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TOSZKÁNA KINCSEI ÉS ELBA SZIGETE
Utazási időpont: 2020-ban zárt csoport részére
Irányár: 150.000 Ft.
Európa egyetlen kultúrterülete sem mérhető össze Toscanával, melynek szépsége és művészeti értékei
Olaszország csodálóinak millióit vonzza minden évben.

Utazás: kényelmes, megbízható autóbusszal

PROGRAM:

1.

nap: Montecatini Terme

Indulás a szervezés helyéről kora reggel. Utazás rövid technikai szünetekkel (kb. 1000 km) az ivó kúráiról híres fürdővárosba,
Monte Catini Terme-be. Vacsora, szállás végig itt (4 éjszaka).

2.

nap: Firenze: a reneszánsz kor „Athén”-ja

Reggelit követően utazás a Toszkán tartomány fővárosába, Firenzébe, amely az itáliai művészetek bölcsője. Városnézés
helyi idegenvezetővel: ismerkedés az Arno-parti város pompás műemlékeivel: dóm, keresztelőkápolna, Palazzo Vecchio,
Ponte Vecchio, Medici-kápolna. Látogatásunkat a Santa Croce-templom híres sírhelyei előtt tisztelegve zárjuk. A
reneszánsz fellegváraként is ismert várostól egy felejthetetlen látképpel búcsúzunk. Firenze legszebb panorámáját a folyó
parton mesterségesen kialakított park tetején kiépített téren (Piazza Michelangelo) található kilátóteraszról csodálhatjuk meg.

3.

nap: Pisa- Lucca

Reggeli után először Pisa ikonikus városát keressük fel, ahol a Csodák terének építészeti remekműveivel ismerkedünk. A
Dóm, a Keresztelő Kápolna és a Ferde torony, valamint a tér közepén elhelyezkedő katedrális megtekintése a keresztelő
kápolnával. Majd utazás a falakkal körülölelt, festői Lucca városába. Gyalogos városnézés Puccini szülővárosában, a
legfontosabb látnivalók megtekintése: Piazza Anfiteatro, Dóm, San Martino templom.

4. nap: Elba szigete

Reggelit követően kirándulás Elba szigetére, Napóleon száműzetésének helyszínére. Piombino kikötővárosából egyórás
hajóút után érkezünk meg a „zöld sziget”-ként is ismert gyönyörű toszkán szigetre. A Napóleon-villa megtekintése, majd a
festői öblök mentén a sziget legszebb partszakaszainak felkeresése. Szabadidő, fürdési lehetőség.

5. nap: Hazautazás

Reggeli az utolsó szolgáltatás. Hazautazás kisebb technikai szünetekkel (1000 km). Érkezés a szervezés helyére a késő esti
órákban.

Szolgáltatások:

Szállás, elhelyezés: középkategóriás, színvonalas szállodában Montecatini Terme-ben, 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban
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Ellátás: félpanzió

Irányár: 150.000 Ft.
Egyágyas felár: 25.000 Ft.

Élményekben gazdag, kellemes utazást kívánunk!
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