
Gourmet  barangolás a Monarchia gyöngyszemében,  
Triesztben és környékén. 

2016. április 22-24. 
1.nap/ péntek 
 
Utazás:  
- Indulás Budapestről 7:00-kor 
- 14:00 – 16:00 
Pezsgő kóstoló és pince látogatás, a helyi ízekből 
összeállított falatkákkal megfűszerezve,  a 
szlovén Bjana birtokon. 
- Utazás Triesztbe, szállás elfoglalása. 
Szabad program 
 
Fakultatív: 
Közös pizza vacsora egy helyiek által kedvelt pizzeriában a trieszti tengerparti sétány mellett. 
( 1 pohár sörrel, borral vagy üdítővel) 
 15 euró/fő 
 
2.nap/ szombat 
 
Reggeli a szálláson 
 
- 10:30 
 A romantikus Miramare palota és díszkert 
meglátogatása, mely a Habsburg Miksa 
herceg és felesége számára épült. A   kastély 
berendezése még ma is felidézi a hajdani 
pompát és hangulatot. 
 
 
 
 
- 13:00 – kb.15:00-ig 
Olívaolaj és bor kóstoló egy kis „Merenda Carsolinaval”, mely helyi termelők finomságait 
ízlelteti meg velünk.  

 
 
          Szabad program a városban. Barangolás a 
 központban, ahol számos üzlet, fagyizó és az          
           olaszok által kedvelt kávézó és bár található. 
 

  
 
 



 
- 17:30  
Napoleonica avagy séta a város felett 
naplementében! Trieszt az egyetlen város 
Olaszországban  ahol a tengerbe nyugszik le a 
nap. Egy sétát mindenképp megér a csodálatos 
kilátás.  
 
Fakultatív program:  
Egy igazi hal vacsora egy halász faluban, tenger 
gyümölcseivel és egy kis házi fehérborral!  
Buon appetito! ;) 45 euró/fő 
 
3.nap/ vasárnap 
- Reggeli a szálláson/ Szállás elhagyása 
- 10:30 
Látogatás az aprócska ám mégis elbűvölő hangulató 
Muggiaba, mely Velence nyomait hordozza és egy 
igazi kellemes sikátorokkal, boltocskákkal tarkított  
tengerparti olasz városka. Az óvárosban tett séta 
után, egy igazi finom olasz fagyi a tengerparti 
sétányon, állandó program a triesztiek hétvégi 
programjában, így a miénkben is! :)  
- Szabad program Triesztben 15:00-ig, vagy a 
vásárolni vágyóknak a trrieszti 
bevásárlóközpontban. 
 
Fakultatív program: 
12:30- 15:00 Olasz főző tanfolyam , welcome drinkkel: Az igazi olasz ízek szerelmeseinek. 
50 euró/fő 
 
- 15:00 Indulás vissza Budapestre  
- Érkezés Budapestre 23:00 körül 
 
 
 
Árak:   
53 000 Ft / 165 euró/ fő  (alap program + szállás reggelivel) 
+ utazás busszal  25 000 Ft / fő (utazás+ program helyszínekre való eljutás) 
+ vagy utazás egyénileg 
 
 
Jelentkezés: Rátkai Jánosnál a 06 20 9436 521-es telefonszámon 2016. április 17-ig. 
 
 
 


