Túratábor 2017. október 6-15.

Vezúv, Capri és a Sorrentoi-félsziget

A nagy siker miatt megismételjük a 10. jubileumi túrát
Tudnivalók
2017.október 6-15.
2 éjszaka a buszon
7 éjszaka Sorrentoban
tengerparti bungalókban
(a levegő kb. 25 Co, a tenger 20-24 Co fokos ilyenkor)
Részvételi díj: 82 ezer Ft
(+/- 3 ezer Ft)
Jelentkezési határidő:
2016. 10.14.

2017 őszén ismét a világ
egyik legszebb helyére, a
Vezúvhoz és a Sorrentóifélszigetre
utazunk.
A félsziget a természet nagy
ajándéka. Egyik oldalán a
Vezúv legendás, ma is aktív
vulkáni kúpja, a másik oldalán pedig fantasztikus csipkés hegyek szakadnak a
tengerbe, ahol káprázatos
túrákat tehetünk, és megkapó szépségű városkákat találunk (Positano, Amalfi, Ravello). De nemcsak a természeti kép, hanem a műemlékek is egyedülállóak. Pompei
és Herculaneum 2000 évvel

Program

ezelőtt virágzó római városok voltak. A Vezúv isz.
79-es kitörése mindkettőt
betemette, de egyúttal teljes épségben meg is őrizte.
Hihetetlen érzés a római
korba visszatérni, városaikban sétálni, házaikba, fürdőikbe, kocsmáikba bepillantani. Paestum egészen
különleges látnivalót rejt:
az egykori görög város,
Poseidonia
3
temploma
már 2500 éve áll a tenger
fölött, hirdetve a görög kultúra kimagasló teljesítményét. Ilyen épen álló és
szépségű görög templomokat talán sehol máshol nem
találunk a világon, Görögországban sem.

https://get.google.com/
albumarchive/10725540325043218072
5/album/
AF1QipMHoLJYKHkfL6cyRixSar4yKyjPmQNM2vFGfrgL

Október 6. (péntek) I ndulás a gimnázium elől
14:00-kor. Éjszaka a buszon.

Október 11. (szerda) H erculaneum és P aestum
megtekintése.

Október 7. (szombat) Érkezés a délelőtti órákban a szállásra. Fürdés a tengerben, városnézés Sorrentoban.

Október 12. (csütörtök) Városnézés Amalfiban,
majd innen gyalogtúra Ravelloba.

Október 8. (vasárnap) Túra a Vezúvon, a kráter
körbekerülése, utána Pompei megtekintése.
Október 9. (hétfő)
Túra a Sorrentói-félszigeten a Baia Jeranto öbölhöz
(fürdés). Délután séta a sorrentói Punta del Capohoz.
Október 10. (kedd) Túra a Sorrentói-félsziget
egyik legszebb útján: az Istenek Ösvényén (sentiero
degli dei), Positano városnézés.

Október 13. (péntek) Hajózás Capri szigetére,
túra a szigeten egészen Tiberius villájáig.
Október 14. (szombat)
Kora délutánig fürdés a tengerben, majd indulás haza. Éjszaka a buszon.
Október 15. (vasárnap) Érkezés a gimnázium
elé a délutáni/kora esti órákban
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A szállás jól felszerelt bungalókban lesz, saját tengerparttal rendelkező csodálatos narancs- és olajfaligetben lévő kempingben, Sorrento villanegyedében, 10 percre a belvárostól.
Ízelítőül a kemping videója: https://youtu.be/n8h6h4PVb_A
Minden bungalóban van fürdő és konyha (edények, főzőlap, hűtőszekrény). A
kempingben pizzéria és kisbolt is van.
A várható költség kb. 82 +/- 3 ezer Ft (310 Ft-os Ft/EUR –val számolva).
Az ár tartalmazza a szállást, a buszköltséget, autópálya és parkolási díjakat, a 2
sofőr napidíját, a sofőrök és kísérőtanárok szállását. Tartalmazza továbbá a Capri
hajóutat, a Pompei idegenvezetést (a kint élő magyar idegenvezetővel,
Valkai Erzsivel) valamint 2 helyi kisbusz bérlését, amivel az Amalfi partra be
tudunk
hajtani
(nagybuszunk
ki
van
tiltva
a
szűk
utak
miatt).
Az ár nem tartalmazza a 18 év felett fizetendő napi 1 EUR idegenforgalmi
adót (18 év alatt nem kell adót fizetni), továbbá az étkezést és a 4 EUR
belépőt a ravelloi Villa Rufoloba.
A pompei, herculaneumi és paestumi belépők 18 év alatt ingyenesek, 1825 év között féláron: mindhárom összesen 15 EUR, helyszínen fizetendő.
Az ingyenes EU biztosítási kártya kötelező! Ha ez nem elég, a biztosítást
önállóan kell intézni.
Ajánlott honlap magyarul: www.italywalk.com,
Jelentkezés
A lent levágandó beleegyező nyilatkozat leadásával. Határidő: 2016. okt. 14.
Lemondás esetén a befizetett 20.000 Ft előleget csak akkor tudjuk visszatéríteni,
ha a lemondó valakit hoz maga helyett.
Fizetés
- 2016.10.24.: 20 ezer Ft előleg a szállás lefoglalására
- 2017.04.15.: 10 ezer Ft előleg a busz lefoglalására
- Buszon beadandó: 120 EUR
- Utazás után kb. 15 ezer Ft

Szervező: Laszip Ferenc (30/755-25-19)

Hozzájárulás ( levágandó )
Hozzájárulok, hogy gyermekem, ……………………………………………………… aki ……osztályos
tanuló, a 2017-es túratáborban a fent leírtak tudomásulvételével részt vegyen.

…………………………………………………………………………

