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Tájékoztató  

a 2017. szeptemberi olaszországi kirándulásról 

 

Időpont: 2017. szeptember 4. - 10. 

Az Olajipari Természetbarát Sportegyesület „Hadiutakon a békéért, az 

egészségért és a tudományért” programja keretében szervezett utazás. 

Célterület: Friuli-Venezia-Giulia tartomány 

Fő cél: Részvétel a Doberdón, a Monte San Michele csúcson 2017. szeptember 

10.-én sorra kerülő olasz – osztrák – magyar – szlovén közös megemlékezésen, 

amelynek az Olajipari Természetbarát Sportegyesület küldöttsége aktív 

közreműködője (zászlófelvonás, koszorúzás) 

További programok:  

Odautazás közben Tarvisióban Lussari hegyi falu és szentély (1.790 m.) 

meglátogatása (kabinos felvonóval) és rövid séta a Fusine tavaknál. 

Magyar vonatkozású I. világháborús emlékhelyek meglátogatása (Redipuglia az 

osztrák-magyar katonatemető és a legnagyobb olasz osszárium, Peteano: magyar 

emlékmű, San Martino del Carso: Nagy Háború Múzeuma, Visintini: magyar 

kápolna) 

Város- és műemléknéző kirándulások Trieszt (katedrális, római színház, 

városháza, Óriás Barlang), Aquileia (Bazilika, római fórum, katonatemető), 

Palmanova (erődváros), Udine (1915-17 között az olasz főparancsnokság 

székhelye, vár, velencei stílusú épületek, dóm), Gorizia (vár), Miramare kastély. 

Kirándulás (könnyű túra) a kobaridi (caporettói) történelmi tanösvényen, a 

Valcellina szurdokvölgyben és a Ragognai hegyen, séta a duinói Rilke-

ösvényen. (Aláhúzva az I. világháborús helyszínek.) 

Adriai-tengeri fürdési lehetőség (fakultatív).  

Igény esetén esti program: A Stelvio hágótól az Adriai tengerig (Az olasz-

osztrák-magyar front helyszínein készült fotók vetítése.) 

Szállás: 

Monfalconei kempingben 4 személyes, konyhás házakban, 2x2 fős 

elhelyezéssel. (5 éjszaka) 

Kiutazás közben tranzitszállás Magyarországon, az osztrák határ közelében. 

Ellátás: önellátás, de igény esetén van lehetőség csoportos vacsorára is. 

Utazás: különjáratú autóbusszal, délutáni szolnoki indulással és budapesti 

felszállási lehetőséggel. 

Szállás- és utazási költség (20 fő esetén): 150 € és 30.000 Ft (Lussari felvonó 

és valcellinai kisvonat költségével együtt). A belépők várható költsége kb. 30 €  

Jelentkezés 20.000 Ft előleggel. A rendelkezésre álló férőhelyek betöltése az 

előleg befizetésének sorrendjében történik.  

A teljes összeg befizetésének határideje: július 15. 

Jelentkezés és további információk: Urbán László                        

                                                              06 30 6032469,  

                                                              urban5@t-online.hu   

mailto:urban5@t-online.hu
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          Valcellina Ragogna Doberdó                               Doberdói megemlékezés                                 

                           Szállás                                                                                                                                       

       
Doberdó, Monte San Michele,             Redipuglia,                          Visintini,  

    olasz-magyar emlékmű         osztrák-magyar katonatemető    magyar kápolna   

     

         
                  Tagliamento                               Miramare                Udine, harangtorony 

         és a Ragognai várhegy                   

 

        
                                                             Valcellina, szurdok           


