CINQUE TERRE – LIGÚRIA
Nehezen kiejthető, ám hangzatos név melyről valahol már hallottunk, de valójában nem tudjuk, mit
takar és hol is van. Pár kattintás az interneten és már látjuk is a bájos tengerparti halászfalvakat, melyek
a sziklaszirten zsonglőr mutatványokat meghazudtolóan kúsznak fel hihetetlen magasságokba. Nem csak
a látvány, hanem a magasság is szédítő. Ég és Föld közé szorult világ ez, ahol nincs motorizáció. A
közlekedés javarészt a tengerre korlátozódik, valamint az 1876 – ban kiépített vasútra. A nagy Vörös
hegy belsejét felrobbantották és vasutat építettek, hogy a falvakat összekapcsolják. A hatalmas építő
munkában részt vevők a tenger felőli ösvényeken közelítették meg a hegy gyomrát és az alagutat. Ekkor
még nem is gondolták, hogy valaha ezek a mesterségesen kitaposott utak a világ legromantikusabb
ösvényei lesznek. A Kék ösvény, vagy a Szerelem ösvénye ma milliók kedvenc sétányai, ahonnan szédítő
panoráma nyílik a Ligúr partszakaszra. Levantoban ülünk vonatra, mely dinamikusan megindul, de egy
éles kanyarral utunk a sötétbe vezet. A nagy Vörös hegy ez, mely sebzetten, de méltósággal vezeti magán
keresztül a forgalmat. A sötétben utazunk percekig, olyan ez, mint egy vidámpark. Mindenki másképp éli
meg, csak a helyiek ülnek rezzenéstelen arccal, akik már tudják a három kilométer hosszú alagút végén
maga a földi paradicsom vár. „Prossima fermata: Monterosso” . Vakító fény, hihetetlen színek, ezüstösen
csillogó tenger és hosszú homokfövenyes strand fogad a hegy egyik szegletében. Itt az Istenek nem
spóroltak a paradicsomi környezettel. Egy olyan helyre érkeztünk, ahol az év minden napján nyílik,
virágzik, vagy terem valami. Nehezen indulunk tovább a vonattal, mert Monterosso szerelem első
látásra. Pár percet utazunk a vonatunkkal és megérkezünk Vernazzába. Ha több időnk van, és fel
vagyunk készülve egy túrára a tengerparti ösvényen is megtehetjük a közel három kilométernyi utat,

anélkül hogy vonatra szállnánk. A csend szinte tapintható, melyet csak a tenger morajlása tör meg. A szél
vaníliás virágillatot hord, mely helyenként gyógyfüvek illatával vegyül. A tenger zavarba ejtően kék, a
hegyek tekintélyt parancsolóan magasak, most érezzük igazán milyen kicsik és védtelenek vagyunk a
természettel szemben. Hihetetlen érzés keríti az embert hatalmába ezer méter magasan ahonnan lenézve
minden igyekvő hajó apró kis pontnak tűnik. Ha kinyújtjuk a kezünket talán már az Istenek lábát is
elérjük.
Szinte egy óra sem elég hogy az élményeket és látványt magunkévá tegyük. Tekintetünk akaratlanul is
megakad a megsebzett hegyeken és sziklákon, melyeket a tenger helyenként három méteres hullámai és
sós habjai lassan felfalnak. Öt tektonikai egység szín kavalkádja díszíti a partot. Jáspisok, majolikák,
gabbrók, márgák és agyagpalák alkotnak nem mindennapi elegyet. Vernazzában a Doria erőd büszke
tornya jelzi a valamikori genovai köztársaság jelenlétét. Ma egy álmos, de semmiképp nem unalmas
városkép fogad. A színes házak képeslapokat meghazudtoló színekben tündökölnek, a lustán ásítozó
macskák az örök panorámás teraszok korlátain napoznak. A forró nyári napokon a hűs hullámok és a
mély, sötét sikátorok jelentik a menedéket.
Vonatunk tovább fut Cornigliába, amely az egyik legkisebb település. A kis falu központja 381 lépcsőfok
megmászása után érhető el. Az egyik legbájosabb településen járunk, melynek főtere mindössze harminc
lépésnyi, de mégis minden megfér rajta. A hegyoldal gondosan megművelt teraszairól helyi gazdák
integetnek széles mosollyal, alattunk pedig a szédítő mélység és hajunkba tépő szél jelzi, hogy mennyire
közel vagyunk az égiekhez. Pillanatok alatt megismerjük a kis Cornigliát, és másodpercek töredéke alatt
beleszeretünk, ugyanakkor kíváncsiak vagyunk mi vár még itt ránk?...hová vezet a vonatunk?...
Manarola a következő állomásunk. Azt hinnénk a „nagy szépséget” már megismertük, de vannak még
meglepetések. Nem tudjuk mi ez a furcsa érzés ami kerülget minket, de tudjuk hogy jó. Egy olyan hely
ez, ahol a helyi emberek az élet minden pillanatát kihasználják, ahol a helyi bort, a Sciacchetrát nem
isszák, hanem a parton ülve kiélvezik minden korty zamatát, egy olyan hely ez ahol a kávézás egy
program, ahol zamatos Vergnano és Bristot kávék illata tölti meg a kis piazzák ernyős bárjait. A déli
sziesztába belefér egy grappa is, majd egy mártózás a habokban. A főutcát itt nem vespák és fiatok
népesítik be hanem csónakok. A kiteregetett ruhákat simogatja a kellemes déli szél, a tengeri fuvallatok a
frissen grillezett szardella illatát szállítják felénk. Itt zajt csak a halászhálók és a kikötő bárkák tudnak
csapni, hiszen nincs motorizáció.
Utolsó állomásunk a nagy folyó szurdokvölgye, Riomaggiore, ahol megpihenünk és meglátogatjuk a
legjobb tengerparti kávézókat. Művészet?…Történelem?… itt ne keresd, itt Ég és Föld között lebegsz!
Az apró kis oratóriumok, a helyi vallásos nép árnyas és eldugott intim helyei, érdemes ide is betérni!
Utolsó napunk még mindig tartogat meglepetést, hiszen a Költők öble vár ránk Portovenerében.
Cinque Terrét nem meglátogatni kell, hanem élni benne. Cinque Terre igazi megismeréséshez, az
ösvények és a tengerpart bejárásához nem elég egy - két nap. A Fratelli Goldoni Utazási Iroda minden
hónapban indít utakat a Cinque Terrére egy hetes kint tartózkodással. Ha valós élményekre vágyik,
keresse ajánlatainkat!

CINQUE TERRE RÉSZLETES PROGRAM
Időtartam: 7 nap / 5 éj
Időpont: 2017 május 18 - 24
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Hotel*** ( Lavagna )
Ellátás: reggeli
0 – 1. nap: indulás a késő esti órákban. Folyamatos utazás Szlovénián keresztül éjszaka. Másnap délben
a szállások elfoglalása Lavagnában ( La Spezia ). Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton.
2. nap: reggeli után látogatás Lavagna Santo Stefano Katedrálisában, valamint a világ harmadik
legnevesebb műemlék temetőjében, ahol a város nagyjai nyugszanak. Első állomásunk a Cinque Terre
régióban Monterosso városa, és a Bájos Fegina városrész. A Mesco fok első jelentősebb tengerparti
település nem csak páratlan természeti környezettel ajándékoz meg, hanem egy csodás tengerparttal is,
ahol a színes kövek és a finom homok bájos elegyet alkotnak. A kapucinusok kolostora, és az Aurora
torony a település fontosságát hangsúlyozzák. A domináns láttatni akaró műemlékek tövében azonban
ott találjuk az árnyas sikátorokban meghúzódó kis oratóriumokat is, és ha figyelmesek vagyunk Neptun

szobrára is ráakadhatunk. Színes tarka - barka, ám mindenképp ízléses és természetből táplálkozó világ
fogad minket. Kirándulásunkra érdemes fürdőruhát hozni magunkkal, nehéz ellenállni a festői öbölnek
és a haboknak. Első megállónk Vernazza. A legméltóbb fogadtatás, ha a bájos kis települést a tenger felől
érjük el. A várost körül ölelő szőlőskertek Vernaza élő díszletei melyek, az Antiochia templom
oktagonális, gótikus tornyával különös bájt kölcsönöznek a városnak. Rövid látogatásunk alatt a
templom feletti panoráma ösvényre sétálunk ki, ahonnan páratlan kilátás nyílik az öbölre és a szemközti
Doria toronyra. Némi szabadidő keretében Vernazza sikátoraiban teszünk felfedező túrát.
3. nap: reggelit követően Cornigliába fut tovább vonatunk, és ha csodát akarunk látni bizony fel kell
mennünk a kilencven méter magas sziklatetőre, ahová ezt a bájos falut építették. Főtere, mindössze
kilenc lépés, mégis kávézók, bárok és a helyi kis oratórium jól megférnek rajta. A település meghatározó
épülete a folyami kövekből épült Szent Péter templom, mely méretével nem csak tekintélyt parancsol, de
jelzi is fennhatóságát a környező hegyi falvak felett. A délutáni szieszta közepette kötelező megállót
tartunk a Matteo bár ernyői alatt ahol a corettót kötelező megkóstolni, mint ahogy a helyi kézműves
fagyizó kínálatában szereplő híres bazsalikomos fagyit is, melyet csak itt találunk meg. Igazi kihívás a
vadregényes tengerpart megközelítése a sziklába vájt lépcsőkön, de a látvány mindenért kárpótol.
Elizolált világ, vadregényes érintetlen tengerpart, festővászonra kívánkozó színek. Délután továbbutazás
Manarolába. A város feletti magaslatokba emelkedünk, hogy egy sétát tegyünk a helyi szőlőskertekben,
majd a település panoráma ösvényén sétálva az öböl szépségében gyönyörködünk. "Kötelező" program a
szardella kóstoló, melyet egy pohár Sciacchetrával öblíthetünk le. Az utcán sétálva a tengeri közlekedés
érdekes megoldásai köszönnek szembe, melyet mi "földiek" egy mosollyal fogadunk. Tekintetünk a
magasba szegezve érdekességekre figyelhetünk fel...bizony, itt találjuk a híres manarolai betlehemet,
mely Itália egyik legnagyobb szabadtéri kivilágított betleheme.
4. nap: reggeli után látogatás Riomaggioréba. Riomaggiore a Cinque Terre legnagyobb települése. A
városba érkezvén a San Lorenzo templomhoz vezet az utunk, majd a Turchotti várhoz, ahonnan a Via
dell'Amoréra és a városra nyílik páratlan kilátás. Siesta időben a Mamma Mia trattoriában kóstolhatjuk
meg a helyi tésztakülönlegességeket, a trofiét, de találunk itt különféle tengeri ínyencségeket is.
Látogatásunk nem lenne teljes ha nem ereszkednénk le a kikötőbe. Már azt gondolnánk, hogy minden
szépséget láttunk, és hirtelen a lábunk előtt hever a város... Délben hajónk tovább fut a Merlino fok felé,
és útközben gyönyörködhetünk Corniglia - Manarola - Riomaggiore - Grimaldo - Montonaio - Grimaldo
látványában. A sokszínű sziklák jelzik, hogy nem mindennapi partszakasz mellett fut el a hajónk.
Portovenere területi felosztásban nem tartozik a Cinque Terréhez, mégis, közelsége miatt vétek lenne
kihagyni a sorból. A Vénusz templomára emelt város színes kis házaival méltán áll be a sorba a legszebb
halászfalvak közé. XII. századi erődje, templomai, öblei Byront is megihlették, nem véletlen, hogy
napjainkban is számos vitorlásverseny helyszíne. A városnézést az Arpaia öbölben kezdjük, majd a San
Pietro templomnál folytatjuk. A két órás szabadidő is kevésnek bizonyul, hogy a tájjal és a várossal
beteljünk. Érdemes betérnünk a porto egyik leghangulatosabb trattoriájába, az Al Gabbianoba a Calata
Dorián, ahol az óriás méretű, kiadós, helyi bruschettákat kóstolhatjuk meg, mialatt Palmaria szigetében
gyönyörködhetünk a teraszon ücsörögve. Montale kávézójában a fő utca egy kis terén ízletes
macchiatókkal tehetjük édesebbé a délutánt. Az öblök és a tenger csábítóak, a fürdőruha itt is praktikus
lehet. Visszaúton, egy panoráma kört tesz hajónk Tino, Tinetto és Palmaria szigete körül. A
visszaérkezés Lavagnába este fél hét magasságában várható.
5. nap: reggelit követően szabadprogram, strandolási lehetőség Sestri Levantéban a Csend öblében.
Délután kirándulási lehetőség hajóval Portofinoba, vagy vonattal Camogliba.
6. nap: reggelit követően hazautazás. Érkezés az éjszakai órákban.

Részvételi díj: 79.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza:
- utazás autóbusszal
- 5 éj szállás 2 – 3 ágyas szobákban
- reggeli
- idegenvezetés

A részvételi díj nem tartalmazza:
- idegenforgalmi adó
- helyi vonat közlekedés
- helyi hajó közlekedés
Összesen: 100,00 Eur
OPCIONÁLIS KÖLTSÉGEK
Egyágyas felár: 15,00 Eur / fő
Vacsora felár: 16.000 Ft / fő / 5 alkalom
BBP biztosítás: 500 Ft / nap
Camogli félnapos kirándulás: 10 Eur / fő
Portofino félnapos hajókirándulás: 25 Eur / fő
Megadott áraink 2016 – os árak és csak ez éven történő foglalás esetén alkalmazhatók 2017 – re.

