megtekintjük az Itália csodájának nevezett csodás Dómot,
majd kóstoló a híres orvietói borokból, ahol lehetőség van vásárlásra is. Továbbutazás a Montecatini Terme városában található szállásra.
5. nap: Firenze-Budapest
Utazás Toszkána tartomány fővárosába, Firenzébe. Rövid gyalogos városnézés: Santa
Croce templom, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Dóm, Keresztelőkápolna.
Hazautazás, érkezés a késő éjszakai órákban.

UTAZZON TÖBBET,
AGGÓDJON KEVESEBBET.
ATLASZ – AZ UTASBIZTOSÍTÁS

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

21

ITÁLIA GYÖNGYSZEMEI

1. nap: Budapest-Ferrara
Elutazás. Utunk Emilia-Romagna tartományába és a Pó-síkság egyik bájos városába
vezet. Délután rövid belvárosi séta Ferrara
virágzó kereskedővárosában. A látszólag
szürke kisváros igen mozgalmas múlttal rendelkezik, hiszen egykoron az Este hercegség
székhelye volt. Az óváros szívében kívülről
megnézzük a vizesárokkal körülölelt vöröstéglás várkastélyt, az impozáns Castello Estense épületét, mely egykor Lucrezia Borgia
udvarához tartozott. Séta a reneszánsz hangulatú városközpontban, majd utazás a toszkán szállásra. Szálláshely elfoglalása Montecatini Terme hangulatos városában az esti
órákban. A több, különböző hatású gyógyforrás köré épült város mára Olaszország
legnagyobb gyógy-turisztikai központja,
mely az ivókúráiról híres. A pezsgő városközpontban hangulatos utcák, pálmafás terek, éttermek, bárok, üzletek várják a látogatókat.
2. nap: Pisa-Firenze
Toszkána jellegzetes lankái és magasba törő
ciprusfái közt találunk rá a tartomány két
gyöngyszemére. Először Pisa városát keressük fel, ahol a Csodák mezejének zöld pázsitján nézzük meg a büszkén elhelyezkedő
csontfehér épületeket. (Camposanto, Dóm,
Keresztelőkápolna, Ferde Torony- A Toronyba a feljutás a helyszínen szabad helyek
függvényében lehetséges!) Rövid szabad
idő. Mai napunk második állomásához érkezve az Arno parti város, Firenze legfontosabb nevezetességeit keressük fel. A reneszánsz szülőföldjén, elsétálunk a város egyik
jelképéhez a Ponte Vecchiohoz, ahol gyönyörködhetünk az aranyművesek kifogyhatatlan kínálatában, majd a város politikai
központja a Piazza della Signoria felfedezésére indulunk. A Dóm téren megtekintjük a
gyönyörű márványborítással ékeskedő gótikus Santa Maria del Fiore épületét, Giotto
harangtornyával és a Keresztelőkápolna
épületével. Rövid szabadidő, majd visszautazás a szállodába.
3. nap: Orvietó-Róma
Reggeli után, dél felé vesszük utunkat és egy
rövid időre Umbria tartományával is megismerkedünk. Utazásunkat rövid időre megszakítjuk Orvietó tufasziklára épült hangulatos
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kisvárosánál. A kanyargós utcákon sétálgatva
váratlanul bukkan elő a XIV. században épült
Itália legszebb székesegyháza, melynek homlokzati mozaikjai elkápráztatnak szépségükkel. Folytatjuk utunkat Lazio tartomány fővárosába, melynek központját az UNESCO a
Világörökség részének nyilvánította. Az „Örök
városba” a délutáni órákban érkezünk. Római
városnézésünket a Spanyol lépcső, Trevi kút,
Kapitólium, Forum Romanum és a Koloszszeum megtekintésével kezdjük. (Forum-Romanum+Colosseum tárlatvezetéssel, belépővel 7.900,-Ft/fő* -Jelentkezéskor fizetendő!)
Szálláshely elfoglalása az esti órákban Róma
környékén.
4. nap: Vatikán-Róma
Látogatás a világ legkisebb államában, a
Vatikánban. Lehetőség a Vatikáni Múzeum
páratlan műkincseinek illetve a Szent Péter
Bazilikának a megtekintésére részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel (Ár: 14.900,Ft/fő*-Jelentkezéskor fizetendő!). Délután
az Angyalvár és Róma legszebb tereinek felkeresése (Navona tér, Pantheon), ahol részesei lehetünk az olasz főváros lüktető mindennapjainak. Visszautazás a szállásra az
esti órákban.
5. nap: Nápoly-Vezúv-Pompei
A mai napon Campania tartomány fővárosába, a zsúfolt, de izgalmas Nápolyba látogatunk. Dél-Olaszország fővárosa, az ellentmondások, a szűk sikátorok és a pizza
városa. Városnézés a kaotikus forgalom, a
zsúfolt kis utcák, és az ordítva "beszélgető",
hevesen gesztikuláló olaszok sokszínű városában. Megtekinthetjük a Dóm nagyszerű
gótikus épületét, ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly védőszentjének, Szent Gennaronak ereklyéi előtt. A száradó ruhákkal tarkított, sikátoros utcákon járva megízleljük az
igazi fatüzelésű kemencében készült nápolyi
pizzát is, és beszerezhetünk természetesen
egy szerencsehozó corno-t is! Végül a Királyi
Palota vörös utcai homlokzatán a 8 nápolyi
dinasztiát jelképező szoborcsoport búcsúzik
tőlünk. Délután a ma is működő vulkánhoz,
a Vezúvhoz utazunk, majd legnagyobb pusztításának nyomait keressük fel az ókori romvárosban, Pompeiben. Lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezetővel
szakszerű tárlatvezetéssel, melynek alkal-

mával megismerhetjük a romváros apró részletekben rejlő történetét (Ár: 35EUR/fő*). Az
eltemetett városban, megállt az idő. Színház,
amfiteátrum, közfürdők, magánházak és bordélyok mesélnek az egykor itt élők mindennapjairól. Az elhunyt emberek hamuval betemetett körvonalai alapján gipszből kiöntött
szobrok készültek. A megkövült alakokat, fájdalomba torzult testeket és arcokat is megtekinthetjük látogatásunk alkalmával. Az esti
órákban utazás a szálláshelyünkre, mely a
varázslatos Sorrentói-félszigeten lesz.
6. nap: Capri szigete
Felejthetetlen kirándulásra indulunk a Nápolyi-öböl leglátogatottabb, legendás szépségű szigetére, Caprira, melyet Sorrentó városából rövid hajózással érünk el. A sziget
enyhe éghajlata, buja növényzete és vad
partjai évszázadok óta vonzzák ide a turistákat. Luxus szállodák, elegáns üzletek, remek éttermek és varázslatos hangulat vár
itt ránk. Látogatásunk alkalmával gyönyörködhetünk a tenger ámító kékségében, fotózhatjuk a híres Faraglioni sziklákat, és
megcsodálhatjuk a Monte Solaro csúcsáról
a sziget lélegzetelállító körpanorámáját is.
Capri számos villája és temploma mellett
az egyik legfontosabb látnivaló a Villa San
Michele, Axel Munthe svéd orvos és híres
író villája, melyet szintén felkeresünk. Szabadidőben lehetőségünk lesz egy kellemes
ebédre is, és a szigettúra alkalmával kóstolhatunk és vásárolhatunk is a jellegzetes helyi
specialitásokból. (Ár: 85 EUR/fő) Visszautazás a szállásra a késő délutáni órákban.
7. nap: Perugia-Assisi
Elbúcsúzunk a festői partoktól és Umbria
tartomány felé indulunk. Az "Olaszország
zöld szíveként" emlegetett Umbria fővárosába, a gyönyörű fekvésű, etruszk alapítású
Perugiába utazunk. A San Lorenzo katedrális, a Fontana Maggiore, a Palazzo dei Priori
lesznek legfontosabb látnivalóink, ahol a belvárosi sétánk alatt a XIII. századi nagyszerű,
hűsítő szökőkút mellett megízlelhetik a híres
„Perugiai csókokat” is. Folytatjuk az utunkat
a tartomány egyik legszebb városába, mely
az UNESCO Világörökség része. A hegyoldalba épült városa Itália kö¬zép¬ko¬ri
gyöngy¬szeme. Szent Ferenc szülővárosában a bazilika híres freskósorozatát (Giotto

freskók) tekintjük meg és az alsó templomban Szent Ferenc sírját keressük fel. A bazilika meg¬te¬kin¬té¬se után utazás a szállásra.
8. nap: San Marino-Ravenna
Utazás a Monte Titano ormára épült San
Marino zsebkendőnyi miniállamába. Megnézzük a Piazza della Libertá terén álló Kormányzói Palotát, a köztársaság falait körbejárva megmászhatjuk az erődtornyokat,
majd megkóstoljuk a jellegzetes helyi borokat, likőrspecialitásokat is. Továbbutazás
Ravennába, ahol a templomok dísztelen téglahomlokzatai csodálatos mozaik remekeket
rejtenek a belső terekben. Sétánk során
megtekintjük a város legfontosabb nevezetességeit (San Apollinare Nuovo, Dante sírja,
San Vitale, Galla Placidia mauzóleuma),
majd a Velence környéki szállásunkra utazunk.
9. nap: Velence-Budapest
Délelőtt szabadidő, vagy fakultatív hajókirándulás a cölöpökre épült Velencébe (Ár:
30 EUR/fő). Gyalogos városnézés (Sóhajok
hídja, Dózse Palota, Szent Márk tér, Bazilika,
Rialto), majd hazautazás. Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

Időpontok:

07.11-19., 08.29-09.06.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

29.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

45.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

9 nap
174.900,- Ft/fő
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NÁPOLY-CAPRI-SORRENTÓ-AMALFI-PART
1.nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Esti érkezés a szállodába Montecatini Terme
városába.

Időpontok:

04.14-19.
06.01-06., 06.20-26.
10.24-29.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
***szálloda
reggeli

Félpanzió:

22.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

30.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

2. nap: Nápoly-Sorrentó
Folytatjuk az utazásunkat dél felé. Campania
tartomány fővárosába, a zsúfolt, de izgalmas
Nápolyba látogatunk. A városnézés alkalmával megtekinthetjük a Dóm nagyszerű gótikus
épületét, ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly
védőszentjének, Szt. Gennaronak ereklyéi
előtt. A keskeny, sikátoros utcákon járva megízleljük az igazi fatüzelésű kemencében készült nápolyi pizzát is. Szálláshely elfoglalása
az esti órákban a sorrentói félszigeten.

6 nap

3. nap: Capri szigete
Hajókirándulás a nápolyi öböl leglátogatottabb, legendás szépségű szigetére, a mesés
Caprira. A kis sziget nemcsak természeti szépségekben, de történelmi emlékekben is nagyon
gazdag. Tiberius császár több villát is építtetett
itt, s egy időben a hatalmas Római Birodalmat

109.900,- Ft/fő

is innen igazgatta. Az Axel Munthe villa megtekintése után libegővel megyünk fel a sziget
legmagasabb pontjára, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik az egész Nápolyi-öbölre. Capri
városában Augustus császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni sziklákat. A délutáni szabadidőben lehetőség van sziget körüli hajókázásra, vagy látogatás a sziget legnagyobb
látványosságához, a Kék-barlanghoz. Capri
gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacskaringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garantáltan magával ragadja a látogatókat. Érdemes
megkóstolni a citromos csokoládét és a helyi
limoncellot. Visszautazás a szállásra az esti
órákban (Ár: 85 EUR/fő).
4. nap: Positano-Amalfi-Ravello-Sorrento
Fakultatív kirándulásunk alkalmával a világ
egyik legszebb panoráma útjának felfedezésére
indulunk, a Salernói-öbölbe. Legelőször a Földközi-tenger egykori nagyhatalmát, Amalfit fedezzük fel, útközben rövid megálló Positano
elbűvölő kisvárosa felett, panoráma fotózás.
A Szent András Dóm megtekintése után rövid

szabadidő, majd utazás a szintén a Világörökséghez tartozó festői kisvárosba, Ravelloba. A
350 méter magas Monte Torellóra települt Ravellót a XII-XIII.században virágoztatta fel a
Rufolo család. A Villa Rufolo buja kertjéből és
mór kerengőiből fantasztikus kilátásban gyönyörködhetünk. Visszautazás a szállásra a kora
esti órákban, de előtte még látogatás Sorrento
hangulatos belvárosában. (Ár: 40 EUR/fő)
5. nap: Pompei-Vezúv
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás
Pompei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben
temetett maga alá a tűzhányó kitörése, lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezető szakszerű tárlatvezetésével (Ár:
35 EUR/fő*). Majd utazás a „Pokol kapujához”, Campania tartomány ma is működő
vulkánjának kráteréhez. Lehetőség a Vezúv
kráterének megtekintésére. Este a szállás elfoglalása Montecatini Terme városában.
6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés az éjszakai órákban.
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A SORRENTÓI FÉLSZIGET GYÖNGYSZEMEI

Időpontok:

08.15-21.
09.12-18.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

25.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

39.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

7 nap

139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás. Érkezés Montecatini Termébe,,
a termálfürdők városába a kora esti órák-

ban. Látogatási lehetőség Montecatini Alto
hangulatos városközpontjában.
2. nap: Nápoly-Sorrentó
Utazás dél felé. Városnézés Campania tartomány fővárosában, Nápolyban. A San Gennaro
dóm, a Piazza Plebiscito, a Királyi palota, a Galleria Umberto és a San Carlo színház megtekintése után, megkóstolhatjuk a jellegzetes limoncello-t, sonkát és mozzarella sajtot is. Szállás
elfoglalása Európa egyik legszebb üdülőhelyén,
a Sorrentói-félszigeten az esti órákban.
3. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
Este ismerkedés a festői Sorrentó városával.
Részvételi lehetőség egy Tarantella esten.
(Ár: 30 EUR/fő)
4. nap: Kék szalag-útvonal
Fakultatív kirándulás a Salernói-öbölbe. A Kékszalag-útvonalon haladunk, mely végigkígyózik
a partvonal egész hosszán, festői kisvárosokkal
színesítve. Az élénk színekre festett házak hoz-

zásimulnak a domboldalakhoz, miközben citrusfákkal teli kertek ereszkednek meredeken
alá a tengerhez. Megálló Positano elbűvölő kisvárosa felett, panoráma fotózás. Ezt követően
megcsodálhatjuk a Smaragd-barlang derengő
smaragdfényeit, majd az alagutak rejtekéből
előbukkanó Földközi-tenger egykori nagyhatalmát, Amalfit fedezzük fel. Végül a 350 méter
magasságban elhelyezkedő Ravello városában
megbúvó Villa Rufolo kertjéből gyönyörködhetünk a panorámában. (Ár: 40 EUR/fő). Este
visszautazás a szállásra.
5. nap: Capri szigete
Hajókirándulás a világ egyik legszebb szigetére, Caprira. A sziget nemcsak természeti
szépségekben, de történelmi emlékekben is
nagyon gazdag. Tiberius császár több villát
is építtetett itt, és egy időben a hatalmas Római Birodalmat is innen igazgatta. Az Axel
Munthe villa megtekintése után libegővel megyünk fel a sziget legmagasabb pontjára,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész
Nápolyi-öbölre. Capri városában Augustus

császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni
sziklákat. Délután, szabadidőben lehetőség
van fürdésre vagy sziget körüli hajókázásra,
esetleg látogatás a Kék-barlanghoz. Capri
gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacskaringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garantáltan magával ragadja a látogatókat. Érdemes megkóstolni a citromos csokoládét és
a helyi limoncello-t. (Ár: 85 EUR/fő)
6. nap: Pompei-Vezúv
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás Pompei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben temetett
maga alá a tűzhányó kitörése, lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezető szakszerű tárlatvezetésével (Ár: 35 EUR/fő*). Majd
utazás a „Pokol kapujához”, Campania tartomány ma is működő vulkánjának kráteréhez.
Lehetőség a Vezúv kráterének megtekintésére.
Szállás Chianciano Terme városában.
7. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés az éjszakai órákban.

SORRENTÓ & PROCIDA SZIGETE
Időpont:

07.11-17.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

25.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

7 nap
139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Elutazás rövid pihenőkkel mai szállásunkra, Toszkánába. Chianciano Terme
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városában található szálláshelyünkre az esti
órákban érkezünk.
2.nap: Sant'Agata dei Goti-Nápoly-Sorrentóifélsziget
Reggeli után folytatjuk az utazásunkat dél
felé. Campania tartományában első megállónk Itália egyik legegyedibb kisvárosa
Sant'Agata dei Goti lesz. Belvárosi séta,
majd folytatjuk utunkat Nápolyba, ahol a
város jelképe a Castel Nuovo, a Dóm, a Galleria Umberto és a Piazza del Plebiscito
megtekintése következik. A Sorrentói-félszigethez közeli szállásunkra a kora esti
órákban érkezünk.
3. nap: Positano-Amalfi-Ravello
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás a világ egyik legszebb panoráma útján a
híres Kék szalag útvonalon. Első megállónk az
elbűvölő Positano , ahol sétát teszünk a városközpontban és a tengerpart felől is gyönyörködhetünk az elképesztő fekvéssel büszkélkedő
városka mesés látványában. Hajóra szállva, szik-

laszirtek, festői öblök mentén egy órás sétahajózás után érkezünk meg Amalfi városába. Séta
a belvárosban, majd Ravello következik. (Ár:
60EUR/fő) Visszaérkezés a szállodába a késő
délutáni órákban.
4. nap: Capri, az álmok szigete
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy
fakultatív kirándulás. Vitathatatlanul a világ egyik
legszebb szigete. Az Axel Munthe villa megtekintése után libegővel megyünk fel a sziget legmagasabb pontjára, ahonnan csodálatos kilátás
nyílik az egész Nápolyi-öbölre. Capri városában
Augustus császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni sziklákat. Capri gyönyörű kis pasztellszínű
házaival, kacskaringós, szűk kis utcácskáival,
tereivel garantáltan magával ragadja a látogatókat. Érdemes megkóstolni a citromos csokoládét és a helyi limoncello-t. (Ár: 85EUR/fő) Viszszaérkezés a szállodába az esti órákban.
5. nap: Procida szigete
Pihenés a tengerparton vagy kirándulás a
régió egyik meseszép szigetére. Kora reggeli

indulás a nápolyi kikötőbe, ahonnan kb. 40
perces hajózással érjük el a nápolyi öböl legkisebb szigetét. Procida, színes kis házaival
már messziről elbűvöli a látogatókat. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
(Ár: 60 EUR/fő)
6. nap: Pompei-Vezúv
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás
Pompei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben
temetett maga alá a tűzhányó kitörése, lehetőség az ásatások megtekintésére helyi
idegenvezető szakszerű tárlatvezetésével (Ár:
35 EUR/fő*). Látogatásunk után utazás a
„Pokol kapujához”, Campania tartomány ma
is működő vulkánjának kráteréhez. Lehetőség
a Vezúv kráterének megtekintésére, majd
folytatjuk az utunkat észak felé. Szálláshely
elfoglalása Chianciano Terme városában az
esti órákban.
7. nap: Chianciano Terme-Budapest
Reggeli, majd hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

AZ OLASZ CSIZMA SARKA PUGLIA

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Kora reggeli találkozó, majd folyamatos utazás Olaszországba. Körutazásunk alkalmával a csizma alakú ország legdélibb tartományait barangoljuk be. Calabria, Basilicata
tartományok érintésével érkezünk majd el
„Csizma sarkába”, a mesés Puglia-ba. Szálláshely elfoglalása Chianciano Terme termálfürdő városában az esti órákban.
2. nap: Vietri sul Mare-Paestum
Reggeli után, folytatjuk utazásunkat dél felé.
Először Campania elbűvölő kisvárosába, a
színes kerámiáiról is híres Vietri sul Mare
városába látogatunk. Az Amalfi-part (Costiera Amalfitana) Nápolytól délre, Olaszország
egyik legszebb tengerszakasza. A Vietri sul
Mare és Positano városa közötti part nem
véletlenül került fel az UNESCO listájára. A
meredek partokról rálátni a tengerre, a környéken pedig a magas hegyek látványa bűvöli el a látogatókat. Városnézés, majd délután Paestum ősi görög-római romvárosába
kirándulunk, mely szintén része a Világörökségnek. (Ár: 25EUR/fő) Az Amalfi-parttól
délre találjuk a képekről már biztos sokszor
látott, napsugarak által bearanyozott fenséges dór templomokkal büszkélkedő várost,
Magna Graecia legszebb városát. Paestum
a görög és római időkből jelentős emlékművekkel szolgál. Különös jelentőséggel bír a
három dór stílusú templom. A romvárosban
megtekinthetőek a város kövezett utcái, házai, a római fórum, fürdők és egy görög színház, valamint templomok is. Legfontosabb
látnivalók: a legrégebbi templom a Tempio
di Hera, Tempio di Nettuno (Kr.e. V.sz.) és a
Tempio di Athene épülete. Látogatásunkat
követően a közeli szálláshely elfoglalása.
3. nap: Matera-Altamura-Alberobello
A mai napon Dél-Olaszországnak egyik rejtett kincsét, a semmi máshoz nem hasonlítható különleges szépségű és hangulatú
Matera-t, a kősziklák városát ismerhetjük
meg, mely a Passió című film forgatási helyszínéül is szolgált. Matera régi városnegyede
a Világörökség része. Keskeny, kanyargó utcák, sziklába vájt lakások adják a város sajátos hangulatát. Megtekintünk egy sziklatemplomot, egy jellegzetes lakóházat, majd
folytatjuk utunkat a Puglia és Basilicata tartomány határán fekvő Altamura városába,

mely egykor Puglia fővárosa volt. Belvárosi
sétánk alkalmával megtekintjük a román stílusú Dómot és vásárolhatunk a jellegzetes
termékekből is (Taralli, Caciocavallo, Primitivo stb.). Délután folytatjuk barangolásunkat a trullik földjén. A jellegzetes kúp formájú
tetővel ellátott épület a pugliai táj elmaradhatatlan jellemzője. A Valle d’Itria sajátos
építménye egész egyszerűen képeslapra kívánkozik, ahogyan fehérségével kiemelkedik
a zöldellő növények és a napsütötte kék égbolt határán. A legrégebbi trullikat, melyeket
ma Alberobello városánál találunk a XIV. században építették. Délután a régió egyik legismertebb látványossága az olajfaligetek és
szőlők között megbúvó, bájos Alberobello
következik. A tartomány gyöngyszeme, az
UNESCO által védett mesés kisváros hangulatos éttermekkel, kis üzletekkel várja a
látogatókat és itt természetesen akár egy
trulli belsejét is megtekinthetjük. A különleges jellegű középkori utcákban vásárolhatnak a helyi kézművesek portékáiból, majd
rövid séta a város ősi, történelmi központjában. Szálláshely elfoglalása Alberobello
városának a közelében az esti órákban.
4. nap: Locorotondo-Martina Franca-OstuniPolignano a Mare
Egy látnivalókban gazdag nap vár ránk ismét
a trullik földjén. Belvárosi séta Locorotondo
festői kisvárosában. A dombra épült városkából gyönyörű kilátás nyílik a Valle dei Trullira. Következő megállónk a Valle d’Itria legszebb városai közül a pugliai barokk
második fővárosa, Martina Franca, melynek
óvárosát középkori paloták és barokk templomok alkotják. Séta a fehérre meszelt házakkal teli jellegzetes keskeny utcácskákban,
majd a Piazza Plebiscito és a Basilica di San
Martino megtekintése következik. Utolsó
megállónk a falakkal körülölelt „fehér város”Ostuni. Óvárosa, egyben citadellája, „La
Citta Bianca” (azaz Fehér város) név alatt
ismert, amit fehérre meszelt épületeinek köszönhet. Legjelentősebb épületei a katedrális és a Püspöki Palota valamint néhány nemesi palota. Városnézés, olívaolaj kóstoló,
majd késő délután Polignano a Mare városának gyönyörű tengerpartján pihenhetünk
meg. Domenico Modugno szülővárosában,
a híres Volare dalszerzőjének szobrát is látni
fogjuk a tengerparti sétányon. Búcsú a bájos

kisvárostól, majd visszautazás a szállodába
az esti órákban.

tújának” is neveznek, található San Giovanni
Rotondo városa, ahol ma esti szállásunk lesz.

5. nap: Lecce-Otranto
Reggeli után utazás a „Csizma sarka” felé.
A „barokk városa” Lecce következik, mely a
tartomány egyik legszebb városa a Salentói-félszigeten. Dél Firenzéjének is nevezik,
mert annyi műemlék maradt fenn itt az elmúlt századokból. A Piazza Sant’Oronzo, a
Dóm tér és a város legfontosabb nevezetességeinek megtekintése után ihatunk egy
caffé salentina-t, majd folytatjuk utunkat Otranto városába , mely a középkorban velencei, genovai, firenzei kereskedők találkozóhelye volt. Itália legkeletebben fekvő
városában megtekintjük a gyönyörű óvárost,
mely az egyik legszebb Olaszországban, a
„magyarok kútját, a Castello Aragonese épületét és a Szent Péter Dómot, majd délután
szabadidő, fürdési lehetőség a tengerparton.
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

7. nap: San Giovanni Rotondo-Loreto
A mai napon Olaszország és Puglia tartomány legfontosabb zarándokhelyét ismerhetik meg. Látogatás a sztigmáiról híres Pió
Atya városában. Következő megállónk Loreto kisvárosa, mely hét évszázad óta híres
búcsújáróhely. Loreto a kereszténység egyik
szent helye, Marche tartományának legfontosabb vallási központja, valamint Olaszország leghíresebb zarándok- és csodatevő
helye. A Loreto-i bazilikában, mely 1468-ban
II. Pál pápa utasítására épült, található, a
zarándoklatok középpontja, a „Casa Santa”,
vagyis a Szent Ház”. Ez a ház a számos
pápa által hitelesített hagyomány szerint a
Szent Család názáreti házának egy része. A
hagyomány megőrizte, hogy a házat 1294.
december 9-ről 10-re virradó éjjel angyalok
hozták Olaszországba. A Santa Casa és a
Bazilika megtekintése után folytatjuk utunkat a Rimini közelében található szállásra.

6. nap: Bari-Castel del Monte-Trani-Barletta
Reggeli a szállodában, majd Puglia tartomány székhelye Bari felkeresése következik,
mely a Római Birodalom jelentős kikötője
volt hajdanán. Dél-Olaszország második legnagyobb városában, az óváros megtekintésével folytatjuk programunkat. "Barivecchia"
a régi és új kikötő közötti félszigeten fekszik,
a régi városfalak által körülhatárolva. Szent
Miklós neve senki számára nem ismeretlen,
de San Nicola-t, Puglia tartományában különleges tisztelet övezi. Szent Miklós hamvainak tiszteletére a városban bazilikát építettek (1087), és az ereklyéket Orbán pápa
helyezte el a főoltáron. A San Nicola Bazilika
Bari, és az európai kereszténység egyik legjelentősebb egyházi építménye, fontos zarándokhely. A San Nicola tér, a Dóm, a Piazza
del Ferrarese, és a Vár megtekintése után
továbbutazás. Következik Puglia "kőkoronája"
a Világörökséghez tartozó Castel del Monte
megtekintése. Kora délután programunk
Trani városában folytatódik, amit Puglia
gyöngyszemének tartanak. Sétánk során
megtekintjük a tengerre néző katedrálist,
majd utazás Barletta-ba, mely 1348 tavaszán
I. Lajos magyar király első nápolyi hadjárata
során került első ízben magyar kézbe. Belvárosi séta, majd utazás a szállásra. A Gargano-félszigeten, melyet a „Csizma sarkany-

8. nap: Rimini-Budapest
Korai reggeli a szállodában, majd hazautazás.
Utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül
Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

Időpont:

09.12-19
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

28.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

8 nap
149.900,- Ft/fő
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(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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A MESÉS SZARDÍNIA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Útközben már felkészülünk a sok-sok
látnivalóra, mely utazásunk alkalmával vár
ránk. Vár a mesés Szardínia, ahol 1850 km
hosszú tengerpart, meredek gránit és trachit sziklafokok és a fehér homokos tengeröblök váltják egymást. Smaragdzöld és
tintakék színekben pompázó kristálytiszta
tenger, hófehér homokos tengerpartok és
mindez Európában, elérhető távolságban.
Szlovénián át utazva, az esti órákban érkezünk meg szállásunkra, mely Montecatini
Terme hangulatos városában lesz. A kisvárost több százezren látogatják meg
évente, köszönhetően a világhírű gyógyvizének. A város már a XVI. században büszkélkedhetett fürdőkkel, melyek közül az
első és a leghíresebb a Tettuccio Terme a
város főutcáján épült. Vacsora után esti
séta lehetőség a hangulatos városközpontban, ahol a Piazza del Popolo szökőkútja,
pálmafái, valamint bárok és éttermek sokasága fogad.
2. nap: Livorno-Olbia-Golfo di Asinara
Kora hajnali indulás Livorno városába. Áthajózás a Földközi-tenger második legnagyobb szigetére (Hajójegy: 50EUR/fő). Európa nyolcadik, és a világ negyvenhatodik
legnagyobb szigete, amely Olaszország,
Spanyolország, Tunézia és Korzika között
helyezkedik el. Olaszország különleges autonómiával ellátott régiója. Szardínia fehér
homokos tengerpartjai, a csodálatos kristálytiszta tenger öblök, a hangulatos kisvárosok és a változatos szárd ízek garantálják
utazásunk felejthetetlen élményét. Megtudjuk majd mi is az a nuraghe, a híres bottarga, és a mírtusz likőrt is megkóstolhatjuk
utazásunk alkalmával.
A legtöbb látogató először Olbia városába
érkezik meg Szardínia szigetére, köszönhetően a nemzetközi repülőtérnek és a forgalmas kikötőnek. Az egykori apró halászfalu napjainkban északkelet Szardínia egyik
legnépszerűbb üdülő paradicsoma, hatalmas kikötővel. Olbia neve – föníciai alapítása ellenére – görögül „boldog”-ot jelent.
Így délután már vár bennünket a mediterrán
pezsgés és a „boldog város”, hiszen a kora
délutáni órákban érkezünk Olbia kikötőjébe.
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Belvárosi sétánk alkalmával megtekintjük
a Szent Simplicius templom épületét is,
mely az északi régió egyik legértékesebb
műemléke. Szálláshely elfoglalása a kora
esti órákban.
3. nap: Maddalena-szigetek
Indulás reggeli után 'Santa Teresa di Gallura'
kikötőjéből motoros sétahajóval. Utunk során megismerjük a Földközi-tenger híres és
védett Tengeri Nemzeti Parkját. A sziget
egyik legszebb és leglátványosabb része a
hét fő szigetből álló szigetcsoport “La Maddalena”, mely 1994 óta nemzeti park. A szigetcsoport 18 ezer hektáron terül el, és 180
km partszakaszt foglal magába. A gallúriai
partokhoz közeli szigetek: Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi. A hét sziget közül az egyedüli lakott a La Maddalena az
azonos nevű kb. 11 ezer fős várossal, mely
népszerű kikötőváros és az olasz haditengerészet egyik székhelye. Ma is itt található
a haditengerészet egyik parancsnoksága
és egy tisztképző iskolája. Igazi mediterrán
hangulatú város, szűk utcákkal, jó éttermekkel, bárokkal és sok üzlettel. Ebéd a fedélzeten, fürdési lehetőség a kristálytiszta
tengerben, majd rövid séta a Maddalenasziget központjában. Visszatérés a kikötőbe
délután. (Ár: 55EUR/fő).
4. nap: Sassari-Alghero-Neptun barlang
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulás. Látogatás a sziget második
legnagyobb városában Sassari-ban, majd
Alghero, a „kis Barcelona” , a sziget egyik
legnépszerűbb városa következik. A város
régi épületei híven őrzik a katalán, maajd
spanyol uralom emlékeit. Itt a mai napig hivatalos nyelv a katalán, az utcanévtáblák
és hivatalos feliratok pedig kétnyelvűek, és
a házak homlokzatain sokkal inkább sárgapiros csíkos zászlók lengedeznek, mint
olasz lobogók. A város a környező vizekben
honos tengeri algáról kapta a nevét, ami
valójában tengeri fű (Neptun-fű), így a közeli
barlang neve (Neptun barlang) is innen származik. Algherot Korall-partnak (Riviéra del
Corallo) is nevezik, hiszen egyik fő bevetéli
forrása a korall kereskedelemből fakad.
Szűk utcái szinte roskadoznak a szebbnél
szebb korall ékszerektől, amelyeket szuve-

nírként is megvásárolhatunk. Bejárjuk a
bástyákkal körülvett óváros, macskaköves
utcáit majd hajókirándulás a Capo Caccia
hegyszirthez és Szardínia legszebb természeti képződményéhez, a világhírű 'Grotta
di Nettuno' cseppkőbarlangba. (Ár: 35
EUR/fő)Visszaérkezés a szállodába a kora
esti órákban.
5. nap: Cagliari
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség a sziget fővárosába, az Angyalok öblében fekvő Cagliari-ba. Útközben fotózás egy
nuraghe-nál, majd városnézés Szardínia legnagyobb városában, mely a Földközi-tenger
egyik legszebb kikötővárosa is egyben. Cagliari a sziget fővárosa, Itália legrégebbi városa. A "Nap város" -ának is nevezik, egyrészt mert éghajlata az egyik
legkellemesebbek egyike a Földközi-tengeren, valamint épp délre néz, mint egy tengerre nyíló óriási ablak. A várost szinte minden oldalról hegyek határolják, kivéve délről,
ahol pedig a tengerrel határos. A város környékén sok sólepárló medence található,
ahol a sziget egyik honos madara a rózsaszín flamingó talált otthonra. Cagliari a város maga 7 dombra épült, és ezek a dombok
alkotják a település egyes negyedeit is.
Séta a domboldalon épült régi negyedben,
a bástyákkal körülvett óvárosban. (Régészeti múzeum, Terrazo Umberto I., Dóm,
Elefánt-torony) Délután kóstoló a sziget jellegzetes termékeiből, majd visszautazás a
szállodába. (Ár: 30 EUR/fő)
6. nap: Castelsardo
Egész napos szabadprogram, majd délután
fakultatív program keretében séta a Doria
család alapította Castelsardo kisvárosában.
A középkori hangulatú várost "Olaszország
egyik legszebb települése" címmel is felruházták. A Doria kastélyból az Asinara öbölre
nyíló fantasztikus kilátást is megcsodáljuk,
majd visszautazás a szállásra. Útközben
rövid megálló, fotózási lehetőség az Elefánt-sziklánál. Visszaérkezés a szállodába
a kora esti órákban (Ár: 15 EUR/fő).
7. nap: Porto Cervo-Olbia
Kijelentkezés a szállodából, majd átutazva
a legszebb és leghíresebb partszakaszon

méltó búcsút veszünk Szardínia meseszép
szigetétől. A Costa Smeralda gyönyörű partszakaszát még 1961-ben vásárolta meg
Aga Khan és néhány barátja helybéliektől,
így megalkotván a Smaragd part „ fővárosát
„ a jachtkikötőjéről és közismert politikusok,
színészek által látogatott vendégeiről híres
Porto Cervo-t. A Smaragdpart központjának
számít Porto Cervo, mely az évek során Európa luxus nyaralóhelyévé nőtte ki magát.
A természeti paradicsomba tökéletesen illeszkedő luxus villák, hotelek és a gigantikus
yachtok szimbóluma. A város sétálóutcáján
az összes mértékadó divatcég márkaboltja
megtalálható. Forgattak itt már James
Bond filmet, és a mai napig filmsztárok,
popsztárok vízen ringatózó luxusjachtjai köszönnek vissza ránk az újságok címlapjáról.
A paparazzik kedvenc helye, hiszen az európai elit legnépszerűbb üdülőhelyéről beszélünk. Továbbutazás a kikötőbe (Hajójegy: 50 EUR/fő). Visszautazás a
kontinensre, majd Livorno kikötőjéből a
Montecatini Terme városában lévő szálláshelyünkre. (A késői érkezés miatt nincs vacsora a szállodában!)
8. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Magyarországra. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

Időpont:

08.28-09.04.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió (6 vacsora): 35.000,-Ft/fő
Egyágyas felár:

42.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

8 nap

169.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

APARTMANOK ÉS SZÁLLODÁK OLASZORSZÁGBAN
GRADO

LIGNANO

00,-Ft-tól /4
ÁR: 119.9

fő/hét

Grado Észak-Olaszország keleti csücskében, a Trieszti-öbölben, az
Adriai-tenger partján fekvő kis város, a térség leghíresebb
fürdőhelyeinek egyike.Pizza, dolce vita és tengerpart, Budapestről
mindössze 6 órányi távolságra. Hangulatos óváros, kőházak és történelem, és a kikötő ahol a halászcsónakok és kisebb jachtok jól
megférnek egymás mellett.

CAORLE

0,-Ft-tól /4
ÁR: 89.90

fő/hét

Az egyik legkedveltebb, festői üdülőhely az Adriai-tenger északi partvidékén,
„Kis Velence” néven is ismert. A romantikus óvárost szűk sikátorok és
pasztellszínű középkori házak díszítik. A sétányt kísérő sziklasort kőfaragók
munkái teszik szépségessé. Caorle, Ernest Hemingway kedvenc olasz
városa, ahol több regényén is dolgozott. Hangulatos éttermek és a
világszerte híres olasz fagylaltozók csábítják a pihenni vágyókat. Finom
homokos, sekélyvizű partja különféle sportolási lehetőségekkel várja a
turistákat.

LIDO ADRIANO

/hét
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Lido di Adriano Ravenna tengerpartja, Riminitől északra található.
Kellemes, csendesebb olasz üdülőváros, karnyújtásnyira Ravenna
városától és az UNESCO Világörökség részét képező világhírő műemlékektől. A város kevébbé zsúfolt és zajos, mint az észak-olasz
adriai városok, mégis minden adott egy kellemes családi nyaraláshoz,
különösen ha kedvező árat keresünk és még kirándulni is szeretnénk
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BIBIONE

fő/hét
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Friuli tartomány üdülővárosa a Tagliamento folyó és a Marano-i lagunák
között helyezkedik el egy kis félszigeten. Az adria népszerű üdülővárosa,
hosszú homokos tengerparttal büszkélkedhet. A 8 kilométer hosszú,
akár 350 méter széles part mentén 40 felszerelt strandot találunk, ahol
gyermekeknek kialakított játszópark, animációs program szórakoztatja
a vendégeket. Hemingway is nyaralt Lignanoban. Ő egyszerűen "olasz
ﬂoridának" nevezte a várost. Állatkert, vidámpark, csúszdapark, tengerparti
játszóterek…

Nyolc kilométer hosszú homokos tengerpartjával Bibione, Itália egyik
legkedveltebb üdülővárosa, mely minden évben pihenni vágyók ezreit
vonzza a városba. A Lido Del Sole mentén apartmanok, szállodák,
éttermek és számos üzlet várja a vendégeket. Fokozatosan mélyülő
tengerpart, a strandon kialakított játszóterek, az animátorok által
biztosított színes programok a gyerekek számára ideális helyszínt biztosítanak a nyaraláshoz. Bibione évről-évre megkapja a kék zászlót, a
tengervíz és a tengerpart tisztaságáért.

LIDO DI JESOLO

ROSOLINA MARE

0,-Ft-tól /5
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fő/hét

Az Észak-Adriai üdülések fellegvára, tengerpart és szórakozást együtt.
Jesolo Pineta részén elegáns szállodákat , remek hal éttermeket
találunk, ezt a részt a nyugodtabb pihenést kedvelőknek ajánljuk. Míg a
Piazza Drago és a Piazza Nember között több kilométer hosszú
sétálóutca kígyózik éttermekkel, bárokkal, késő éjszakáig nyitva tartó
üzletekkel. Itt található Olaszország egyik legnagyobb csúszdaparkja,
van gokart pálya, golfpálya, vidámpark, minigolf club, luxus wellness
központ, ócenárium, tropicarium.

Rosolina Mare egy kisebb, csendes üdülőhely Olaszország - Veneto
északi részén, Velencétől délre. A lassan mélyülő 9 km hosszú, homokos
tengerpart tökéletes hely a gyermekes családok részére is. Rosolina
Mare a kedvező áraknak köszönhetően keresett üdülőközpont. Számos
üzlet, étterem és pizzéria, ﬁnom olasz fagylalt várja a vendégeket,
továbbá van kerékpár- és vízibicikli kölcsönzés, mindent ami egy
kellemes tengerparti nyaraláshoz szükséges.

TOSZKÁNA

SZARDÍNIA

0,-Ft-tól /4
ÁR: 98.90

fő/hét

Nemcsak magasba törő ciprusok, kockás abroszos trattoriák és
hangulatos kisvárosok hanem tengerpart is! Méghozzá nem is akármilyen.
Néhány klasszikus tengerparti üdülőhely mellett (Follonica, Marina di
Bibbona, Cecina) az Etruszk riviera elbűvölő partszakaszokkal lepi meg
a látogatókat. Golfo di Baratti, Vada fehér homokos partja mind-mind
lebilincselően szép tengerszakaszokkal várják az érkezőket. A toszkán
szigetvilág gazdagsága egy felhőtlen nyaralás minden apró részletét
együtt biztosítja az utazóknak.

artman/hét
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Nuraghe, Smaragd-part, Cagliari, szárd sajtok, ízletes bottargás tészta,
mirtusz likőr…Ha fehér homokos, gyönyörű tengerpartra vágyunk
akkor irány Sardegna! Szardínia tündöklő színeivel, illatával, a változatos
szárd ízekkel, nyugalmával és gazdag történelmi-kulturális múltjával
garantáltan elkápráztatja a látogatókat. Vendégszerető szárdok, isteni
konyha és kristálytiszta tenger. Porto Cervo és az elit által gyakran
látogatott északi üdülővárosok vagy Costa Rei, Villasimius? Mindegy,
csalódni nem fogunk!

Érdekességek, hasznos információk Olaszországról: www.olaszutak.blog.hu

UTAZÁSI UTALVÁNY
Karácsony, névnap, születésnap, ballagás, évforduló vagy egy
különleges alkalom? Lepje meg szeretteit, barátait, kollégáit,
hiszen a legszebb ajándék az utazás!
Ajándékozzon élményt, izgalmas kalandot, romantikus álomutat vagy kulturális feltöltődést, mely személyes, maradandó és
örök emlék mindenkinek!
Az utalvány az alábbi szolgáltatások
igénybevételére használható fel:
• Körutazások, városlátogatások, üdülések
• Last Minute utazások
• Egyéni szállásfoglalás
• Egzotikus utazások
• Utasbiztosítás
• Repülőjegy
• Autóbérlés
• Hajóutak
(Az utalvány tetszőleges értékben megvásárolható!
Az utalvány csak az összeg befizetését követően
használható fel, a TdM által kiadott sorszám
alapján. Sorszám nélküli utalványt elfogadni nem
áll módunkban!)

Sorszám:

UTAZÁSI UTALVÁNY
részére

azaz ........................................................................................................................................................Ft értékben
Az utalvány az érvényességi időn belül utazási szolgáltatások igénybevételére használható fel, az utalványon feltüntetett értékben.
Az utalvány készpénzre nem váltható!
TdM Travel Tours Kft. 2600-Vác, Budapesti főút 24.
1023-Budapest Lukács utca.1. www.tdmtravel.hu
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