Bretagne
2020.07.07 – 07.14
Bretagne –ba „csakúgy” nem jut el az ember..

Ehhez társaság kell! Ide, idejönni kell!

Varázslatos tájak, különleges gasztronómia, könnyedség-jókedv

Ez a csodálatos tájakkal vértezett országrész nem esik útba menetközben semmi más Franciaországi célpont felé.
Nem bánja meg az ember a máshol nem található gasztronómia ízbombákat, vadregényes magaspartokat, gránit építőkövekből álló, szűk
utcájú középkori városokat.
Utazásunk során megismerjük a bretonok történelmét, mely inkább az írek, skótok hagyományait sejtetik itt Franciaország „madársejárta”
csücskében.
Szállásaink a Premire Classe lánc hoteleiben 3 ágyas szobákban lesznek (a 2 ágyas igény felárat jelent!). Esténként bor-sajt kombóval utazzuk
be a „Nagy ötszög”-et.
Az impresszionsta Monet több változatban is megfestette, mert el nem dönthető, hogy az év melyik fázisában a legcsodálatosabb a Rouen-i
Katedrális. A kultúrát a Museé des Beaux Arts impresszionistákat bemutató kiállításon szívjuk magunkba. Menetközben Normandia útjain
meglátogatjuk a II.világháború neves partraszállási helyeit (pl.: Omaha part) mely számos hollywoodi film díszletéül és történelmi alapjául
szolgált.
Nem maradhat ki a környék híres párlata a calvados sem, ami A diadalív árnyékában oly sok érzelmet szított Ravic és Joan között. Egy
almapárlat készítő farm is szerepel a programban.
Nem kihagyható Franciaország egyik legismertebb látványossága a Mont Saint Michel apátságsziget (apály-dagály időpontjától függ a
látogathatósága).
Gyalogtúránk egyike a Frehel félszigeten a Fort la Latte erődig (5-6 km) tart. Dinan középkori piacán megkostóljuk a friss nyers osztrigát.
(https://gasztroutazasok.blogrepublik.eu/2011/03/02/enni-franciaorszagban-az-osztriga/).
A táj legjellegzetesebb kőzete a vörös gránit, ami egy mélységi magmás képződmény. De hogy is került a felszínre…? Majd ott megbeszéljük
következő túránk során, mely az Atlanti Óceán partján halad.
Elhagyjuk Bretagne-t és a Le Mans 24h Museé autókiállítás érintésével haladunk Párizs felé, de lassítunk Chartres-nál.
A fővárosban autóból tekintjük meg a leghíresebb látnivalókat és rövid sétákkal fedezzük fel a történelem csodáit. Hazautazásunk reggelén
korai indulással érjük el Reims-et, ahol a katedrális lenyűgöző méreteit csodáljuk meg. Délután leadjuk bérautóinkat és átadjuk magunkat a 2
órás repülés élvezetének. Érkezés Pozsonyba 19:25 kor.

A részvételi díj: € 350 (a közzététel 2019.11.05 időpontjában !)
mely tartalmazza: a repülőjegyek árát,
a reptéri transferek díját Sopronból Pozsonyig és vissza,
a közlekedéshez használt bérautó bérleti és üzemanyag 1főre eső költségét,
a 6 éj szállás költségét 3 ágyas szobákban
nem tartalmazza: a reggeli és a napközbeni étkezéseket, kóstolókat
a belépőket (kb.: € 50)
az esetleges autópálya 1főre eső díjait (max.: € 5-10),
a 2 ágyas szobák felára kb.: € 40

Dél-Itália kincsei
Nápoly, Puglia, Bari, Basilicata-Matera, Sorrento, Pompeii, Amalfi
2020.04.23 – 04.28
Olaszország egy kicsit másként..

Landolás Nápolyban 20:35 kor. Bérautó(k) felvétele.
Indulás Puglia felé útközben elérünk első napi szállásunkhoz. Olaszos esti kerthelységes vacsora könnyű borral, olivás piritósokkal. (egyénileg
bármi más rendelhető).
Másnap korán indulás a Trullok földjére Alberobelloba. Ezután tovább utazunk Monopoliba. Na nem játszani, hanem a katedrális ejt majd
rabul bennünket. Ebédre javasolt a hely különlegessége a tengeri sün leves, kagylóval és valami (mert rengeteg módon képesek elkészíteni)
polipos főétel. Visszatérünk Bariba, a tartomány fővárosába – városnézés. Szállás elfoglalása.

Másnap búcsút veszünk Pugliatól és Basilicata tartományt vesszük célba. E területet ha megemlítjük bárkinek, aligha hallott róla, pedig
lélegzetállító hegyek közé zárt városkái vannak. Elvarázsolt, mesebeli, legendákat idéző táj ez, temérdek meglepetéssel, ínycsiklandozó
konyhával és messzire nyúló történelemmel.
Túrázunk (6-8 km) Castelmezzanoból Pietrapertosaba, vagy…? Miért vagy? Mert át is „repülhetünk” akiben van elég spiritusz.. 120 km/h
sebesség (Volo dell’Angelo).
Az adrenalin bomba után folytatjuk utunkat a sokak által legszebb tengerparti útján Amalfi felé. Szállás elfoglalása ahol 3 éjszakát töltünk.
Nápolyban született a „pizza”. Működik az a pizzeria ahol kitalálták. Mi is megnézzük. Mit megnézzük? - Megkostóljuk!
Pompeii katasztrófája gyerekkorom óta foglalkoztat. Hogy hogy nem tudtak elmenekülni egy vulkán kitörés elől? Persze ahogy nő az ember
egyre többet hall és tud meg a piroklasztikus árról…
A Sorrentói-félsziget látványa a leírások alapján ájulást okoz. Az ilyen alélésért utazik az ember…
Mi maradt még ki..? Hát ami elsőként az eszünkbe jut ha Olaszországot említi valaki: A Vezúv!
Az utolsó 3 nap programjai felcserélődhetnek az időjárás függvényében.
Visszautazás 04.28 21:15 indulással. 22:55-es Bécs érkezéssel.
A részvételi díj: € 450 (a közzététel 2019.11.05 időpontjában !)
mely tartalmazza: a repülőjegyek árát,
a reptéri transferek díját Sopronból Bécsig és vissza,
a közlekedéshez használt bérautó bérleti és üzemanyag 1főre eső költségét,
az 5 éj szállás költségét
az 5 reggelit
nem tartalmazza: a reggeli és a napközbeni étkezéseket, kóstolókat
a belépőket (kb.: € 100)
az esetleges autópálya 1főre eső díjait (max.: € 5-10)

