
RÉSZLETES PROGRAM 
 

 
...barangolások Leonardo földjén, kirándulás a Chianti vidékén,városnézés a Luccai Hercegségben, 
borkóstolás Montepulcianoban, felfedező túra a sienai contradak sikátoraiban, látogatás Santa Finánál 
a száz tornyú San Gimignanoban, ismerkedés  a toszkán filmek élő diszletével Cortonával. 
 
1. nap: indulás a reggeli órákban. Miskolc 04:00 / Gyöngyös 05:30 / Budapest 07:00  óra. Este a 
szállások elfoglalása Montecatiniben. Vacsora a hotel éttermében, szabadprogram a városban. 
 
2. nap: egésznapos városnézés az  Arno partján, a reneszánsz művészet otthonában, Firenzében. A 
város kétségtelenül legvitatottabb mérműves alkotása a Brunelleschi kupola, mely hírnevet szerzett a 
mindennapi szürke életét élő etruszk népnek. A városnéző sétát a város szívében a Santa Maria 
Croce templomnál kezdjük, ahol a nemzet nagy filozófusai és tudósai nyugszanak. A város 
legmeghatározóbb tere a Signoria. Látnivalói egymásután taglóznak le, és mintegy a földhöz 
szögeznek.  Erő és pompa, művészet és hatalom, évszázados zord falak és kecses ívek jellemzik a 
Városháza épületét. A Loggia dei Lanzi szobrai, Perseus alakja Medúza lenyesett fejével római idők 
történelmét idézik. A város legvitatottabb kútja a teret díszítő Fontana di Nettuno. Sétánk további 
részében a Harisnyások utcáján haladunk keresztül az egykori Misericordia Fraternitás otthona felé. 
Rövid látogatás a gyermekharcosairól híres Orsanmichele falai között. A legtöbb látnivalóval a Dóm és 
a Giotto torony környezete kápráztat el. Ízelítő a további programból: Medici kápolna – Uffizi – Ponte 
Vecchio – Boboli kert – Palazzo Pitti.  Szállás, vacsora ugyanott ahol az előző este. 
 
3. nap: mini crocera in Toscana… egy nap három város… Kirándulásunkat reggel Itália Athénjában, 
Pisa világhírű épületegyütteseinél kezdjük. A Keresztelőkápolna, a Dóm, a Csodák tere, a Temető és 
a Ferde torony az egykori tengeri hatalom egy szebb és gazdagabb korának emlékeit idézik.  A 
tartomány egyik legérdekesebb települése a várfallal körülvett és elizolált különc Luccai Hercegség.  A 
város palotái, szűk utcái, terei sajátos hangulatot és bájt kölcsönöznek a városnak. A Napoleoni 
uralom számos kézjegyét hagyta  Luccában, így egységes főtere, palotái, a reneszánsz hangulatát 
idézik.A Piazza Amfiteatro az olasz maffiafilmek közkedvelt  forgatási helyszíne.  A nap utolsó óráiban 
Pistoiába látogatunk. Nevét meghazuttolóan a település nem csak fegyvergyártással írta be magát a 
történelembe. A San Zeno katedrális, a Podestá palota, és a ma is működő Ospedale Ceppo páratlan 
műemlékek nem csak Toszkánában, hanem egész Itáliában. Szállás, vacsora ugyanott ahol az előző 
este. 
 
4. nap: az utazás kötelező megállója San Gimignano. A tizenhárom nemes család tizenhárom tornya, 
még az átutazót is megállásra inti. A város pestis járvány miatti elnéptelenedése egyben a város 
értékeinek fennmaradását biztosította. Látogatás a Collegiata templomban, mely közép – Olaszország 
egyik legrégebbi temploma.  Séta a város falain ahonnan páratlan kilátás nyílik atoszkán szőlős 
dombokra. Siena látnivalói a város főterének sikátoraiban szóródnak szét. A kíváncsi látogatóknak 
közelharcot kell vívniuk a követhetetlenül kanyargó viuzzákkal. A kereskedői árkádok, a Piazza  del  
Campo  és  a  Dóm  a város meghatározó épületei. Sienai Szent Katalin erkélye, a róla készült 
festmények a város féltve őrzött kincsei közé tartoznak. A város contradái ma is egész évben 
készülnek a térség egyik leglátványosabb ünnepére a Paliora. Szállás, vacsora ugyanott ahol az előző 
este. 
 
5. nap: reggeli után utunkat Toscana egyik legmagasabban fekvő települése felé veszük.  Monte 
Pulciano: nincs férfiember ki ne ismerné a zamatos montepulcianoi nedűt. A településről tiszta időben 
ellátni Umbriáig, és a dél – Toszkán dombokig. A falu egyik legrégebbi emléke a XI. századból 
származó Mária mennybemenetele feskó.  A kis utcák borozói ingyenes borkóstolóra csábítják 
atoszkán naptól kitikkadt látogatót. A kis város árnyas utcái, hűvös falai védelmet nyújtanak a hosszú 



út vándorának.  Cortona felé vesszük utunkat, amely hangulatával, egyszerű bájával, mint utolsó 
állomás, és mint legszebb emlék írja be magát élményeink közé.   A település valamikor önálló 
hatalom volt.   Egységes palotái, hangulatos terei nem véletlenül többször is filmvászonra kerültek. 
(…Napsütötte Toszkána, Tea Mussolinivel ). A bátrak  és vállalkozók  megmászhatják  a  település  
dombjait, és a Trasimeno tó panorámájában gyönyörködhetnek.A délutáni órákban Veneto tartomány 
felé vesszük az utunkat, szálláshelyünk Velence szomszédságában Levadában van. Vacsora a hotel 
éttermében. 
 
6. nap: reggeli  után  hajókirándulás   a    velencei    lagúnákon:    PUNTA   DI   SABBIONE  – LE  
VIGNOLE  – TRÉ PORTI  –  BURANO  (rövid   séta  a  szigeten,   látogatás  a  csipkeverőknél)  – 
MAZZORBO – SAN MICHELE (holtak szigete) – MURANO (látogatás az üvegfújóknál, előadás az 
üveg születéséről, vásárlási lehetőség ) – FONDAMENTA NUOVE – ARSENALE. Déután 
hazaindulás, érkezés a késő esti órákban. 
 
	  


