
Milánó, Como- és a Maggiore-tó vidéke 
egy kis svájci kiruccanással 

 

 
 

 

 

Időpont:     2019. 07. 20-24 

Utazás:      autóbusszal 

Elhelyezés:  4 éj hotel *** 

Ellátás:      reggeli  
(vacsora külön díj ellenében igényelhető) 

 

1.nap Indulás a kora reggeli órákban Egerből.  

Utazás rövid pihenőkkel, este a szállások elfoglalása Milánó környékén. 
 

2.nap Látogatás az Alpok lábánál fekvő szépséges Como-ba, ahol a kis terek, a gazdag épületek, szűk 

utcácskák, csinos katedrálisok, a kikötő és a part menti promenád mediterrán hangulata igazán 

vendégmarasztaló. Hajókirándulás a hegyekkel körülölelt mesés tavon Bellaggioba. Utunk során 

gyönyörködhetünk a part menti festői villákban, melyek ma híres színészek, divattervezők rezidenciái. 

Tremezzoban megtekintjük a tó legszebb rokokó kastélyát a Villa Carlotta-t. Szállás ahol előző este. 
 

3.nap Kirándulás az olasz tóvidék gyöngyszeméhez, a hófödte hegycsúcsokkal ölelt festői Maggiore-tóhoz. 

Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre: felkeressük Pescatori-sziget vadregényes kis halászfaluját, majd 

az Isola Bella-sziget csodás, teraszos kertjéről ismert kastélyával ismerkedünk. A kastélyból meseszép 

kilátás nyílik a tóra és a sziget gondozott parkjaira. A napot a híres üdülőhely, Stresa városával zárjuk, 

mely ódon hangulatú óvárosával, elegáns villáival rengeteg látogatót vonz. Szabadprogram, szállás ahol előző 

este. 
 

4.nap Mai nap a Luganói-tó körül teszünk feledhetetlen kirándulást. Ellátogatunk egy híres svájci 

csokoládé manufaktúrába, ahol kóstolóval egybekötve ismerkedhetünk a csokoládékészítés fortélyaival, 

valamint kedvünkre vásárolhatunk a csokoládé remekekből is. Útba ejtjük a legszebb svájci település címet 

elnyert városkát Morcote-t, majd a csodás Luganoba látogatunk. Ezután rövid séta a tóparti Gandriában 

vagy a Top of Lugano-ról élvezhetjük az elénk táruló fantasztikus panorámát. Szállás ahol előző este. 
 

5.nap Délelőtt városnézés Lombardia fővárosában, Milánóban. Séta a történelmi belvárosban: dóm, királyi 

palota, Scala (a világhírű operaház). A dómhoz közel található a gyönyörű fedett bevásárló árkád, a  

Galleria Vittorio Emanuele II, melynek üvegkupolája, mozaikpadlója csodálatos.  Séta a Via Monte 

Napoleone-n, világ egyik "divatfőutcáján", ahol elegáns és drága ékszerboltok, a nagy divatházak, mint a 

Gucci, a Louis Vuitton, vagy a Prada fényes üzletei és székhelyei sorakoznak. A déli órákban hazaindulás, 

érkezés a kiindulási helyre késő este. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvételi díj: 95.500 Ft/fő  

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a 4 éj szállás, a 4 reggeli ellátás , az idegenvezetés, az 

üdülőhelyi illeték: (3.400 Ft/fő) költségeit és az utasbiztosítás díját.  

A programok ára diákoknak 60 Euró (belépőkre, hajójegyekre), 12 CHF a felvonóra; 18 név fölött 

ugyanezek ára 65 Euró, és 24 CHF. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 7. csütörtök Jelentkezés: 35.500 Ft előleg befizetésével, és az alábbi 

adatok megadásával: név, személyigazolvány vagy útlevél száma, születési hely, idő, telefonszám. A fennmaradó 

összeget 2019. április 30-ig kell befizetni. Az Eurót és svájci frankot a buszon szedem össze.  

Jelentkezés: Fodor Beáta tanárnőnél 

Szülői tájékoztató és megbeszélés 2019. április 29. 17.30 


