Tisztelt Szülők!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. SZEPTEMBER 30.

2020. szeptember 19-26-ig (szombattól szombatig) iskolai túratábort szervezünk Liguriába (Olaszország). A Ligur-tenger
káprázatos mediterrán vidékét fedezzük fel Portofino-tól a Cinque Terréig, mely a Földközi tenger egyik legszebb és leghíresebb
partszakasza, számos védett természeti értékkel. Ugyan tengerpartról van szó, de ez is igazi túratábor lesz, sok fürdéssel.
Program:
1. nap: utazás: Indulás Balatonfüredről reggel 5:30-kor. Érkezés várhatóan este 7-kor.
2. nap: Punta Chiappa, Camogli
Busszal a közeli Rutaba utazunk, itt kezdődik gyalogtúránk (San Rocco – Punta Chiappa – Camogli).
A Portofinoi-félsziget vulkánkitörései utáni lávafolyam a Punta Chiappánál érte el a tengert. A láva hamar megszilárdult, és
csodálatos alakzatokat hozott létre. A túra utolsó állomása, Camogli, az olasz riviéra egyik legbájosabb települése. Teraszos
elhelyezkedése, színes házai dél-olasz hangulatot árasztanak. Camogliban városnézés után fürdés is lesz. (Táv: 8 km, szint 250 m)

3. nap: Cinque Terre
15 percre vonatra szállunk, és elutazunk Cornegliaba. Innen gyalogtúra Volastrán át Manarolába. A ’sentiero 6d’ a Cinque Terre
egyik legszebb túraösvénye. Szédületes szőlőteraszokon haladunk, szenzációs kilátással a tengerre. Manarola pedig az 5 kis
halászfalu gyöngyszeme. (Táv: 5 km, szint: 350 m)

4. nap: Santa Margherita Ligure, Portofino
Buszunkkal elutazunk Camogliba, majd ott vonatra szállunk, és 4-5 perc alatt átérünk a félsziget túloldalára, Santa Margherita
Ligure-ba. Itt először városnézés (Villa Durazzo csodálatos épületei és parkjai), majd elkezdődik gyalogtúránk. Az ösvény Paraggin
át Portofinoba, az olasz riviéra talán leghíresebb településébe vezet. Itt városnézés, melynek során felmegyünk a pazar kilátású
Chiesa San Giorgiohoz, majd tovább a Castello Brown-hoz. Vissza ugyanezen az útvonalon, Paraggiban fürdési lehetőséggel. A
terep nem nehéz, részben tengerparti sétautakon megyünk. (Táv: 10 km, szint: 150 m)

5. nap: Toszkán kitérő: városnézés Pisa-ban és Lucca-ban

6. nap: Sestri Levante, Punta Manara
Egy keskeny földnyelven lehet bejutni, melynek egyik oldalán a mesék öble (Andersen itt élt), másik oldalán a csend öble
található. A keskeny földsáv egészen különleges hangulatot ad a városnak. Innen túrázunk a Punta Manara-hoz majd vissza
Távolság: 8 km, szintkülönbség: 200 m

7. nap: Kirándulás a Poéták öblébe
A túránk Montemarcellobol indul, innen a Punta Corvo-hoz túrázunk. Itt fürdési lehetőség után a túra folytatása Tellaron át
Lericibe.
A hely szépsége idevonzotta a romantikus angol poétákat, köztük Byront és Shelley-t.
Távolság: 10 km, szintkülönbség: 250 m

8. nap: Hazautazás, érkezés Balatonfüredre az esti órákban
Az elhelyezés egy kemping 5-6 személyes faházaiban lesz (jól felszerelt konyha, fürdőszoba). Ágyneműhuzatot hozni kell! A
tábor önellátó. http://www.valdeiva.com/en/Home
A részvételi díj várhatóan 75.000 Ft. A létszámtól, az EUR/Ft árfolyamtól függően, lehet kis eltérés.
A befizetések részletezése (a kalkuláció a mostani árfolyamon történt):
1. Előleg: 2019. október 10-ig 15.000 Ft a szállás lefoglalására. Visszamondás esetén az előleget nem tudjuk visszatéríteni
(ilyen esetben az egyetlen járható út, ha talál valaki mást maga helyett a lemondó)
2. 2020. tavaszán előleget kell fizetni az autóbuszra (várhatóan 15.000 Ft)
3. az indulás napján 110 EUR-t az autóbuszban szedünk össze (szállás fennmaradó költsége + autópályadíj+vonatjegyek)
4. Az utolsó kb. 9.000 Ft -os részletet a hazaérkezést követő héten kell befizetni (ennek pontos összegét a megérkező
számla alapján később pontosítjuk)
Szervező tanár: Laszip Ferenc
A helyszínekről nagyon jó magyar leírás itt található: https://cinqueterre.hu/
…………………………………………………………….…………itt levágandó! ……………………………………………………………………………
Hozzájárulok gyermekem kiránduláson való részvételéhez a fenti feltételekkel.
Tanuló neve:………………………………………………………………… Tanuló osztálya:…………………………..
…………………………………………………………………
szülő aláírása
Balatonfüred, 2019.09.06.

