TOSCANA
Padova, Firenze, Siena, Volterra,
Pisa, Ferrara
Időpont:
2019. június 26. – június 30. (szerda - vasárnap)
A tervezett program:
Első nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban, útközben rövid megálló Padova
városában. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés kora este pisai kempingünkbe (ferde
toronytól 800 méterre található). Szállás (mobil home, l. képek-melléklet) elfoglalása és
vacsora, majd szabad program Pisa belvárosában.
Második nap: Firenze Toscana fővárosa, a „reneszánsz bölcsője”, Európa egyik
leglátogatottabb városa, az UNESCO világörökség része. Az egész napot közösen és szabad
program keretében a város felfedezésével, megismerésével töltjük (Firenzei dóm a világ 3.
legnagyobb katedrálisa, Ponte Vecchio - az Arnón-átvezető híd a 16. században épült,
jellegzetességei a fecskefészekként oldalaihoz épített kis műhelyek, ahol ötvösök,
aranyművesek dolgoztak és dolgoznak ma is, Santa Croce-templom - A monumentális hatású,
gótikus templom Macchiavelli, Michelangelo, Dante, Rossini síremlékét őrzi, Uffizi-palota különlegesen gazdag festmény és antik szoborgyűjteményével (Giotto, Botticelli, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo, Caravaggio), Dávid szobor, Palazzo Vecchio).
Harmadik nap: Ez a nap Pisa városáé. Közös program keretében, illetve önállóan is
mindenkinek lesz lehetősége felfedezni a várost (Piazza dei Miracoli – Csodák tere az
UNESCO Világörökség része. Itt található a fenséges Dóm, harangtornya a Torre Pendente –
Ferde torony, a Camposanto és a keresztelőkápolna). Aki szeretné ezen a napon is
megmártózhat a szállásunk medencéjében, délután közösen a közeli tengerparton
strandolhatunk.
Negyedik nap: Európa egyik legszebb gótikus városában, Sienában töltjük a nap nagy részét.
A város az UNESCO világörökség része. Érdekes kagyló alakú és speciális lejtésű főtere
(Piazza del Campo), zebracsíkos dómja, zegzugos kis utcái mindenkit rabul ejtenek.
Szállásunk felé útközben bebarangoljuk a legrégibb etruszk várost Volterrát. Az „alabástrom”
városában találjuk Itália egyik legszebb középkori terét (Piazza de’ Priori).
Ötödik nap: Indulás reggeli órákban Budapestre, útközben rövid megálló Ferrara városában.

A részvételi díj: 39. 300 ft és 125 euro. Az ár tartalmazza az utazás, városokba a behajtási
díjakat, szállás (kempingben lévő mobil home), reggeli és meleg vacsora költségeit (az
étkezésünkről egy magunkkal vitt szakács fog gondoskodni). Jelentkezni 10 000 Ft előleg
befizetésével lehet Horváth Ibolya és Schmidtné Késmárky Zsófia tanárnőnél.
Jelentkezési határidő meghosszabbítva: 2019.02.20.

A szállás:

