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1. Torino látkée, háttérben

a hófödte Alpok

Torino a P6 alföldjének
város és közlekedési központ.
csomópont ja. Klilönösen ton6~
kedő, de gépkocsigyártása is

nyugati részén épült fontos gyárA Franciaország felé vezető utak
és szövőipara, porcelángyártása kiemelvezetőhelyen állOfaszországban.

2. Milano központi részének látképe
Mezőgazdasági és ipari szempontb61 Olaszország l~gértékesebb
része a PÓ alföldje. -Számos nagy és gazdag városa közlil legna-'
gyobb Milano, amely a medence termékeny sikságán, a Svájci Alpokból' vezetóu~
találkozópontján fekszik. Olaszország első gyár- '
várbsa, kUlönösen fonó-, szövő~ fémipara fejlett.
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Milanoi D6m

A fehérmárványb61 épült gótikus templom' a világ,egyik'legszebbépitészeti
remeke. tpitését 1386~ban kezdték meg és csak a
19. században fejezték be;
.

,4- Milanoi Scala tér
Itt áll a világ egyik leghíresebb

operaháza.

5. Milano központi pályaudvara
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Miláno Dél -Európa egyik legfontosabb vasuti csomópont ja,
személypályaudvara /193l-bell épült/ hatalmas forgalmat bonyolit
le.
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6. Velence
A Lido hombkzátonyától védett laguna 117 szigetéreés
szi~
getei közé épűlt az Adria királynője, ahová a középkorban három
világrész gazadságát hordták össze élelmes kereskedői. Velence .
a középkorban világhatalmassággá nőtt, deAmerika
felfedezésével,
a fő forgalmi utak el to16dásával, világgazdasági jelentőségét e1-·
vesztette. /Kikötője'sem alkalmas a mai nagy .l!na.j6k
számára a
tenger sekélysége miatt./ De megmaradt a városban évszázadok öszszehordott kincse~ Történelmi és 'művészeti emlékei miatt a világ
egyik leglátogatottabb városa.
7. Velence. A Szent Márk templom
ElQ~te a Szent Márk-tér, a világ egyik legszebb t.ere.
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-,J2·~ Pompeji
A Vezuv

79. évi kitörése alkalmával eltemetett és kiásott

v ár-ca , !, .kép a város Forumát

mutatja.A. nagy derékszggli tér körül
voltak elhelyez~e a fő köz- és vallá~os éptiletek. _A romok fölött
látszik az állandóan füstölgő Vezuv. A háttérben - a terület nö-·
vényzetére nagyon jellemz5 - pinea is látszik.
33. Alberobello

(Apuliai nemzeti emléknek kijelölt városrésze
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Azálboltozatos
tet6kigen
./f$iány l-ennek-a.v id éknek ,

24.. Palermo látképe, háttérben
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sajátos épitkezé@i
g

jellemvonás~

monte Pelegrino

Szicilia általában a déligyümölc8ök termeléséről hires, de
Palermonak jelentős ipara is van és nagyon fontos kereskedelmi kikötő.
35. Palermo
selik.
36·~Taörmina

egyik tere ,ahol a növényzetet
-- ..

már e sak pálmák képvi-

környéki táj Sz·íciliában

A mUveletlen
.bori totta Etna.

földeket hamar ellepi az agave. Háttérben

Késztilt a Felsőokt~tási Je~ze"tellá·tó Vállalatnál
- Felelos vezet o: Hei tter Imre
-
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