
Élmények a Garda- tó körül       

    

 

Időpont:     2018. július 2-6. (5 nap, 4 éj) 

Utazás:      autóbusszal (Nincs éjszakai buszozás!) 

Elhelyezés:   4 éj Hotel*** reggelivel 

Ellátás:      reggeli (többi étkezés önellátó) 

szálláson vacsora igényelhető (ára: 12 Euró/nap/fő) 

 

 
1.nap Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Látogatás Aquileaba, mely a Római 

Birodalom egyik legfontosabb városa volt. Séta az ókori emlékek között: Fórum, Via Sacra. Megtekintjük az 

ókeresztény bazilikát, mely világhírét csodaszép mozaikjainak köszönheti. Este a szállások elfoglalása a Garda 

tónál. 
 

2.nap  Kirándulás a Garda-tó vidékének gyöngyszemeihez. Kihagyhatatlan Malcesine hangulatos kisvárosa, 

ahonnan a világon egyedülálló forgó üvegfelvonóval a Monte Baldo közel 2800 m. magas csúcsára jutunk, 

ahonnét gyönyörködhetünk a Garda-tóra nyíló páratlan kilátásban. Ezután Bardolinoba utazunk tovább, ahol 

megkóstolhatjuk a régió híres borát is, a Bardolinót.  Szabadprogram.  Visszautazás a szállásunkra.  
 

3.nap Délelőtt Limone sul Garda citrom, narancs és cédrusültetvényekkel teli kisvárosba utazunk, majd a 

Garda tó gyöngyszeméhez, Sirmione-be látogatunk, mely minden látogatóját rabul ejti. Nagy élmény a híres 

Scaligieri vár, de megnézzük az antik világ egyik történelmi emlékét, egy római kori villa romjait, a Grotte di 

Catullót. A romok tövében, a tóban kénes hőforrások, azaz termálvíz bugyborékol fel, amit motorcsónakos 

kísérővel meg is tekinthetünk. 
 

4. nap Napunk nagy részét Rómeó és Júlia városában, Veronában töltjük. Megtekintjük az ókori világ 

leghíresebb amfiteátriumát, az Arena-t, majd séta a Piazza delle Erben, melyet csodás középkori tornyok és 

épületek vesznek körbe. Ellátogatunk Júlia házához, a dómhoz, megtekintjük Dante szobrát és a Scaligierik 

síremlékét is. Útban a szállásunk felé séta a csodás Lazise macskaköves utcáin: csodás tér, román kori 

kápolna, hangulatos sétány, kiváló, panorámás éttermek, apró, különleges üzletek kínálják portékáikat. 

Szabadprogram, szállás ahol előző este. 
 

5.nap A szállások elhagyása után hazaindulás. Útközben Treviso híres középkori óvárosával ismerkedünk.   

Ebéd után hazaindulás, haza érkezés késő este. (kb. 23.00 óra) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A részvételi díj: 78000 forint + 40 euró (25 év fölött 60 euró),  
amely tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás (reggelivel), az idegenvezetés költségeit, az 

üdülőhelyi illetéket, a BBP biztosítás díját, valamint a belépőjegyeket (Malcesin vára, felvonó a Monte 

Baldora, kilátó és csónakázás Sirmione-ban, Catullo  barlang, Júlia ház szobái és Júlia sírja, Arena). 

Jelentkezés: Fodor Beátánál az előleg (18000 ft) befizetésével, december 1-ig. 
Jelentkezéshez szükséges adatok: név, születési hely, idő, személyigazolvány vagy útlevél száma, lakcím. 

Részletfizetés: havonta 12000 ft. Utolsó részlet és Euró befizetése május 15-ig. 

Storno biztosítás köthető 2280 forintért. (Szervezés utazási irodán keresztül történik, a diákutaztatás 

szabályai szerint, ellenőrzött autóbuszokkal.) 


