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Toszkána tájai és Cinque Terre - autóbusszal      
 

Montecatini Terme - Firenze - Cinque Terre – Pisa - Montecatini Alto 
 

Időpont: 2022. október 5 – 9. 
Utazás: komfortos autóbusszal 
Szállás: 4 éjszaka 4*-os szállodában Montecatini Terme városában 
Ellátás: félpanzió (büfé reggeli + menü vacsora) 
Min. létszám: 42 fő 
Fel- és leszállási lehetőségek: Budapest, Székesfehérvár, Nagykanizsa 
 

Részletes program: 
 

1. nap: A hajnali órákban indulás Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián keresztül Toszkánába, a Montecatini 
Terme városában található szálláshelyünkre. Az esti órákban érkezünk, és elfoglaljuk a szobákat. 
 

2. nap: Reggeli a szállodában, majd utazunk a toszkán régió kulturális fővárosába, Firenzébe. A “Virágok városa”, 
ahogy a helyiek egykor nevezték, a legenda szerint egy liliom mezőn épült fel. Városnézésünk során 
megismerkedünk a híres Medici család történetével is, akik hosszú éveken keresztül uralkodtak a városban. . 
Közös sétánk során felfedezzük Firenze főbb látnivalóit (A Santa Croce templom megtekintése, a híres Ponte 
Vecchio hídja, a Piazza della Signoria tere, a Palazzo Vecchio épülete, a Loggia dei Lanzit híres szobrai, a Dóm 
tér, stb.) Délután szabad program keretében fakultatívan az Uffizi Képtár* gyűjteményének megtekintése, helyi 
idegenvezetővel, részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel vagy vásárlási lehetőség. Visszautazunk a 
szálláshelyünkre az esti órákban. 
 

3. nap: A reggeli után egész napos kirándulás keretében La Speziába utazunk, ahonnan vonattal megyünk el a 
Cinque Terre Nemzeti Parkba. A festői Cinque Terre területét tulajdonképpen öt pici, autóforgalomtól mentes falu 
és egy gyönyörű nemzeti park alkotja. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza és Monterosso települései 
meredek domboldalakba épültek, színes házaikkal egyedülálló látványt nyújtanak a Ligúr-tenger partján. Az egész 
napot itt töltjük, és akinek kedve úgy tartja, strandolhat is egyet valamelyik faluban a cinque közül. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre. 
 

4. nap: Reggeli után először utazunk Pisa városába, ahol az UNESCO örökségek közé sorolt Csodák terét 
tekintjük meg, a Keresztelőkápolna, a Dóm és a híres pisai Ferde torony épületegyüttesével. Szabadidőben el lehet 
sétálni az Arno folyó partjára, ahonnan páratlan panorámában lehet része a folyó városban tett kanyarulatában, és 
a Botanikus Egyetem épületére, a mögötte elterülő parkra. Visszaindulunk Montecatini Termébe, ahol az utolsó 
délutánt töltjük megismerkedve a nagyon hangulatos, híres fürdővárossal. Innen fogaskerekűvel felkeressük a 
szomszédos Montecatini-Altót, amely egy dombtetőn helyezkedik el, Montecatini Terme tetején. Főbb 
látványosságai közé tartozik a román stílusú Santa Maria, a Ripa templom, a Szent Péter templom, valamint a 
Szent Margherita templom. A rengeteg vallási épület mellett megnézhetők Montecatini ókori falmaradványai is, 
mely évszázadokig védte a kisvárost. Az itt található Grocco piac tökéletes hely lehet néhány szuvenír 
begyűjtésére. Szabadprogramot követően vacsora és szállás.  
 

5. nap: Reggeli után Udine felé indulunk, majd Szlovénián keresztül utazunk hazafelé, útközben többszöri 
pihenőkkel, étkezési lehetőséggel. Érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban. 

 
 

 

Részvételi díj: Hotel BIONDI 4* Hotel Tuscany Inn  4* 

2 és 3 ágyas szobákban 139.900 Ft/fő 159.900 Ft/fő 

1 ágyas felár 25.000 Ft/fő 33.000 Ft/fő 
 

 

Az ár tartalmazza: autóbuszos utazást; szállást félpanzióval; programokat; idegenvezető költségeit; helyi 
idegenvezetés Firenzében és Pisaban  
Az ár nem tartalmazza: behajtási adókat; belépődíjak árát; BBP biztosítást, amely irodánkban 540 Ft/nap köthető. 
Csoportos BBP biztosítás díja (min. 10 fő esetén) 510 Ft/fő/nap. 
 

Tájékoztató a belépőkről és egyéb költségekről: A helyszíni költségekre kötelezően fizetendő: 60 EUR/fő 
(városbelépő, idegenforgalmi adók, behajtási adók, fülhallgató készülék Firenzében és Pisaban).  
Belépőjegyek: 
Cinque Terre napijegy a belépésre és egész napos vonat közlekedésre: kb.18 EUR/fő  
Pisa/Ferdetorony: 20 EUR/fő  
Pisa/2 műemlék: 7 EUR/fő  
Uffizi képtár 24 €/fő (max:15 fő-ig egy csoport) + 70 €/tárlatvezetés /csoport 
Firenze-Santa Croce templom: 6 €/fő  
Montekatini-Alto siklójegy: 7 EUR/fő  
 


