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ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA AZ OLASZ RIVIÉRÁN 9 NAP / 8 ÉJSZAKA • 3 vagy 4*-OS SZÁLLODA 
         20. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
 
Olaszország egyik leglátványosabb vidéke Liguria régió, az Olasz Riviéra. Ahol az Alpok és az Appenninek találkozik a Földközi-
tengerrel, ott található Európa egyik legszebb tengerpartja (nagy hegyek, félszigetek, öblök, mediterrán növényzet, rengeteg 
virág, középkorból itt felejtett kisvárosok és nem utolsósorban nagyon kellemes éghajlat). A magyar turisták többsége csak az 
autópályáról ismeri ezt a csodálatos vidéket, hiszen erre vezet az út Dél-Franciaország és Spanyolország felé. Hosszabb időt 
ritkán töltenek itt, mert a szállás jóval drágább, mint Olaszországnak az Adriai-tenger felőli oldalán. 

 
1. nap: Aquileia 
Elutazás Budapestről reggel 5.45-kor a Déli pályaudvar parkolójából. Székesfehérvárról az autóbusz 6.45-kor indul a Piac téri parkolóból. 
Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Gorizia útvonalon. Ismerkedés Aquileiával, mely város az 
ókorban a Római Birodalom legjelentősebb települései közé tartozott, majd a korai kereszténység egyik bástyája volt (ókori kikötő, 
lakóházak, mauzóleum, Fórum, ókeresztény bazilika híres mozaikpadlóval stb.). Szállás Észak-Olaszországban (1 éj). 

2. nap: Certosa di Pavia, Olasz Riviéra 
Utazás a Pó-síkságon, majd az Appenninek hegyláncain keresztül az Olasz Riviérának a Genovától nyugatra fekvő részére (Riviera dei 
Fiori – Virágpart). Útközben látogatás a Pavia melletti Certosa di Pavia karthauzi kolostorban. A pompás épületegyüttes az itáliai 
reneszánsz igazi mesterműve. Érkezés a szállodába a délutáni órákban. A szobák elfoglalása (7 éj), majd pihenés. 

3. nap: Monaco, Monte Carlo 
Pihenés, szabadidő. 
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Monacóba, a miniállamba, melynek csodálatos fekvése örökké emlékezetes marad a 
turisták számára. Látogatás a katedrálisban, séta az óváros szűk utcácskáin, lehetőség a Hercegi Palota megtekintésére. Délután 
ismerkedés Monte Carlóval, séta a Japán Kertben, majd a vállalkozó kedvűek a híres kaszinót is meglátogathatják. 
A fakultatív program ára: 7.900 Ft + belépők (garantált indulás). 

4. nap: Taggia (kolostor), Sanremo, Dolceacqua, Menton (Francia Riviéra) 
Egész napos kirándulás az Olasz Riviéra legnyugatibb részén. Délelőtt látogatás a taggiai San Domenico-kolostorban, mely 
évszázadokon keresztül kulturális és művészeti központja volt Nyugat-Liguriának. Ezután séta Sanremóban, az Olasz Riviéra 
legelegánsabb üdülőhelyén, mely a világ egyik legfontosabb virágtermelő vidékének központja (gyönyörű parkok). Dolceacqua a 
következő állomás, mely tipikus példája a tengerparttól kissé távolabb eső, dombra épült, épségben megmaradt középkori kisvárosoknak 
(vár, sikátoros óváros, középkori kőhíd). Délután átruccanunk a szomszédos Francia Riviérára. Séta Mentonban, a narancsfák és 
citromfák városában. 

5. nap: Torino 
Pihenés, szabadidő. 
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Torinóba.  
Elutazás a Ligur-Alpok nagyszerű tájain keresztül Olaszország negyedik legnagyobb városába, Torinóba. A városnézés során látjuk a 
város híres palotáit, a Kossuth-házat és a katedrálist, ahol a híres torinói lepelt őrzik (sajnos csak az eredeti nagyságú, élethű fényképet 
nézhetik meg a turisták). A városnézés egyik fénypontja a 168 méter magas Mole Antonelliana, mely a XIX. században a világ 
legmagasabb kőépülete volt. Benne látványos filmtörténeti múzeum van, a teraszáról pedig gyönyörű panoráma nyílik a városra és az 
Alpok 4000 méteres csúcsaira. Visszaútban a szálláshelyre látogatás a Torinótól néhány kilométerre lévő hegyen található Superga-
bazilikában. 
A fakultatív program ára: 10.900 Ft + belépő (garantált indulás). 

6. nap: Toirano-barlang, Noli, Cervo 
Egész napos kirándulás. Először a különlegesen érdekes toiranói barlangrendszert nézzük meg (kb. másfél órás barlangséta – 
cseppkőcsodák, különleges képződmények, ősemberek lábnyomai, ősi állatok maradványai stb.), majd az Olasz Riviéra egyik 
legidillikusabb kisvárosába, Noliba látogatunk (festői öböl, középkori vár, sikátoros óváros, régi templomok). Délután ismerkedés 
Cervóval. E történelmi kisváros jól karbantartott középkori óvárosa egy, a tenger mellett emelkedő hegyre épült. Itt található a gyönyörű 
barokk plébániatemplom és az ősi vár, mely egy néprajzi múzeumnak ad otthont.  

7. nap: Olasz Riviéra 
Szabad program, pihenés a tengerparton. 

8. nap: Portofino, Genova 
Egész napos kirándulás Portofinóba és Genovába. Portofino az Olasz Riviéra gyöngyszeme, egy festői öbölben egy ősi halászfalu, 
színesre festett, egymáshoz tapadó házakkal, a közelben vár, világítótorony, botanikus kert, luxusvillák. A falut autóbusszal nem lehet 
megközelíteni, ezért egy közeli településről hajózik át a csoport. Délután városnézés az Olasz Riviéra fővárosában, Genovában. 
Kolumbusz szülővárosa ma Itália legnagyobb kikötője, középkori sikátoros óvárosa szintén a legnagyobbak közé tartozik 
Olaszországban. A városnézés után szabadidő, lehetőség az akvárium megtekintésére (Európa egyik legnagyobb és leglátványosabb 
tengeri élővilágot bemutató attrakciója). 

9. nap: 
Búcsú az Olasz Riviérától a kora reggeli órákban. Hazautazás a Genova – Piacenza – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyiszentmiklós 
– Nagykanizsa – Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra és Budapestre a késő esti órákban. 

 
Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) az időjárás függvényében felcserélődhet. 
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Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).  

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 1 éjszaka tranzitszállás Észak-Olaszországban egy 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.  
7 éjszaka az Olasz Riviérán a következők szerint: 
„A” jelű csoport: szállás az elegáns üdülőhely, Sanremo központjában egy 3 csillagos szállodában, kétágyas, légkondicionált, 
fürdőszobás szobákban. A szállodától a város tengerparti szabadstrandja 8-10 perces sétával elérhető. Bővebb információ a szállodáról: 
www.hotelglobosanremo.it/en/  
„B” jelű csoport: szállás egy tengerparti kisvárosban, 4 csillagos szállodában, kétágyas, légkondicionált fürdőszobás szobákban. A 
szállodát rendezett park veszi körül, szabadtéri úszómedencék, napozóágyak, bár, strandröplabda-, tenisz- és focipálya, valamint 
biciklikölcsönző áll a vendégek rendelkezésére. A szálloda a tengerparttól kb. 25-30 perc sétatávolságra fekszik, de a szállóvendégek 
részére ingyenes buszjáratot biztosítanak a strandra, illetve a városközpontba. Bővebb információ a szállodáról: 
www.aipozzivillage.com/en/village/hotel/  

Ellátás: Félpanzió (büféreggeli / 3 fogásos menüvacsora). A “B” jelű csoport esetében elképzelhető, hogy menüvacsora helyett 
büfévacsorát biztosít a szálloda, ez azonban csak az utazás előtt néhány héttel véglegesedik.  
(Figyelem: Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek.) 

Időpontok Teljes részvételi díjak 
2022. jún. 08 – 16. A 276.500 Ft 
2022. júl. 02 – 10. B 299.700 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 8 éjszakai szállást félpanzióval, a helyi idegenforgalmi adót, az útlemondási 
biztosítást, a programokat (a fakultatívok kivételével) és a Fehérvár Travel idegenvezetőjét (az indulástól az érkezésig), de nem 
tartalmazza a belépődíjakat (ld. 12-16. oldal). 

Egyágyas felár:  78.900 Ft (max. 3 szoba) 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 17. oldal) 


