
	  

RÉSZLETES	  PROGRAM	  
	  
Időpont:	  2013.	  szeptember	  30.	  -‐	  október	  05.	  
Időtartam:	  6	  nap	  /	  5	  éj	  
Utazás:	  autóbusszal	  
Elhelyezés:	  Hotel	  Lorella	  **(	  Fiuggi	  )	  
Ellátás:	  félpanzió	  
	  
1.	  nap:	  indulás	  Budapestről	  06:	  30	  órakor.	  
Esti	  kirándulás	  a	  velencei	  lagúnákon,	  rendhagyó	  városnézés	  a	  város	  sikátoraiban	  melyek	  halott	  
dózsék	  emlékeit	  idézik	  meg	  minden	  este,	  látogatás	  	  Marco	  Polo	  házánál,	  a	  tragikus	  sorsú	  Falier	  dózse	  
templománál,	  a	  holtak	  szigeténél…	  Velence	  ahogyan	  még	  biztos	  nem	  látta!	  Este	  vacsora	  a	  hotel	  
éttermében.	  Tranzitszállás:	  Hotel	  al	  Gabbiano	  Levada	  
	  
2.	  nap:	  reggeli	  után,	  délelőtt	  továbbutazás	  Emiglia	  Romagna	  és	  Toscana	  tartományokon	  keresztül	  
Lazioba.	  Kora	  este	  érkezés	  Fiuggiba,	  vacsora	  a	  szálloda	  éttermében,	  rövid	  séta	  a	  település	  
belvárosában.	  Fiuggi:	  Lazio	  tartomány	  kincses	  doboza	  az	  Appenninek	  ölelésében	  800	  m	  tengerszint	  
feletti	  magasságon.	  Elhelyezkedésének,	  tiszta	  levegőjének	  és	  gyógyító	  forrásvizének	  köszönhetően	  a	  
régió	  egyik	  legelegánsabb	  üdülőhelyévé	  vált,	  valamint	  a	  római	  felső	  tízezer	  második	  otthonává.	  	  
Fiuggi	  -‐	  Róma:	  kb	  50	  perc	  busszal	  	  /	  40	  km	  /,	  délre	  Nápoly	  irányába.	  
	  
3.	  nap:	  reggelit	  követően	  látogatás	  a	  Vatikáni	  negyedben	  :	  	  Raffaelo	  Stanzái	  -‐	  Görög	  Terem	  -‐	  	  
Egyiptomi	  kiállítás	  -‐	  Sala	  dei	  Bigalli...	  –	  Sixtusi	  kápolna	  –	  Szt.	  Péter	  	  Bazilika	  –	  	  Angyalvár	  –	  Marsmező.	  
Gyalogos	  séta	  keretében	  látogatás	  a	  Piazza	  Navonán,	  a	  	  Pantheonnál,	  	  a	  Trevi	  kútnál,	  és	  a	  Piazza	  di	  
Spagnan…	  szabadprogram.	  Szállás	  ugyanott	  ahol	  az	  előző	  	  éjjel,	  vacsora	  a	  hotel	  éttermében.	  
	  
4.	  nap:	  reggelit	  követően	  egész	  napos	  látogatás	  az	  ókori	  Rómában:	  Fórumok	  –	  Colosseum	  –	  San	  
Paolo	  Fuori	  Le	  Mura	  Bazilika	  –	  Laterán	  –	  Viktor	  Emanuel	  emlékmű	  –	  Szenátori	  palota	  –	  Aracoeli	  
templom	  -‐	  Tevere…	  szabadprogram.	  Szállás	  ugyanott	  ahol	  az	  előző	  éjjel.	  
	  
5.	  nap:	  délelőtt	  a	  szállások	  elhagyása,	  útközben	  rövid	  pihenő	  és	  kirándulás	  	  az	  olasz	  filmek	  élő	  
díszletként	  nevezett	  Cortona	  városában.	  Késő	  este	  a	  szállások	  elfoglalása	  és	  vacsora	  Levadaban	  a	  
Hotel	  Al	  Gabbianoban.	  
	  
6.	  nap:	  reggelit	  követően,	  a	  délelőtti	  órákban	  a	  szálláshely	  elhagyása,	  érkezés	  Magyarországra	  az	  esti	  
órákban.	  


