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Olaszország eldugott gyöngyszeme

a Pó-alföldtől a Ligur-tenger partjáig
Cinque Terre, " A pármai kolostor", Lamborghini autó
2022. május 8-13.

1. nap: Pécs: Parco Giardino Sigurtá: látogatás „A földi paradicsom”-ban, a világ egyik leggyönyörűbb kertjeként számon tartott parkban.  
2. nap: Párma: séta a belvárosban. – Tellaro és Lerici: látogatás La Speziatól délre lévő tengerparti kisvárosokban, melyek már előkészítik a látványt a Cinque Terre területéhez. Az egész környék meseszép, gyönyörű öblökkel, csak kevesebb a turistával. Októberben már viszonylag korán sötétedik, de a naplemente is szép, ahogy az öböl másik oldalán Porto Venere a mögött megy le a nap.
3. nap: Utazás busszal La Speziába, majd onnan vonattal a Cinque Terre területére, a Ligúr-tenger partján fekvő, apró falvacskák varázslatos vidékére. – Riomaggiore: a Történelmi Múzeumban betekintést nyerhetünk Cinque Terre történelmébe. – Manarola: Sciecchetrá Múzeum, ismerkedés a desszertbor készítésének rejtélyeivel – Monteresso: Virtuális Akvárium valamint a Szardellasózó Központ látogatása egy kis kóstolóval egybe kötve, majd borkóstoló Monterossóban. Késő délután vonatozás vissza La Speziába, majd busszal a hotelba.
4. nap: Busszal a La Spezia-i kikötőjébe, majd onnan hajózás a Cinque Terre partvidék mentén. Kiszállás és séta Porto Venerében és Vernazzában. – Késő délután vonatozás vissza La Speziába, majd busszal a hotelba.
5. nap: Bologna: ahol már 1088-ban egyetemet alapítottak és a bolognai szósz hazája. Séta a városban, érintve a főterét, az ott álló Basilica di San Petroniot, az ország 5. legnagyobb templomát, Neptun szökőkutat és a város 2 leghíresebb középkori tornyát, melyek, inspirációt adtak a new yorki World Trade Center tervezőjének. 
6. nap: Sant'Agata Bolognese: Lamborghini múzeum – Pécs: érkezés az éjszakai órákban.

Utazás: légkondicionált autóbusszal
Étkezés: félpanzió (5 vacsora, 5 reggeli)
Szállás: 5 éjszaka 3*-os hotelekben, 2 ágyas szobákban

Várható ár:173.000 Ft/fő, legalább 34 utas esetén, amely tartalmazza az utazást, szállást félpanzióval és a csoportvezetést.

Egyágyas felár: 34.000 Ft/fő.

Az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, az idegenforgalmi adót és az utas/storno biztosítást!

Az idegenforgalmi adó: kb. 5 EUR/fő.

Belépődíjak az internetről még 2021. januári állapot szerint: kert 14,5 EUR/fő, vonat 16 EUR/fő, borkóstoló 18 EUR/fő, hajó 46 EUR/fő, Lamborghini Múzeum 20 EUR/fő.
 
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

A programhoz jó utat kívánva, üdvözlettel.

									Dr. Kopári László
Pécs, 2021. február 12.

