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EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT
Umbria és Toscana gyöngyszemeinek
felfedezése Szent Rita nyomában
az Astl utazási iroda szervezésében
2019. május 25-től június 1-ig
Program
1. nap, szombat, május 25.: München – Treviso – Spoleto
Indulás: reggel 5.00-kor az Alter Botanischer Garten – Elisenstr. – Neptun szökőkúttól
Útközben megismerkedünk Treviso város nevezetességeivel.
Útvonal: München – Innsbruck – Treviso – Spoleto
Szállás: Spoleto környékén
2. nap, vasárnap, május 26.: Spoleto – Cascia – Roccaporena – Spoleto
Reggeli után megtekintjük Spoleto nevezetességeit: Duomo di Spoleto (Santa Maria Assunta) – Barberini
család Bazilikája, Ponte Ferri..., Majd továbbutazunk Casciaba, ahol Szent Rita nyomdokait követjük: Casa
Natale di Santa Rita, Cascia Katedrális, Szent Rita esküvőjének és fiai keresztelőhelyének helyszíne.
Roccaporenában meglátogatjuk Szent Rita szülőházát, a rendházat, a modern dómot... Vacsora után séta
Spoletoban.
Szállás: Spoleto környékén
3. nap, hétfő, május 27.: Spoleto – Orvieto – Bolsena tó – Montecatini
Reggeli után elutazunk Orvietoba, arra a településre, amely egy vulkáni tufa alkotta hegy csúcsán
helyezkedik el. Fekvését tekintve Orvieto a legdrámaibb Európában, hiszen a hegy oldala szinte
függőlegesen emelkedik a várost védelmező kőfalakig. A város nevezetességeinek megtekintése után
továbbutazunk a Bolsena tóhoz, mely az egyik legnagyobb vulkáni tava Európának, és Közép-Olaszország
drágakövének is nevezik. A toszkán dombok lábainál elterülő tavat hagyományos, ősi kis falvak veszik
körbe, a tó vidéke nagyon szép példája az olaszországi ökoturizmusnak. Késő délután továbbutazunk
Montecatini Termébe. Vacsora után felvonóval felmegyünk a település óvárosába.
Szállás: Montecatini
4. nap, kedd, május 28.: Montecatini – Cinque terre – Montecatini
Reggeli után elutazunk Cinque Terrére (jelentése Öt Föld), a Ligur-tenger partjának egyik zord és nehezen
megközelíthető része, mely La Spezia városától északnyugatra, Porto Venere és Levanto települések
között terül el. Nevét a területén osztozó öt településről kapta. A partvidék része a Levanto és La Spezia
egyes részeit is magába foglaló Cinque Terre Nemzeti Parknak. Ez Olaszország legkisebb nemzeti parkja.
Hajóval – vagy nagy hullámok esetén vonattal – elutazunk Monterosso al Mare Vernazza településre.
Szállás: Montecatini
5. nap, szerda, május 29.: Montecatini – Firenze – Montecatini
Reggeli után elutazunk Toszkána régió székhelyére és kulturális központjába, Firenzébe. Az Arno folyó két
partján, annak völgyében elterülő város hosszú múltra tekint vissza. Századokon át a Medici-család

uralta. 1865-70 között az Olasz Királyság fővárosa is volt. Számtalan történelmi és művészeti
látványosságnak ad otthont. A „reneszánsz bölcsőjeként” is emlegetik. Történelmi belvárosát 1982-ben az
UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. 1986-ban Európa kulturális fővárosa volt. Megtekintjük a
város nevezetességeit: Santa Maria Novella, Pitti Palota...
Szállás: Montecatini
6. nap, csütörtök, május 30.: Montecatini – Siena – San Gimignano – Montecatini a Via Francigena
egykori zarándokútvonal mentén.
Reggeli után elutazunk, megtekintjük Sienát, mely három összefüggő dombon fekszik, nagy
idegenforgalmat lebonyolító kereskedő- és iskolaváros, Európa egyik legnagyszerűbb gótikus városa.
Belvárosát az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. A városban megtekintjük a San Domenico
templomban Sienai Szent Katalin ereklyéjét, Szent Katalin szülőházát, a Dómot, melyben a Piccolomini
könyvtár található (VI. Piusz pápa gyűjteménye). Vacsorára visszautazunk szállásunkra.
Szállás: Montecatini
7. nap, péntek, május 31.: Montecatini – Pisa – Lucca – Montecarlo borvidék – Montecatini
Reggeli után elutazunk Pisaba. ,,Ci-hu” kisvonattal a belváros palotáit tekintjük meg az Arno folyó két
partján, majd a ,,Csodák Mezején” a katedrálist, a keresztelő kápolnát és kívülről a ferde harangtornyot.
Majd tovább utazunk Luccába. A város falain belül megismerjük a nevezetes templomokat (San Michele,
San Frediano), sétát teszünk Puccini szülőházához és a Piazza dell’Anfiteatro térre. Késő délutáni órákban,
egy hangulatos magángazdaságban elfogyasztunk egy tipikus Toscan vacsorát, természetesen a
legfinomabb Chianti borok kíséretében. Visszautazás a szállásra.
Szállás: Montecatini
8. nap, szombat, június 1.: Montecatini – Prato – München
Reggeli után indulás haza. Útközben megtekintjük Prato nevezetességeit, majd folyamatos utazás rövid
szünetekkel. A délutáni órákban indulunk haza. Este 22.00 körül érkezünk meg kiindulási helyünkre, az
Elisenstrasse-ba.
A programváltoztatás joga fenntartva!
Utazás: Az Astl utazási iroda modern, légkondicionált, WC-vel és konyhával ellátott autóbuszával és
magyar nyelvű idegenvezetővel.
Részvételi díj kétágyas szobában történő elhelyezés esetén: 941, -- Euró
Részvételi díj egyágyas szobában történő elhelyezés esetén: 1109, -- Euró
A részvételi díj tartalmazza: elszállásolás egy- vagy kétágyas, középkategóriájú hotelekben,
zuhanyozóval és WC-vel ellátott szobákban; félpanzió, magyar nyelvű idegenvezető, belépődíjak,
borravalók, (az ebédek kivételével minden költség).
Fizetési feltételek: Jelentkezéseket csak 400,-- Euró előleg befizetésével tudunk elfogadni. A részvételi díj
többi részét 2019. március 1-ig kell befizetni.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket! Jelentkezni lehet 2019. január 15-ig missziónkon vagy szentmisék után
a sekrestyében.
Merka János, plébános
A Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség vezetője
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