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PROGRAM 

 

október 27. csütörtök (kb. 550km, 1. térkép) 

7:30 indulás Bp-ről → 100km 

9:00  találkozó a Siófok Sóstó pihenő; MOL-kút → 160km 

10:45  rövid pihenő (Pince MOL-kút-szlovén matrica!!!) → 170km 

12.30 – 13:30 pihenő: Trojane fánkos → 130km 

15:00  érkezés Kranjska Gora-ba  

Bejelentkezés, séta a Jasna tóhoz  (oda-vissza 1-1 km) 

19:00  vacsora a szállodában 

Hotel Alpina*** (Vitranska 12, Kranjska Gora,  

Tel. +38645893100; hotelalpinaslovenia.com) 

******* 

október 28. péntek (kb. 400km, 2-3. térképek) 

7:30-tól reggeli, check-out 

8:30  indulás → 12km 

9.00 – 9:30 Vrsic-hágó – 1600m tszfm. → 100km 

11:30 – 12:00 rövid megálló, szendvics ebéd  

(Rigotto Nerio, Tangenziale, Via Gastone Conti 301, Udine → 180km 

14:00 – 15:30  Villa La Rotonda (Vicenza) → 110km 

18:00  érkezés Trentóba, bejelentkezés a szállodába 

20:00  vacsora a szállodában 

******* 

október 29. szombat (kb. 160km, 4. térkép) 

7:30-tól  reggeli 

9:00  indulás → 30km 

10:00 – 11:00  Castello Thun → 20km  

11:30 – 14:00  Santuario San Romedio, piknik ebéd → 100km 

16:00 – 17:30  Borkóstoló Lavis-ban → 10km 

18:30  érkezés Trentóba 

20:00  vacsora a szállodában 

 

október 30. vasárnap (kb. 200km 5. térkép) 

7:30-tól  reggeli 

8:30  indulás Spiazzi-ba → 80km 

10:30 – 12:00 Santuario Madonna della Corona 

12:30  Ebéd az Albergo Speranza-ban 

14:00  indulás Riva del Garda-ba → 65km 

15:30 – 16:15 Cascata Varone  

16:30 – 18:00 Riva del Garda városnézés egyénileg → 45km 

19:00  érkezés Trentóba 

20:00  vacsora a szállodában 

 

október 31. hétfő (kb. 280km, 6. térkép) 

7:30-tól  reggeli, check-out 

9:30 – 12:00 Castello Buonconsiglio, városnézés Trentóban 

12:00  gyors ebéd a hotelben 

13:00  indulás → 140km 

15:00 rövid pihenő: Tamoil Treviso Nord → 140km 

17:00  érkezés Gradóba, bejelentkezés, szabadprogram 

20:00 vacsora a szállodában 

Hotel Fonzari**** Piazza Biagio Marin 6, 34073 Grado 

Tel. +390431876360; http://www.hotelfonzari.com 

 

november 1. kedd (kb. 600km, 7. térképek) 

8:00  reggeli, check-out 

9:30  indulás → 50km 

10:30 – 12:00 Castello di Miramare (Grignano) → 140km 

12:00 – 13:30 pihenő Trojane → 170km 

14:30 – 15:00 pihenő Pince → 160km 

16:30 – 17:00 pihenő Siófok Sóstó pihenőben a MOL-kútnál → 100km 

 



2022. október 27. csütörtök        7:30  indulás  (~550 km) 

 

Trojane Évente mintegy 6,3 millió 

euró nettó árbevétele, és 120 

dolgozót foglalkoztat. A céget 

Szlovénia-szerte, valamint Európa 

jelentős részén széles körben ismerik 

híres trojani óriás fánkjáról.  

Kranjska Gora Szlovénia egyik leg-

szebb alpesi üdülőhelye a Triglav Nemzeti 

Park hegyei és jeges tavai között. A népszerű 

turistaváros Szlovénia egyik legjobb síparadicsoma, 

közkedvelt kirándulóhely. A térség igazi alpesi életérzést 

tartogat, ahol minden a természetről, a 

nyugalomról, és a pihenésről szól. A 

közelben olyan természeti kincsek rejtőznek, 

mint a Jasna tó, a Zelenci Rezervátum, vagy épp a Martuljek vízesés. Évente a FIS Alpesi Sí 

Világkupa sorozatának, más néven Vitranc Kupának ad otthont a szlalom és az óriás-műlesiklás 

eseményeinek. Tamar völgyében található a jól ismert Planica síugró domb. Jezero Jasna, vagyis 

a Jasna tó a városhoz eső legközelebbi látnivaló. A nyáron fürdőzésre is alkalmas tó vonzza a 

turistákat. A meseszép kék színnel rendelkező mesterséges tó felé vezető úton több vízesésben is 

gyönyörködhetünk. Látnivalói a vízimalom és a híres Zlatorog (Aranyszarv), a kecskebak szobra.  

     

https://trekhunt.com/hu/tag/triglav-nemzeti-park
https://trekhunt.com/hu/tag/triglav-nemzeti-park
https://trekhunt.com/hu/article/jasna-to/
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2022. október 28. péntek         8:30  indulás (~400km) 

 

A Vršič-hágón átvezető út a Júliai Alpok kétezres csúcsai között kanyarog, Kranjska Gorát és Trentát, 

vagy a Száva és a Soča völgyeit köti össze. Mint sok minden, ez is a világháború alatt készült, hadi 

célokra. A Triglav Nemzeti Park 25 km-es útszakaszán 50 darab sorszámozott, hajtűkanyaron 

szédeleghetünk és legmagasabb pontján, a Vršič-hágón 1.611m-en autózunk. A 8. kanyarban lévő, 

Orosz kápolna (Ruska Kapelica) a szép kis fatemplom. Az út építői közül több mint 300 orosz 

hadifogoly halt meg egy lavinában és az ő emlékükre készült. 

 

A Villa „La Rotonda” a legismertebb az 1546-ban Vicenza város építészévé avatott Andrea Palladio által tervezett 20 

vicenzai villa közül. A reneszánsz építészet történetének egyik legkülönlegesebb 

épülete, az UNESCO Világörökség része. Építésekor még évszázadokon át divatos 

és követendő volt az az életmód, amikor egy vagyonos úr élvezte az egyszerű élet 

örömeit, idilljét. Paolo Almericónak, mint 

egyedülálló agglegénynek, nem volt szüksége 

óriási palotára, de megkívánta, hogy lakhelye 

kifinomult és modern legyen, és ez pontosan az, amit Palladio tervezett. Az építkezés 

1567 körül kezdődött. A belső dekoráció minden szempontból rendkívüli, képi és 

szobrászati szempontból egyaránt. A La Rotonda valójában egy magánlakás, és 1912 

óta a Valmarana család tulajdona, otthona. A család 1986-ban engedélyezte a villa 

belsejének megnyitását a nagyközönség előtt. Privát látogatás keretében a gróf maga 

mutatja be az épületet nekünk, aki Palladio munkáinak szakértője és az építészet volt tanára a Virginia Egyetemen. 

Belépve azonnal magával ragad a magas kupola és freskói, de hamarosan a mellékszobákba is bepillantást nyerhetünk, 

ahol családi emlékek, kandallók és korhű nappalik várnak. Figyelemre méltó a park, amely a körös-körül megművelt 

vidékre nyújt kilátást. 

           Pozíció: É.sz: 45°31′53″ K.h: 11°33′37″  
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2022. október 29. szombat         9:00  indulás (~160km) 

 

A Castel Thun a Val di Non völgyben, Vigo di Ton falu közelében, egy kis 609m-es dombon 

tornyosul. A 13. század közepén épült, és a püspök nevében eljáró hatalmas feudális urak, a 

Thun nemesi család székhelyeként szolgált egészen 1992-ig. Ez a kasztellán építészet egyik 

legérdekesebb példája, mely ma is őrzi az eredeti berendezést, az értékes művészeti 

gyűjteményt, és egy fontos, több ezer kötetes könyvtárat. A gyönyörű épületet és a nagy 

kerteket egy komplex, tornyokból, bástyákból, árkokból és falakból álló erődrendszerrel védi. 

Kiemelkedik a mór stílusban épült és 1566-ból származó "Spanyol ajtó", amelyet Giorgio Thun 

legendás spanyolországi utazásának emlékére neveztek el. A várban a földszinten a nyilvános 

helyiségek, míg az emeleten az urak szobái. A számtalan terem között megtalálható itt a 

püspökszoba, ahol Sigismondo Alfonso herceg- püspök aludt, a reneszánsz kandalló-szoba, 

és a virrasztásokon meggyújtott gyertyák füstjétől ma is 

fekete halottak szobája.  Pozíció: É.sz.: 46°16′25.27″ K.h: 11°05′25.12″ 

 

A Szent Romediusnak szentelt San Romedio szentély egy meredek sziklás ormon található a Val di Non tájon. Az 1000 

és 1918 között, mintegy 900 év alatt épített szentély öt templomát/kápolnáját 

131 lépcső köti össze. Szent Romedius egy nemes 

fia volt, fiatalon visszavonult egy sziklabarlangba, 

hogy meditáljon. Szülei halála után elhagyta minden 

vagyonát, és a Trentino-i Val di Nonban telepedett 

le. A hely 500 évig magányos és megközelíthetetlen 

volt. A parkolótól egy kis erdei séta vezet a                       

zarándokhelyig.   Pozíció: É.sz.: 46°22′08.47″ K.h: 11°06′22.86″ 
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2022. október 30. vasárnap         8:30  indulás (~200km) 

 

Santuario Madonna della Corona      „A szentély a csend és a meditáció helye, ég és föld között.” 

A festői Monte Baldo 774m-es függőleges sziklájába méltóságteljesen kapaszkodó templom 

tériszonyosoknak annyira nem ajánlott hely.  Baldo környékén már 1000 körül éltek remeték, a 

13. században működő kolostort a Montebaldoi Szt. Mária kápolnával csak a sziklában egy 

veszélyes keskeny ösvényen lehetett megközelíteni. A szentély közelében található hatszögletű 

templom a „Sacellum Pietatis” pontosan ott áll, ahol a hagyomány szerint a Madonna-szobrot 

találták.  Ma is fontos zarádokhely, a római Szent lépcső 28 lépcsőfokú másolatát a zarándokok 

itt is térdelve másszák meg (Scala Santa, a Pilátus palotájába vezető lépcső másolata, amelyen 

Jézus felment, mielőtt keresztre feszítésre ítélték). Egykor Brentino faluból csak 1614 lépcsőn 

lehetett megközelíteni, manapság egy aszfaltozott úton is elérhető, amely Spiazzi falutól 

kezdődően egy sziklába vájt alagúttal ér véget. Ezen az úton csak gyalog lehet közlekedni. 

Útközben a Via Crucis 14 állomását bronzszobrokban és Jézus síremlékét is láthatjuk.  

1975 és 1978 között zajlott a kegyhely bontása és újjáépítése. 1982-ben megkapta a „bazilika 

minor” címet. 1988. április 17-én II. János Pál pápa meglátogatta a kegyhelyet, és imádkozott a Koronás 

Boldogasszonyhoz. Az épület jelenleg 600 m², 30 m hosszú, 20 m széles, kupolája 18 m magas. A homlokzat neogótikus 

stílusú, Sant'Ambrogio márvánnyal díszített, és egy 33 méter magas harangtorony szegélyezi. A homlokzaton a timpanon 

magasságában egy központi ajtó mellett 2 márványfigura Szent János Evangelistát és Mária Magdalénát ábrázolja. 

 

Az építés 1522-es helyi legendája az eredetileg Rodosz szigetén őrzött Pietà szobor sziklás szakadék szélén való csodás felfedezéséről szól. II. Szulejmán 

török inváziója és a sziget kifosztása elől a szobrot egy angyali beavatkozásnak köszönhetően szállították át a Monte Baldóra, így talált itt menedéket. A 

legenda szerint egy helyi csoport fényt látott, és angyalkórust hallott a sziklafal felől. A nehezen megközelíthető helyre kötelekkel ereszkedtek le, hogy 

szemtanúi lehessenek a titokzatos szobor látványos jelenlétének. A felfedezés helyén egy kápolnát emeltek, amelyben a szobrot elhelyezték. 
 

     Pozíció: É.sz: 45°38′58.6″ K.h: 10°51′22.32″ 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Santuario_della_Madonna_della_Corona&params=45.64961_N_10.8562_E_type:landmark
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Cascata Varone     Barlang és a vízesés, egy privát kis természetvédelmi terület  

Olyan mintha barlangban lennénk, valójában egy nagyon keskeny, magas 

szurdokban vagyunk, amelyet a vizek haragja 55 méteres mélységig vájt át a 

hegyen. Ritka geológiai jelenség, hogy a barlang és vízesés 

egyidőben alakul ki. Így történt ez a Varone esetében, több mint 

20 000 év alatt, és az erózió munkája ma is folytatódik. A víz évente 

két millimétert mos le a sziklából. Az ösvényeknek, a hidaknak, a 

sétányoknak, a kanyargós lépcsősoroknak köszönhetően 

élvezhetjük ezt a lenyűgöző természeti jelenséget. 

 

Az Alsó-barlanghoz vezető sétány a sziklákba épített vad szurdokba visz, kanyargósan megy 

mélyre a hegy szívébe. Egy méterrel a lábunk alatt csobogó víz felett sétálhatunk. 

A víz itt fülsüketítő üvöltéssel zúdul alá, mintha forrna, úgy habzik és mindeközben olyan finom 

permetet bocsát ki, hogy szürreális ködbe burkolja a látogatót. 

A túra során 115 lépcsőn feljutva érjük el a felső "barlangot" a vízmosás felső tölcsérét, egy 15 

méteres a sziklába vájt alagúton át. A víz hatalmas erejét itt közelről érezhetjük. A csúcson. a felső 

erkély szintjén a szurdok 73 méter mély. A vízesés 98 métert zuhan le a szurdokban, melyet a 

közeli (8 km) Tenno tóból eredő vízforrás táplál. 

Tanácsos még nyáron is egy széldzsekit vagy esőkabátot vinni a vízpermet és a hűvösebb klíma miatt. Parkolás: 2 óra 

ingyenes. 

 

A Varone-vízesést nagy pompa közepette avatták fel 1874. június 20-án , különleges díszvendéggel: Miklós montenegrói herceggel, aki véletlenül a tónál 

nyaralt abban az időszakban. Azóta hagyomány az eljegyzések alkalmával ide kilátogatni a vendégekkel. 

            

ESŐKABÁT, vízálló cipő javasolt!!!  Pozíció: É.sz: 45°54′41″ K.h:10°50′04″ 
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Riva del Garda városnézés    "Varázslatos város, a tó gyöngyszeme" 

A Garda-tó északi részén már a római korban is fontos kereskedelmi hely volt. A táj rendkívüli: az egyik oldalon citromfák, 

leanderek, olajfák, és pálmafák, a hegy a másikon. Riva – latinul Ripa – jelentése part, a város fekvésére utal. 

Amikor a jégkorszakban a Dolomitok csúcsairól leereszkedő gleccserek kivájták a hosszú, meredek hegyoldalakkal 

szegélyezett völgyet, még nem társult a természeti szépségekhez ilyen kellemes mediterrán éghajlat, és a végmoréna 

természetes gátja mögött felgyűlt tó partjára épült városkák is sokat emelnek a hangulaton. Ásatások igazolják, hogy a 

város a római kor előtti időkből származik, de eredete bizonytalan. Tartozott már a Velencei 

Köztársasághoz, a trentói érsekség is birtokolta, de része volt Napóleon olasz 

tartományának és az Osztrák-Magyar Monarchiának is. A sokat látott Torre Apponale 

óratornya egykedvűen szemléli a múló évszázadokat, és veti árnyékát a főtér házainak 

cserépsorára, míg a hegyekből alábukó szél a vitorlások árbócának feszülő vászonba 

kapaszkodik.  Vadonatúj, panorámás sikló köti össze Riva del Garda történelmi központját 

a velenceiek által 1500-as években épített Bastione di Riva erőddel mindössze két perc alatt. 

Az üvegből készült siklóról elsöprő panoráma tárul a tóra. 

Parkolás a Monte Oro parkolóházban (Via Monte Oro 13, 38066 Riva del Garda TN)  

Több híres személyiségre volt nagy hatással a tó festői északi szöglete: Franz Kafka, Thomas Mann, Albrecht 

Dürer, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzche, és Rainer Maria Rilke. 
 

   

https://www.outdooractive.com/en/author/staff-outdoor-gardatrentino-mm/22640478/
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Ez a könnyű sétaútvonal összeköti Riva del Garda történelmi központjának főbb látnivalóit. 

Az aktívabbak a látogatást a Bastione-hoz, a velencei erődhöz és a Riva fölé magasodó 

látványos kilátóhoz való kirándulással zárhatják. 
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La Rocca -erőd 

1124-ben az Altemanno püspöktől Riva polgárai megkapták a jogot új erőd építésére a tóparton. A 16. században 

a püspöki fejedelmek ideiglenes lakhelyévé vált. A 19. század közepén osztrák-magyar laktanyává alakították, és 

elvesztette minden középkori és reneszánsz jellegzetességét. 

Torre Apponale- kilátó (2,00 EUR) 

A Piazza III Novembre keleti oldalán álló 34 méteres torony a XIII. században épült, különböző méretű kőkagylókkal, 

amelyek a kikötőt és a teret őrizték. Ősi kereskedelmi központ és vásár volt, és 1555-ben egy emelettel bővítették a 

tornyot. A 2002-es teljes helyreállítás után a 165 lépcsőn felsétálhatunk a csúcsra, ahonnan megtekinthető a 

vakondot határoló Piazza geometrikus szerkezete, Riva városa és a  

Village Piazza 3 Novembre – a régi és a modern város szíve 

A korábban Piazza Grande, majd Piazza Benacense néven ismert tér a Városházának, a Torre Apponale-nak és néhány 

nemesi háznak ad otthont. A Scaligera uralom idejéből származó árkádok, amelyek a kikötő és a tó felé zárják a 

piazzát, korábban piacoknak és üzleteknek adták otthont. 

Palazzo Municipale - régi városháza 

Évszázadok óta ez volt Riva del Garda önkormányzatának székhelye. A homlokzati feliratok a XV. század végén a 

velencei uralomra emlékeztetnek. Az épület eredetileg alacsonyabb volt, falain háborús jelenetekkel. Az 1800-as 

évek közepén, a helyreállítás során felemelték, és a szomszédos Palazzo Pretoriohoz és a Porta Bruciatához 

csatlakoztatták. 

Piazza Catena – a régi határvonal 

A Piazza Catena nevét arról a kikötő védelmét szolgáló nagy láncról kapta, amely az elmúlt évszázadokban a vízben 

húzódott. 1929-ig a császári vámház otthona volt: a határvonal, amely évszázadokon át elválasztotta a tó északi 

szakaszát a déli régióktól. Itt van San Giovanni Nepomuceno, a vizek védőszentjének barokk szobra is, amelyet az I. 

világháborúig a Piazza Benacense-en őriztek. 

Erőmű (15,00 EUR) 

A tó partján az 1920-as években Maroninak tervei alapján épült impozáns monumentális erőmű. A Ledro-tóból 

áramot termeljenek, amelyet a sziklában lévő nyomás alatti alagúton vezetnek át. A homlokzaton látható numen 

akvárium Silvio Zaniboni szobrászművész munkája. Az erőműbe csak vezetett látogatással lehet belépni. 
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Marocco negyed - Riva del Garda egyik régi negyede 

A Rocchettához közeli,a múlt hagyományos és népszerű lenyomatát őrző, szűk sikátorokkal és házakkal teli,  negyed 

a nevét a fenti hegy lejtőiről ide hullott földcsuszamlásos sziklákról (nyelvjárásban "maroc") kapta. Ezek közül sok 

be van ágyazva a házak falába Via Marokkóban. Figyelemre méltó az elegáns püspöki palota a felső téren, és a San 

Rocco szentéllyel. 

Porta San Marco - Riva del Garda egyik középkori kapuja 

Eredetileg a 14. században, Mastino II della Scala uralkodása alatt épült, a 15. század második felében a velenceiek 

átalakították, majd 1536-ban Bernardo Clesio püspök restaurálta, aki felhelyezte címerét (két oroszlán). az északi 

oldalon. 

Santa Maria Assunta plébániatemplom - a tágas Piazza Cavour térre néz. 

Az 1106-ban már meglévő épület egy barokk rekonstrukció (1728). Folyosó nélküli templom, egy mellékkápolnával; 

számos díszítéssel és stukkókkal díszített oltárral. A kiemelkedő festmények a főoltár mögött és a bal oldali 4. oltár 

(a Fájdalmas Szűzanya) közelében találhatóak. A szomszédos kis Craffonara téren emelkedett a később lerombolt 

ősi templom.  

Porta San Michele -É-i középkori városkapu Porta d'Arco 

A kapu a várost a külvilággal kötötte össze, jelenlegi nevét pedig a közeli San Michele templomról kapta. 1862-ben 

kezdett alapos helyreállítási munkálatok során a tornyot és a mellvédeket átépítették, valamint egy kis boltíves ajtót. 

Az ajtó feletti torony a közeli S. Maria Assunta templom harangtornya.  

Római fürdő - Nemrég felfedezett római régészeti lelőhely 

2007-ben a Chiese St Michele-től É-NYra előkerült római kori (az i.sz. 1. század második fele) nyilvános 

termálkomplexum, amely egy négyszögletes épületből és néhány összefüggő helyiségből áll: a frigidarium, a 

tepidárium, a calidarium és a laconicum (szauna). Az üreges padló tartószerkezetei, tették lehetővé a forró levegő 

keringését, a szobák fűtése alulról még mindig látható.  

Bastione di Riva (7,00 EUR) 

A vadonatúj, üvegkabinos sikló (Ascensore Panoramico, Via Monte Oro 29) a parkolótól 100m -re található. A 

velenceiek áltak a 15. században épített bástyára felérva pazar panoráma és egy kellemes bár fogadja az 

odalátogatókat.  
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2022. október 31. hétfő        9:00  Trento; Grado (~280km) 

Trento – Castello Buonconsiglio     "Freskók, árkádok, impozáns tornyok” 

Trentó óvárosának szívében a 16. századi fallal körülvett Buonconsiglio-

kastély az egyik legpompásabb olasz reneszánsz palota, és a régió 

legnagyobb és legfontosabb műemléki komplexuma. A hengeres bástyái 

mögött egy gyönyörű olasz park terül el, e fölé magasodik a hatalmas Torre 

d'Augusto. A középkori Palazzo Vecchióval és gótikus-velencei loggiájával 

együtt ez alkotja a vár történelmi központját. A közelben a Magno Palazzo a 

reneszánsz korból származik. A Castelvecchio emeletén, a régészeti részleg az 

őskort, a római kort és a kora középkort mutatja be, míg a reneszánsz 

termekben értékes festmények, bronzok, faszobrok találhatók. A szobákat stukkókkal díszített gyönyörű freskók ékesítik. 

A csúcspont a Loggia Romanino reneszánsz freskói, az 5 árkád allegóriákkal és 

mitikus alakokkal: Vénusz, Ámor, a gráciák és férfi aktok, bibliai témák, mint 

Sámson és Delila, Holofernész véres vége, vagy olyan ókori történetek, mint 

Lukrécia öngyilkossága.  A legdélebbi részen, a Torre Aquila-ban őrzik a késő 

középkor egyik leglenyűgözőbb, és a világ legértékesebb profán freskóciklusát 

a híres „Ciclo dei Mesi”, a „Hónapok ciklusá”-t, melyet 1400-ban a cseh 

Venceslao alkotott. A kastély a 13.-18. század végéig a trentói herceg-püspökök 

rezidenciája volt. A püspöki fejedelemség megszűnése (1803) után a kastélyt az osztrákok laktanyaként 

használták; 1924-es helyreállítását követően Nemzeti Múzeum lett. 

Az első világháború idején tragikus hírnévre tett szert a kastély Cesare Battisti, - az olasz hazafi és irredenta - udvarában történt kivégzésével. 

A várost uraló impozáns torony (Torre d'Augusto) építésére a híres római császár adott parancsot, amikor áthaladt az ókori Tridentumon. A régmúltban 

boszorkányok éltek a Torre d'Augusto helyén. Legendák szólnak a frank Nagy Károly császárról, aki a pogányok megtérítése és birodalmának bővítésére céljából 

áthaladt a városon. A dombon teliholdas éjszakákon sátáni szombatokat, ördögi szertartásokat tartottak. Egész éjjel káromkodtak, élvezték a polgárpukkasztást, 

viharokat és árvizeket zúdítottak a városra. A XVI. században a tridenti zsinat során sikerült elüldözniük a boszorkányokat, és visszaszorítani őket. 

 

Pozíció: É.sz: 46°4′15.96″ K.h: 11°7′36.84″ 
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Trento városnézés    " A Dolomitok kapuja, osztrák hagyományok és olasz szokások” 

Az első században Julius Caesar „Tridentum”-nak (latinul „Háromágú szigony”) nevezte el az ősi, kelták 

lakta települést. Három hegy: Vigolana (2150 m), a Monte Bondone (2181 m), Paganella (2124 m) 

középpontjaként az ókori Rómát kötötte össze az Alpokon át Európával. A 

belváros festett falú palotái, a színes spalettás ablakok, a Dóm tér a Neptun 

kúttal a tavasszal is havas hegycsúcsokkal a háttérben igazán csodás látvány. A 

látogatók a múlt lenyomatát élvezhetik a paloták freskóiban, megcsodálhatják 

a Palazzo Pretoriót, a San Vigilio katedrálist és a Piazza del Duomo lenyűgöző 

Neptun-kútját. A Dóm téren találjuk a főbb látnivalókat. A Palazzo Pretorio az 

1250-es évekig püspöki rezidencia volt. A Torre Civicával és a San Vigilio-székesegyház impozáns szerkezetével együtt 

a templom a Piazza Duomo egyik fő eleme. A közelmúltban az erődített palota visszakapta románkori, 13. századi 

megjelenését. Ma a Museo Diocesano Tridentino a híres Tanács emlékeit őrzi.  

A Palazzo Praetorio tornyot a múltban városi börtönként használták, és még mindig itt található a Campana della Regna, a harang, amely korábban az 

arengót, Piazza Duomo-n vagy nyilvános összejövetelekre és halálbüntetésekre hívott, amelyeket az alatta lévő hajtottak végre. 

Duomo – A város védőszentjének szentelt 12-13. századi román-gótikus Szent 

Vigiliusz katedrális egy ókori római bazilika helyén, több mint 100 év alatt épült fel. 

A Santa Maria Maggiore templomban tartották 1545 és 1563 között a tridenti 

zsinatot az ellenreformáció nyitányaként. 

 

Museo delle Scienze – A Muse  

Európa egyik legjelentősebb tudományos múzeuma, 

ahol a tapintás és a kísérletezés kifejezetten elvárt.  

12:00-13:00 ebéd a szállodában 

A Piazza Dante tértől 200 m-re a Sardagna felvonóval 4 perc alatt feljutunk az ősi faluig, amely 600 méteres tengerszint feletti magasságban található 

csodálatos panorámaterasszal rendelkezik. Csodás kilátást élvezhetünk a városra és a környező hegyekre. (4 perces út, 5 EUR retúr) 
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Grado - városnézés          " A nap szigete” 

 

Az Adriai lagúna közepén, több kis szigeten fekszik. Egy 

keskeny földsáv és két hosszú autós híd (Aquileia és 

Monfalcone-Trieszt felől) köti össze a szárazfölddel. A 

több mint kétezer éves, római eredetű város neve a latin 

“gradus” (katonai pont) szóból ered. Amikor Aquileia volt 

a Római Birodalom kereskedelmi központja, a sziget volt 

a tengeri kikötője, később menedék lett, végül pedig 

ellenség.  

Az óváros – Grado Vecchia - színes kis épületeit 452 körül építették, amikor - Velencéhez 

hasonlóan - a környék lakossága Attila hun király seregei elől Grado lagúnájának rejteket adó 

szigeteire menekült. A sziget turisztikai fénykorát a Monarchiában élte. A Grado vasúti leágazás 

1910-es átadása után gőzhajók, köztük a Piroschka, 25 perc alatt szállították a szigethez a 

turistákat. Ferenc József császár 1892-ben Gradót fürdőhelynek minősítette.  

A Centro Storico, a történelmi városközpont a sziget délnyugati sarkát foglalja el. A római erődítmény (Castrum) 

nagyjából 360 X 90 méteres, téglalap alakú terület volt, erősített falakkal, tornyokkal. Itt épültek az első templomok. Az 

óvárosban egymás közelében álló két ősi templom közül a kisebbik a Santa Maria delle Grazie, a nagyobbik a Szent 

Eufemia mártírnak szentelt háromhajós katedrális ritka padlómozaikkal. Itt áll a Battistero, a keresztelőkápolna.  
 

A legszebb kagylókat a nyugati partokon lévő strandok "nyújtják" és itt, a Costa Azzurra-n a legszebb a naplemente is. Míg a napfelkeltét, 

a város keletibb részén lévő, sekélypartos Pineta félszigeten várhatjuk és gyönyörködhetünk benne.  
 

A városi túrát érdemes reggel, a halászok utcájában (a Porto belső kis öbölből nyíló Via RIva Dandolon) kezdeni, mely a központi vitorlás hajókikötő 

szélén lévő lagúna, ahol reggelente a halászok kikötnek, és kipakolják az árut, ami a piacra vagy az éttermekbe kerül.A DIGA sétány elején kora reggel, 

vagy naplementekor kis szerencsével láthatunk delfineket (a víz felett egy delfincsoportot ábrázoló fémszobor jelzi, a felbukkanás várható helyét). 
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2022. november 1. hétfő        9:30  indulás haza (~600km) 

 

Trieste –  Castello di Miramare „A hattyú a tenger felett” egy 19. századi, romantikus palota és díszkert. 

Ez az isztriai fehér márványból készült 

mesebeli palota Habsburg Miksa osztrák 

főherceg (Ferencz József öccse) és felesége, 

Sarolta belga királyi hercegnő részére, Carl 

Junker tervei alapján 1856 és 1860 között 

épült. A terület 1920-ban, a Monarchia 

földarabolásakor az Olasz Királysághoz 

került. A kastélyt 1955-ben államosították, 

és jelenleg múzeum működik benne. A kastély belül megőrizte eredeti bútorzatát, így betekintést nyerhetünk egy 

főhercegi otthonba, amelynek bútorzata a XIX. század második felének legpazarabb berendezései közé tartozik.  

A földszinten a főherceg lakóhelységei, hálószobája, a dolgozószoba (Sala Novara), a korábbi Novara zászlóshajó 

kabinjának a rekonstrukciója, egy gazdag könyvtár, ebédlő és Sarolta biedermeier fogadószobája található. A toronyban 

Sarolta budoárja és kis szalonja, valamint a hálószoba, amelyet a pár Milánó városától kapott az esküvőjükre. 

Az emeletre díszes lépcső vezet, a pompa itt még nagyobb. A reprezentációt szolgálta a hercegi fogadószoba, a fejedelmi 

hall, a kihallgató és a tárgyaló terem, és a két, mívesen díszített japán és kínai szalon. Itt van a Cesare dell’ Acqua 

festményeivel díszített a trónterem. 

A kastély helyét Miksa maga jelölte ki, és a kopár kőszirt botanikus kertté is az ő tervei alapján vált. A balsorsú pár életük legboldogabb négy évét 

töltötte a kastélyban. 1867-ben, 3évre rá, hogy Miksa elfogadta a felajánlott mexikói trónt, a helyi polgárháborúban a császárpárti erőket legyőző 

Benito Juárez csapatai elfogták és kivégezték.  

A gyönyörű kastélykert fizetős parkolója zsúfolt, esetleg várni kell a kimenő autókra.  

       

Pozíció: É.sz: 45°42′09″ K.h: 13°42′44″ 
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1.térkép: Budapest – Siófok – Pince – Trojane – Kranjska Gora   
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2.térkép:   Kranjska Gora – Vršič-hágó – (Udine) – Vicenza, Villa La Rotonda  
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3.térkép: 

 

    Vicenza – Trento  
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4.térkép:  Trento – Castel Thun – San Romedio – Caldaro – Lavis – Trento  
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      5.térkép:  Trento – Spiazzi – Cascata Varone – Riva del Garda – Trento  
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6.térkép:  Trento – Grado  
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7.térkép: Grado – Castello Miramare – Trojane – Pince – Siófok – Budapest 
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