
E
2
 

S

  

15

16
S
K

20
cs

Ok

  

 

10
S

20

25
cs

 

No

8
A
F

Esemén
2018. sz

zeptember 

9. vasárnap 

 

5. szombat 

 

6. vasárnap, 1
zergény, Né

Kiállítás 

0–23. 
sütörtök–vas

któber 

6. szombat 

0. szerda, 17:
avaria Múze

0. szombat 

 

5–29. 
sütörtök–hét

ovember 

. csütörtök, 1
Agora – Sava
Filmszínház 

nynapt
zeptem

 
So

T
sz

O

Ú
T
vo
vo
Tú

16:00 
éprajzi 

Sz

16
K
M
Sz
to
sz
T

árnap 
Ő

A

M

In
Sz
(I
ál

:00 
eum 

H

A
ké
Á
sz

Ő

Ú
K
vo

fő 
M

Ö
in

18:00 
aria 

A

B
ör
bi
be
az

tár 
mber–d

opron – Lőv

alálkozás: a 
zervezők által

OKT túra a B

Útvonal: Csős
alálkozás: a 
onatnál. Időp
onatpótló au
úravezető: U

zergényi tör

6:00-tól: láto
Kiállításban. 1
Megyei Levélt
zergénybe saj
ovábbi, gépk
zervezőnek! J
elefon: +36 7

Őszi csillagtú

A VTSZ külön

Múzeumok h

ndulás a Sav
zombathelyre
parművészet
llandó kiállítá

Hova megyün

Az 1956-os fo
étnyelvű tanu

Ágoston Szlov
zerkesztő ism

Őszi erdei túr

Útvonal: Kősz
Kőszeg. Talál
onatnál. Táv: 

Milánó, Torin

Ötnapos autó
nformációk a 

A barakkváro

oros Ferenc 
rökségpedagó
izottság támo
e. A vetítést 
z alkotókkal. 

ecemb

vérek IVV Tú

szombathelyi
l kijelölt 20/1

Bakonyban

zpuszta – Tű
szombathely

pont módosu
utóbusz jára
rbán László. 

rténetek 

ogatás a Ku
17:00, evangé
tára) „Történ
ját gépkocsik
kocsival nem
elentkezési h
70 248 8227, 

úra Sopronb

n kiírása szeri

hosszú éjszak

varia Múzeum
e kb. 02:30
ti Múzeum), 
ás). További in

nk, bajtársak

orradalom lev
ulmánykötet b
vén Kulturáli

merteti. 

ra 

zeg vasútállom
lkozás: a sz
16 km. Túra

no és az Ész

óbuszos uta
honlapon. 

os foglyai – f

és Horváth Z
ógiai program
ogatásával kés
követően Ta

ber 

úranap 
i vasútállomá
12/6 km-es tá

űzköves-árok
yi vasútállomá
ulás a MÁV 
at! Visszaút 
Táv: 13 km +

ulturális Örö
élikus gyülek
netek a sze

kkal. Kérjük, h
m rendelkez
határidő: 2018

e-mail: alesch

an 

int.  

kája Bécsbe

mtól 14:30-k
-kor. Tervez
Kunsthistor

nformációk a

k? – Világna

verése után a 
bemutatója a 
is Egyesülette

más – Pogán
ombathelyi v

avezető: Süle 

zak-Olasz T

azás a Gab

filmbemutat

Zoltán dokum
mjának része
szült el – az 

anai Ibolya sz

 

áson, a 06:45
ávon. Túrave

k – kisgyóni e
áson 05:25-k
menetrend v
Székesfehér

+ 4 km a star

ökség Napja
kezeti terem: 
ergényi Gei
hogy aki saját

ző múzeumb
8. szeptembe
h64@gmail.c

en 

kor, visszaind
zett program
risches Muse
a honlapon.

ak! 
mai Szlovén
Szombathely

el közös szer

nyok – Vörös
vasútállomás
Antal. 

óvidék 

bbiano Trav

tó 
mentumfilmj
ként, az Első
ostffyasszony
zerkesztő (SZ

5-kor Sopron
ezető: Süle An

erdészház – B
kor a Várpalo
változása mia
rvár felől. 
rtig és a cél u

ai alkalmábó
Mayer Lász

st családról
t járművel tu
barát(ok) sz
r 12. Szervez

com.

dulás Bécsbő
m: Museum 
eum (Bruegel

iába irányuló
yi Szlovén Ön
rvezésben. A 

skereszt – Bo
on a 08:06-

vellel közös 

e – amely a V
ő Világhábor
yfai hadifogo

ZTV) rövid p

n felé induló
ntal. 

Bakonycsern
ota felé 05:3
att! Boba és 
Várható érk
tán. 

ól a szergén
zló levéltáros
l” című előa

ud jönni, és va
zállítására, je
ző: Szabóné L

ől kb. 00:30-
für angewa

l-tárlat), Wel

ó menekülthu
nkormányzat
kötetet dr. K

orha-forrás –
-kor Kőszeg

szervezésbe

Vasi Múzeum
rús Centenár

olytábor törté
pódiumbeszél

ó vonatnál. A

ye Béketelep
39-kor induló
Kerta között

kezés: 20:06

nyi Néprajz
s (MNL Vas
adása. Utazás
an lehetősége
elezze ezt a
Lesch Andrea

-kor, érkezés
andte Kunst
ltmuseum (ú

ullámról szóló
ttal és a Páve
Kovács Attila

– Pogányok –
g felé induló

en. Tovább

mbarát Egylet
riumi Emlék-
énetét mutatja
lgetést folytat

A 

p. 
ó 
t 
. 

i 
s 
s 
e 
a 
a. 

s 
t 

új 

ó 
l 
a 

– 
ó 

i 

t 
-
a 
t 



1

14
B
K

24

2
M
L

De

  

19
S

29

 

 

1. vasárnap 

 

4. szerda, 17:
Berzsenyi Dá
Könyvtár 

4. szombat 

 

8. szerda, 17:
MNL Vas Me
Levéltára 

ecember 

2. vasárnap 

 

9. szerda, 17:
avaria Múze

9. szombat 

 

A rendezvé

E-mai

Sz

T
O

:00 
ániel 

A

D
18
B
E

N

Ú
Fe
Tú

:00 
egyei 

Sz

A
vi
ki
le
K

H

Ú
sz
08
Pé

:00 
eum 

K

A
m

Ó

A
K

ények előtt
A Vasi M

A mene

Urb

il: titkar@mu

zent Márton

alálkozás: 09
Olad. Táv: séta

A fekete földr

Dr. Vig Károl
864) geográfu
erzsenyi Dán

Egyesület. 

Nardától Fels

Útvonal: Nard
elsőcsatár. T
úravezető: Rá

zombathely 

A „Műkedvelő
iselő album 
iadványaként 
véltárosok, 

Krisztina törté

Hagyományo

Útvonal: Kősz
zombathelyi 
8:45-kor a K
éter. 

Karácsonyi ku

Az Egylet nyit
meglepetésven

Óévbúcsúzta

A túra Gencs
Kőszeg felé in

t további in
úzeumbará

A túrák
etrendek vál

bán László sz
E

Cím
uzeumbarat

n túra 
9:30, Herman
a 5, 10, 20 km

rész vándora

ly természett
fus, Afrika-ku
niel Könyvtár

sőcsatárig 
da – Megbéké
Találkozás: a
ábai Péter. 

mindenkép

ő- és amatő
a MNL Va
jelenik meg.

dr. Melega 
énész (Savaria

os Mikulás-t

zeg – Királyv
vasútállomás

Kiskakas vend

ultúrest 
tott versmon
ndégekkel. 

tó túra 
sapátiból ind

nduló vonatná

nformációké
át Egylet a 

kon mindenk
ltozása miat

zakosztályve
-mail: urban

Telefon +

Vasi Mú
m: 9700 Szom

.hu  Telefon

n Ottó Körn
m-en. Túrave

a 
tudós (Savari
utató születés
r, MTA Vas 

élés kereszt –
az Ady tére

ppen! – köny

őr fényképész
as Megyei L
 A pódiumbe
Miklós igaz

a MHV Múze

túra a Kősze

völgy – Okm
son a 08:06-k
déglőnél (Kő

ndó köre és a

dul. Találkoz
ál. Túravezető

 
 

ért keresse
 programvá

ki a saját fele
tt a túrák tal

 
ezető (Termé
n.laszlo97@c
+36 30 853 9

 
zeumbarát

mbathely, Ki
n: +36 30 97

yezetvédelmi
zető: Süle An

a MHV Múz
sének 200. év
Megyei Tud

– Halomsírok
en a 07:40-k

yvbemutató

zek Szombat
Levéltára és 
eszélgetés rés
zgató (MNL
eum). 

egi-hegységb

mányos – Hét
kor Kőszeg 
szeg, Rákócz

a Vivace Kam

zás: 08:06-ko
ő: Süle Antal

e fel a www
áltoztatás jo

elősségére v
álkozási időp

észetjáró Sz
chello.hu 
9188 

t Egylet 
sfaludy S. u
7 33 328 Ho

i és Mezőgaz
ntal. 

zeum) előadá
vfordulója al

dományos Te

k – Burg – K
kor Narda 

thelyen a 19
a Vasi Mú

sztvevői: Bajz
L VML). Be

ben 

tforrás és vis
felé induló 

zi u.). Táv: 1

marazenekar k

or a szomba
. 

w.muzeumb
ogát fennta

esz részt. 
pontjai válto

akosztály) 

. 9. 
onlap: www.

zdasági Szakk

ása Magyar L
lkalmából. T
estülete, Vasi 

Kőfejtő – Pin
felé induló 

9–20. század
úzeumbarát E
zik Zsolt és M
eszélgetésvez

sza Kőszeg. 
vonatnál, va

16 km. Túrav

közös ünnep

athelyi vasút

barat.hu hon
artja. 

ozhatnak! 

.muzeumbar
 

képző Iskola

László (1818–
ársszervezők
Honismeret

nka-szurdok –
autóbusznál

ban” alcímet
Egylet közös
Mayer László

zető: Kelbert

Találkozás: a
gy Kőszegen
vezető: Rába

váró műsora

tállomáson, a

nlapot! 

rat.hu 

a, 

–
k: 
ti 

– 
l. 

t 
s 
ó 
t 

a 
n 
ai 

a, 

a 



Milánó, Torino és az Észak‐Olasz Tóvidék 
2018. október 25–29. 5 nap/ 4 éj 

 
Program: 
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban a csoport székhelyéről. Folyamatos utazás Ausztria alpesi tájain rövid megállókkal Itáliába. Kora délután 
érkezünk Vicenza‐ba, az arany és a neves építész, Andrea Palladio városába. Városnéző sétánk során megtekintjük Vicenza legérdekesebb és 
leglátványosabb reneszánsz épületeit, palotáit, a híres bazilikát: a Basilica Palladiana‐t, a 13. századi Santa Corona templomot és Palladio 
nevezetes Teatro Olimpico‐ját, amit az ókori színházak mintájára tervezett. Vacsora, szállás Milánó környékén (4 éj). 
 

2.  nap:  Reggeli  után  Olaszország  második  legnagyobb  városát,  Milánót  nézzük  meg.  A  lombard  főváros  történelmi  központjában 
megtekintjük a híres Dómot, megcsodálhatjuk az óriási méretű elegáns üvegpasszázs tetejű csarnokot – a Viktor Emánuel Galériát és a 
világhírű  Scala  Operaház Múzeumát.  Szabadidőben  lehetőség  lesz  felmenni  a  Dóm  tetejére,  ahol  kiválóan  érzékelhető  a  középkori 
építészek és kőfaragók zseniális munkája. Délután Leondardo da Vinci híres freskóját, az Utolsó Vacsorát tekintjük meg, amely a Santa 
Maria delle Grazie templom refektóriumában található. A mű nem igazán freskó, de mindenképp egy csodálatos művész monumentális, 
különleges alkotása, 1980 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Ellátogatunk még a Palazzo di Brera képtárba is, napunkat pedig 
a Castello Sforzesco‐ban zárjuk. 
 

3. nap: Reggeli után a Lago Maggiore gyönyörű vidékét fedezzük fel. Stresa‐ból hajóval érjük el az Isola Bellát, ami a Borromeo család jeles 
ünnepeinek  a  helyszíne  napjainkban  is.  A  reneszánsz  kastély  (a  hercegi  palota)  Itália  egyik  legszebb  barokk  épülete,  amelynek  termei 
hihetetlen gazdagságról tesznek tanúbizonyságot. Isola Bella: a tíz egymás fölé épült teraszból, szobrokból és szökőkutakból álló kert az olasz 
kertművészet  csodálatos  példája.  A  palotalátogatás  után  a  különleges  növényekkel  díszített  kertet  is  végigjárjuk.  Ezt  követően  az  Isola 
Pescatori‐ra, a halászok szigetére hajózunk. Ez a sziget az egykori halászok faluja a legromantikusabb hely a tónál. Szabadidő Stresa‐ban. 
 

4. nap: Reggeli után Torinoba utazunk. Torino város Piemont tartomány székhelye, 1946‐ig pedig a Savoyai dinasztia otthona volt. Torino 
kultúrtörténeti méltó emléke: a város katedrálisában őrzik az ún. torinói leplet, amelybe a hagyomány szerint a keresztről levéve Krisztus 
testét tekerték. (Sajnos csak az eredeti nagyságú élethű fényképet nézhetjük meg, mert a lepel kitétele különleges dátumokhoz kötött). 
Magyar  vonatkozása  a  városnak:  Kossuth  Lajos  itt  élte  életének  utolsó,  emigrációban  töltött  éveit.  Az  itt  elhunyt  Kossuth  Lajost  a 
Valdesiek templomában ravatalozták fel, majd a koporsóját 300 ezres gyászoló tömeg kíséretében a Corso Vittorio Emmanuele II. főúton 
végigvonulva vitték a vasútállomásra, ahonnan 45 év száműzetés után hazaszállították. Városnézés: királyi kert, királyi palota, Szent János 
székesegyház a Szent Lepel kápolnájával, majd a Via del Mille 22. szám alatti ház falán megtekintjük még Kossuth Lajos emléktábláját, 
valamint az épület előtti parkban Kossuth Lajos mellszobrát. Délután ellátogatunk a Risorgimento (Újjászerveződés) Nemzeti Múzeumba 
is, amely  Itália egyesítését mutatja be több termen keresztül. A múzeumban egy Nagy Sándor tervei szerint, Róth Miksa által készített 
festett  üvegablak  is  látható,  amely  Kossuth  Lajosnak  állít  emléket. Megtekintjük  a Museo Nazionale  dell'Automobile  gyűjteményét, 
amely nem csak a régi autók kedvelőinek kínál érdekes és tartalmas  időtöltést. Késő délután felutazunk a Bazilika di Superga‐hoz, mely 
egy közeli 627 méter magas hegyen áll. 
 

5.  nap:  Reggeli  után  utazás  Bergamo‐ba,  a művészetek  és műemlékek  városába,  amelynek  falak  által  körülvett  Felsővárosa  (ahova 
fogaskerekűvel  juthatunk  fel  az  Alsóvárosból)  nagyszerűen  megőrizte  középkori  jellegét.  Az  ódon  hangulatú  Felsőváros  különleges 
épületeket rejt. A Felsőváros díszterén, a Piazza Vecchia‐n  láthatjuk a középkori városházát, várostornyot, Colleoni neves zsoldosvezér 
sírkápolnáját, a dómot, a keresztelő kápolnát és további reneszánsz palotákat, amelyek a hajdani gazdagságot hirdetik. Délután indulás 
hazafelé, érkezés Szombathelyre a késő esti órákban. 

 
Utazás: légkondicionált autóbusszal. Elhelyezés: 3*‐os szálloda, 2 ágyas zuhanyzós szobákban. Ellátás: félpanzió.  
 

Részvételi díj: 134.900 Ft/ fő 
 

A részvételi díj tartalmazza az utazást, a szállást félpanzióval, az idegenvezetés költségét és az útlemondási biztosítást. 
A részvételi díj nem tartalmazza a BBP biztosítás (2.500 Ft/fő) és a belépők árát (kb. 120 €/fő) 

 
A programok sorrendje felcserélődhet! 

 

Jelentkezés és befizetés: 
 

Gabbiano Travel Utazási Iroda, 9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A 
Eng.szám: U‐000053 

 
Tel.: +36 94 500 509 

E‐mail: info@gabbianotravel.hu 
A befizetés hétfőtől péntekig 09:00–16:30 óráig 

 

Előlegfizetés: 
2018. március 31‐ig 50.000 Ft/fő, valamint a BBP biztosítás 2.500 Ft/fő 

 

Hátralékfizetés: 
2017. szeptember 25‐ig: 87.400 Ft/fő 

 
Minimum utaslétszám: 40 fő 


