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Indulás: Gyülekezés 2016. július 25-én, hétfő délután 16:30-ig Esztergomban, a Ferences Gimnázium gazdasági
bejáratánál. Esztergomból 17:00-kor indulunk bérelt busszal Olaszországba. További felszállási lehetőség:
Budapesten, a Műcsarnok mellett a homokóránál. A Műcsarnoktól 18:00-kor indulunk tovább.
Érkezés: 2016. augusztus 2-án kedd éjjel a kiindulási helyszínekre.
Szállás:
1. éjszaka utazás a buszon
2. éjszaka kompon Nápoly és Panarea (Lipari-szigetek) között.
3-7. éjszakák OLIVERI-ben, a La Tonnara di Oliveri-ben (Szicília) 8 db 4 fős apartmanban.
8. éjszaka kompon Vulcano (Lipari-szigetek) és Nápoly között.
Költség: 300 EUR + 35 000 HUF (szállás + utazás + kompjegyek + belépők: Kapucinus kripta, MonrealeKatedrális, Vulcano), melyből 200 Euró jelentkezésnél fizetendő előlegként, a többi pedig május 1-ig. Az előleg
a kompjegyeket és szálláselőleg költséget fedezi, visszamondás esetén csak abban az esetben tudjuk visszaadni, ha
sikerült magad helyet találnod más jelentkezőt.
Költőpénz és étkezés: Az ár nem tartalmazza az étkezést. Erre érdemes költőpénzként Eurót kivinni. A kinti
vendéglők árszintjei magasabbak az itthoniaknál. Viszont szupermarketekben ugyanannyiért tudunk bevásárolni,
mint otthon. Ha minél kevesebbet szeretnél kint költeni, akkor érdemes az élelem egy részét itthonról kivinni, erre
melegítős konzervek, zacskós tészták, levesek ajánlatosak. Érdemes kemping gázfőzőt is hozni ezeknek az
elkészítéséhez. A szicíliai apartmanokban lesz konyha és főzési lehetőség. Az első két nap után mindig meg tudunk
állni nagyobb szupermarketek előtt bevásárlás céljából.
Jelentkezni Fejes Istvánnál lehet 2016. március 1-ig az előleg befizetésével, a mobilszám, e-mail cím és a
születési dátum megadásával.
Fejes István elérhetősége: mobil: +36-20-400-58-39; e-mail: fejesistvanofm@gmail.com
Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a
papírdobozba való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet
foglalja. A csomag kétfelé legyen véve (de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben benne vannak a
személyes iratok, pénz, fényképezőgép, pulóver, esőkabát és egy közepes méretű ásványvizes palack. Ezt
bármelyik megállásnál könnyen ki tudjuk venni a buszból, továbbá ez a kishátizsák szolgálhat a túrákon is. A
nagycsomagban legyen minden, ami egész nap nem lesz használva, amit csak este a szálláshely elfoglalása után
kell elővenni.
Általános felszerelés: hálózsák (biztonság kedvéért), termosz vagy kulacs napközbenre, esőkabát, bakancs vagy
túracipő és egy váltócipő, fürdőruha. Sapka napszúrás ellen, napkrém leégés ellen.
Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány!
Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu oldalon lehet tájékozódni, és egyben meg is
lehet kötni a biztosítást. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája mindenképp hozza el. Ha nincs érdemes
kiváltani.

A túraterv vázlatos összefoglalása
Július 25.: Délután indulás Esztergomból illetve Budapestről, éjszaka utazás: M7 – M70 –
Szlovénia – Olaszország: A4 –A13 – A1 – Nápoly útvonalon. Az éjszakát a buszon
utazással töltjük.
Július 26.: A nap nagy része utazással telik. Délután érkezünk Nápolyba, ahol a nap
hátralevő részét városnézéssel tölthetjük. Nápolyból kompunk 20:00-kor indul Szicíliába.
Az éjszakát hálózsákjainkban töltjük a komp bárjában.
Július 27.: Reggel 7:35-re érkezünk Panarea-ra, a Lipari-szigetek egyik kicsiny szigetére.
Ez a nap a pihenésé: szabadon bóklászhatunk a fehérre meszelt házak között a szűk
sikátorokban. Igazából Panarea az olasz elit nyaralószigete. Az autómentes szigeten
kedvünkre sétálhatunk, fürödhetünk vagy kisebb túraútvonalakon körbe is járhatjuk a
szigetet. A szigetről a 15:10-kor induló komppal Szicíliába utazunk. 19:30-ra érkezünk
Milazzo kikötőjébe. Itt buszra szállunk és kb. fél órás buszozással szállásunkra utazunk
Oliveri-be.
Július 28.: Reggeli után kb. 1,5 órás buszozással érjük el az Etna oldalában található Alcantara-szurdokot. A buszparkolótól kb. fél órát kell gyalogolni a
szurdok-bejáratához, ahonnan a szurdok felfedezésére indulunk. Az Alcantara folyó több, mint kétezer éve csiszolja és keskenyíti a lávafolyást, ezzel létrehozza
a sziget egyik leglátványosabb természeti alkotását. Az 50 m mély, megdöbbentően szimmetrikus falakkal rendelkező völgy, a hullámzó bazaltsípok nagyszerű
látványt nyújtanak. Miután bejártuk a szurdokot, buszra szállunk és Taormina-ba utazunk. A város alján elhagyjuk buszunkat, majd néhány lépcsőfok leküzdése
után érkezünk Taormina tündöklő sétálóutcájára. A Corso Umbertón évszázados épületek közt sétálhatunk, miközben hangulatos tereken pihenhetünk meg.
Taormina egész egyszerűen a világ egyik legszebb kisvárosa, Szicília „ékszerdoboza“ és az olasz felső tízezer nyaralóhelye. A város szépségét leginkább
kivételes fekvésének köszönheti, hiszen a terekről hihetetlen panoráma nyílik a tengerre és az Etna vulkáni kúpjára. Nem véletlenül választotta Csontváry is ezt a
helyet sok festménye színhelyéül. Elhaladunk a híres Görög Színház mellett, majd szabadprogram keretében ismerkedhetünk tovább a várossal. Újabb néhány
száz lépcsőfokot leküzdve Taormina fellegvárához érkezünk – megéri a szintemelkedést vállalni, hiszen út közben mind az Etna, mind a tenger monumentális
látványa bontakozik ki előttünk. Innen már nincs messze Castelmola hegyoldalban megbúvó kicsiny városkája, mely leginkább az itt kapható mandulaborról
híres. A mandulabor teremtette kellemes hangulatban indulunk vissza Taorminába, majd lesétálunk az alattunk elterülő tengerpartra, Isola Bella híres szigeténél
strandolhatunk is. Az esti órákban visszatérünk busszal szállásunkra Oliveri-be.
Július 29.: Reggel 5:45-kor indulunk, hogy elérjük Milazzo-ból 7:00-kor induló kompot. Ezzel a komppal 10:05-re érkezünk Salina-ra a Lipari-szigetek egyik
jellegzetes szigetére. Salina tulajdonképpen két vulkáni kúp egymás mellett. A kikötőből egy ösvényen 2-2,5 órás túrával érjük el a Lipari-szigetek legmagasabb
pontját a 962 m-es Monte Fossa delle Felci csúcsot, ahol gyönyörű kilátásban lehet részünk a másik vulkáni kúpra és a Lipari-szigetek többi szigetére. A
megismert úton térünk vissza a kikötőbe, ahol felszállunk a 16:15-kor induló kompra. Aki nem szeretne túrázni, az sétálhat vagy fürdőzhet Santa Marina di
Salina kisvárosában. Kompunk 19:30-re érkezik Milazzo-ba. Innen szállásunkra utazunk Oliveri-be.
Július 30.: Reggeli után kb. 2 órás buszozással érjük el Catania-t, ahol a délelőttöt a város bejárásával töltjük. Több látnivaló is van a városban: barokk
homlokzatú dóm, Castello Ursinó négyszögletű sarokbástyás vára, Görög-színház, római Anfiteatro romjai, S. Niccoló templom. Délután a közeli Siracusa
városába látogatunk. Siracusa ma jóval kisebb, mint virágzása idején. Siracusa tulajdonképpen egy szigetváros, óvárosa a görögkori szigeten (Ortügia) található.
A városfallal körülvett óváros megszámlálhatatlan sok kis templomot rejt: az Apollo-templomtól a Dómig vagy a Dómtól a Castello Maniace-ig. Városnéző
sétánkat folytathatjuk a „szárazföldi” részen: Ginnasio, a nagy császárkori-templom és portikusz, ezután következhet az Anfiteatro és a Görög-színház végül, aki
szeretné, meglátogathatja a San Giovanni Katakombát is. Kora este visszaindulunk szállásunkra, Oliveri-be.
Július 31.: Ezen a napon Palermo és környékének felfedezésére indulunk. Kb. 2 órás buszozással érjük el Palermo-t, ahol
először közösen a Kapucinusok kriptáját tekintjük meg. Itt a különleges adottságok miatt az összes eltemetett
mumifikálódott. Körbejárhatjuk a felöltöztetett múmiákat, akik foglalkozásuknak megfelelően vannak csoportosítva:
katonák, munkások, klérus stb. A kriptalátogatás után a délelőttöt palermoi városnézéssel töltjük. Kezdünk a Piazza
Marina-n, ahol Garibaldi pálmái és magnólia fái találhatók. A térről továbbhaladva elhaladunk a Palazzo Chiaramonti
palota mellett, majd a városnéző sétát a Palazzo Abbateli-vel folytathatjuk. Palermo-nak sok temploma van, néhányba
mindenképp érdemes betekinteni: reneszánsz stílusú La Gancia; S. Francesco di Assisi normannos, háromhajós,
háromkapus temploma; Oratorio de S. Lorenzo; domonkosok S. Domenico temploma a Piazza di S. Domenico téren.
Délután busszal kimegyünk a 20 km-re található Monreale-ba. A monreali dóm a normann-kori Szicília legszebb
székesegyháza. A dóm mellett, aki akar, betekinthet a benedekrendiek kolostorának hajdani kerengőjébe a chiostro-ba is.
Késő délután a Közeli Cefalu-ba látogatunk. Itt mindenképp megéri felmenni a sziklára a panorámáért, de lehet fürdeni is
Cefalú strandján. Mielőtt visszaindulnánk a szállásunkra közösen betérünk a híres Roger király által építetett katedrálisba.
Augusztus 1.: Reggel 5:45-kor végleg elhagyjuk szállásunkat és a közeli Milazzo-ba utazunk busszal, hogy ott elérjük a
reggel 7:00-kor induló kompot. A komppal 8:25-re érkezünk Vulcano szigetére, mely nevét az ott található vulkánról
kapta. A kicsiny szigeten felkapaszkodunk a névadó vulkánra, körbesétálhatunk a kráter peremén, közben néhol azért
kénes kigőzölgések állhatják utunkat. A Lipari-szigetek legkisebb vulkánjáról lejövet felfedezhetjük a sziget „fővárosát” a
néhány utcás Porto Levante-t, de akár strandolhatunk is Vulcano egyik fekete homokos öblében. Vulcano-ról kompunk
16:10-kor indul Nápolyba. Az éjszakát hálózsákjainkban töltjük a komp bárjában.
Augusztus 2.: Reggel 7 óra körül érkezünk Nápoly kikötőjébe. Innen A1 – A13 – A4 útvonalon utazunk át
Olaszországon, majd Szlovénián át hazafelé, érkezés az éjjeli órákban a kiindulás helyszínekre.

