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A csiz ma ala kú or szág 3000 éves tör té nel mé vel, kul tú rá já val és vi -
lág  hí rû kony há já val iga zi tu ris ta pa ra di csom. A ró mai Co los se um, a 
fi ren zei Uffizi Ga lé ria, a ve len cei Dó zsepa lo ta, a mi lá nói Scala a leg-
ked vel tebb lát ni va lók kö zé tar to zik. Kö zel sé ge mi att a ma gyar lá to-
ga tók szá má ra is ked velt or szág.

Kony há ja vi lág hí rû. Kül föl di ek kö ré ben leg is mer tebb éte le ik a 
bo lo gnai spa get ti, a lasagne, a tortellini és a piz za. Kü lö nö sen ked ve-
lik a pa ra di cso mot, a zöld sé ge ket és a ten ger gyü möl cse it. A pom pás 
éte lek mel lõl nem hi á nyoz hat egy üveg jó olasz bor sem. Az ég haj lat 
na gyon vál to zó. Az észa ki te rü le te ken csí põs tél és for ró nyár a jel-
lem zõ. A Si rok kó ne vû szél Af ri ká ból nagy me le get fúj a dé li te rü le-
tek re, meg hos  szab bít va ez zel a for ró nya rat.

SPERLONGA Olasz or szág egyik leg szebb üdü lõ he lye. A ten ger 

fö lött 55 mé ter ma ga-
san el te rü lõ, 3700 la ko-
sú Sperlonga hos  szú 
ho mok strand jai azon 
ke ve sek kö zé tar toz nak 
Ró ma és Ná poly kö zött, 
ame lye ket el ke rül tek a 
mo dern ci vi li zá ci ó val 
já ró kör nye ze ti ár tal-
mak. Klí má ja a vi lág leg nép sze rûbb ten ger part ja i nak klí má já val 
ve tek szik. Há nyat ta tott sor sa el le né re a vá ros a mai na pig õr zi 
ka lan dos tör té nel mé nek ro man ti kus nyo ma it. Már a ró mai idõ ket 
meg elõ zõ en is la kott te rü let nek szá mí tott. Kö ze lé ben va la mi kor egy 
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gö rög te le pü lés, Amy cale volt. Sperlonga ne ve la tin ere de tû, és a 
kör nyé ken ta lál ha tó meg an  nyi bar lang ra utal. A ró mai csá szár ság 
ide jé ben Tiberius csá szár épít te tett ma gá nak egy vil lát a ten ger be 
nyú ló öböl bar lang já nak fel hasz ná lá sá val. Ko rá nak leg ki vá lóbb épí-
té sze it bíz ta meg a vil la bel  sejé nek ki ala kí tá sá val. A szo bor cso por tok 

Odüs  sze usz (római mitológiában Ulüsszesz) je le ne te it áb rá zol ják: 
ezért Sperlonga ten ger part ját Ulüssze szi Riviérának is szo kás ne vez-
ni. A Ró mai Bi ro da lom bu ká sá val ke resz té nyek fog lal ták el a bar lan-
got és a te le pü lést, akik nem so kat tö rõd tek a bar lang gal, és a ter-
mé szet vasfo ga sem kí mél te. Az ára dá sok nak kö szön he tõ en ál la ga 
ro ha mo san rom lott. Elõ ször 1956-ban kezd ték el a fel tá rómun ká kat, 
mely nek kö szön he  tõ en 1963-ban meg nyit hat ták a le le te ket be mu-
ta tó Ar che o ló gi ai Mú ze u  mot.

Tör té nel mé nek leg szo mo rúbb dá tu ma 1534. au gusz tus 8., ami kor 
Khair ed Din Barbarossa ve zet te al gé ri ai ka ló zok – se re ge út ban az 
or szág bel se je fe lé – le mé szá rol ta és ra bul ej tet te a vá ros csak nem 
egész la kos sá gát. A ten ger fe lõ li ré szen ál ló õr to rony, a Torre Truglia 
az év szá zad okon át tar tó ha son ló tá ma dá sok szim bó lu má vá vált.

Az óvá ros ban barangolva úgy érez het jük ma gun kat, mint ha 
va la mely arab or szág ban len nénk. Szûk si ká to rok, me re dek lép csõk, 
fe hér re me szelt fa lak és szí nes vi rá gok min de nütt. Iga zi me di ter rán 
vi lág ba csöp pen tünk. A lát ványt csu pán csak az es ti ki vi lá gí tás 
fo koz za, ami kor a vá ros a dél utá ni szi esz ta után új ra é led, és meg-
kez dõ dik a pezs gés. Az egész napos für dõ zést vagy egy él mé nyek-
ben gaz dag ki rán du lást kö ve tõ va cso ra után jólesik egy kel le mes 
sé ta a vá ros ka han gu la tos ut cá in.

Cso dá la tos, vég te len be nyú ló, szé les, ho mo kos ten ger part jai 
min den kor osz tályt für dés re csá bí ta nak. A sza bad stran dok mel lett 

meg ta lál ha tók a bé rel he tõ nyug ágyas, nap er nyõs part sza kasz ok is. 
Az ön fe ledt pi he nést a part men tén ta lál ha tó ét ter mek, ta ver nák 
ár nyas te ra sza in el köl tött ebéd te szi tö ké le tes sé. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 Államforma:  köztársaság
 Főváros:  Róma
 Hivatalos nyelv:  olasz, de az idegenforgalmi régiókban 

angolul és németül is beszélnek
 Vallás:  római katolikus 90%, egyéb 10%
 Lakosság:  kb. 59 millió
 Terület:  301.277 m2

 Időeltolódás:  nincs
 Hivatalos fizetőeszköz:  Euro (€) 
 Elektromosság:  220 V, saját elektromos berendezés 

használatához néhány esetben átalakító 
szükséges, mely a helyszínen 
beszerezhető (nagyobb üzletekben kb. 
4-5 €).

 Beutazási szabályok:  magyar állampolgároknak útlevél vagy 
személyi igazolvány, melyeknek a 
visszautazástól számított hat hónapig 
még érvényesnek kell lenniük. 

 Ivóvíz:  csapvíz fogyasztása nem ajánlott, 
palackozott vizet érdemes inni.

 Magyar Nagykövetség:  Cím: 00161 Róma, Via dei Villini 12-16.
 Telefon:  00-39 06-442 30 598, 06-440 20 32
 Mobil:  00-39-348-800-81-59
 E-mail:  titkarsag.rom@kum.hu
Honlap: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IT/hu/mainpage.htm
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Costa di Kair ed Din Apartmantelep 
Fek vé se: Az apartmantelep a várostól 700, a strandtól 1000 mé -

terre, páratlan panorámájú helyen létesült. A szálláshelyek gyö-
nyörû, gondozott környezetben, hegyoldalon vannak. A nagyobb 
apartmanok többsége kétszintes villákban, a stúdiók földszintes 
épületsorban találhatók.

El he lye zés: 2-3 férőhelyes, 1 lég te rû stúdióapartmanban, va la mint 
3–4 férőhelyes, 1 szo ba + nap pa lis és 4–6 férőhelyes, 2 szo ba + 
nap palis apart man okban. Min den apart man ban van tv, te le fon, 
fel sze relt kony ha, ká vé fõ zõ. 

El lá tás: Ön el lá tó.
Fel sze relt ség: Nagymé re tû úszó me  den ce, mely májusban és október-

ben még/már nem üzemel (sa ját úszó sap ka hasz  ná la ta kö telezõ), 
te nisz pá lya (fizetős), ét te rem, bár, ját szó tér, ABC, zu hany ozó a me -
den cé nél, in gye nes mik ro busz já rat a te lep és a strand, il l. a vá ros 
kö zött (az első két, és utol só négy tur nu s nál a mik ro busz csak azo-
kon a napokon üzemel, amikor nincs kirándulás). WIFI a medencénél 
van!

Megjegyzés: A fák kal kör be vett há zak kel le me sen hû vö sek. 
Uta zás: Légkondi cionált lu xus busszal vagy egyénileg.
Ka pa ci tás: 18 db 2-3 fõs stú dió, 
 3 db 3–4 fõs, 1 sz. + nappali,
 3 db 4–6 fõs, 2 sz. + nappali (Az online-foglalásban lévő számok 

nem szobaszámok, hanem csak sorszámok.)
GPS-koordináták: N 41° 15' 47"    E 13° 26' 40"

1 VAGY 2 SZOBA + NAPPALIS APARTMANOK

STÚDIÓK (hátrafelé néző)

1 v. 2 SZOBÁS APARTMAN

 1 v. 2 SZOBÁS APARTMAN HÁLÓSZOBÁJA

STÚDIÓ KONYHÁJA

MEDENCE
STÚDIÓ SZOBÁJA
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A rész vé te li díj tar tal maz za az au tó busz költ sé get 

a programok kal együtt, az ide gen ve ze tést és 

a szállásdí jat!  A programok idõpontjai tájékoztató 

jellegûek. Azok idejét és a sorrendjét az 

idegenvezetõ – a csoport érdekeit szem elõtt 

tartva – változtathatja. 

A programokon csak Pompeiben van helyi 

idegenvezető (4 €/fő, mely összeg a helyszínen 

kötelezően fizetendő)!

Fix ülõhelyet csak 3000 Ft/fõ felárért tudunk 

biztosítani, ha mégsem, akkor duplán 

visszatérítjük! 

FIGYELEM! Buszos utazással csak egy hétre 
lehet foglalni! Amennyiben több hétre 

szeretnének menni, az csak egyéni utazással 
oldható meg.

Egyéni utasoknak a buszos fakultatív programokat csak abban 
az esetben tudjuk biztosítani, ha a buszon marad szabad hely. 

Ára 40 €/fõ/program + belépõ. 
Egyéni utasoknak ágynemût vinni kell! Magyar nyelvű idegenvezető 

csak a buszos turnusok idején van az apartman telepen. 
A programoknál feltüntetett árak tájékoztató jellegűek (2020-as árak).

HOZZON MAGÁVAL A SPERLONGAI UTAZÁSHOZ: aprópénzt – 

útközbeni mosdóhasználatra • mosogatószert • gyufát • 

az érkezés hétvégéjére elegendõ élelmiszert • szemeteszsákot • 

törülközõt • WC-papírt • szúnyogriasztót • zseblámpát • 

esõkabátot • esernyõt • úszósapkát • zárt, kényelmes túracipõt.

RÉSZ LE TES PROG RAM
 1. nap: 14:00-kor ta lál ko zás Deb re cen ben a MyBox Áruház  par ko-

ló jában, in du lás Sperlongába. 
  Felszállási lehetõségek útközben: Polgár, Tiszaújváros, Miskolc, 

Me  zõ kövesd, Gyön gyös, Hatvan, Budapest, Székesfehérvár, 
Sió fok, Nagy  kanizsa, Lenti útvonalon. 

 2. nap: Folyamatos utazás, ér ke zés Sper lon gába a kora délutáni órák ban.
 3. nap: Sperlonga. Nya ra lás, pi he nés a ten ger par ton.
 4. nap: Egész na pos ki rán du lás Ró má ba (6:00–21:00). Autóbuszunk a 

Laurentina metróállomásig visz bennünket, ahonnan tömegköz-
lekedési eszközök igénybevételével és gyalogosan ismerkedünk 
Rómával: Colosseum, San Pietro in Vincoli-templom, Lateráni 
bazilika, Szent lépcsősor, Keresztelő-templom, Velence tér, Capi-
tolium, Fórumok, Szent Péter-bazilika (Vatikáni negyed), Navona 
tér szökőkútjai, Pantheon, Minervai Szűz Mária-templom, 
Parlament, Marcus Aurelius-oszlop, Trevi-kút, majd a Spanyol 

lépcsőnél fe jezzük be városnézésünket. Er re a nap ra ké  nyel mes 
ci  põt és a temp  lo mok ban el fo ga dott öl tö ze tet ja va so lunk. Vár-
ha tó köz le ke dé si dí jak kb. 7 €. (A program zsúfoltsága miatt 
meleg ebéd elfogyasztására nincs lehetőség.)

 5. nap: Sperlonga. Nya ra lás, pi he nés a ten ger par ton.
 6. nap: Egész na pos ki rán du lás: Pompei, Ve zúv, Sorrentói-félsziget 

(6:00–22:00). Tú ra a Ve zúv krá te ré hez, majd to vább uta zás Pom-

peibe. A romváros megtekintése magyarul beszélő helyi idegen-
vezetővel. Sza bad idõ ke  re té ben le he tõ ség nyí lik vá sár lás ra és egy 
tra di ci o ná li san el ké szí tett ná  po lyi piz zaebéd el fo gyasz tá sá ra. 
To vább uta zás a Sor ren  tói-fél szi get fe lé. Sor rentói sé ta ke re té-
ben át érez het jük a dél  olasz te le  pü lé sek han gu la tát, meg cso dál-
hat juk Ná poly és a Ve zúv látkép ét a szik la szir tek re épí tett pa no-
rá mate ra szok egyi kén. A ren del ke zés re ál ló sza bad idõ ben le he tõ-
ség nyí lik a mél tán hí res he lyi fagy lal to zók, ká  vé  há zak egyi ké nek 
fel ke re sé sé re, vagy vá sár lás ra. Er re a nap ra zárt ci põ és kön  nyû 
öl tö zet vi se lé sét ja va sol juk. Várható költségek: pompeji be lé põ  
kb. 13 € + a helyi idegenvezető díja 4 €/fő. Vezúv-kráter: kb. 
10 €, fa kul ta tív pizzaebéd itallal: kb. 9 €. 

 7. nap: Sperlonga. Nya ra lás, pi he nés a ten ger par ton.

 8. nap: Egész na pos ki rán du lás Ná poly ba és Cap ri szi ge té re (6:00–
21:00). Ná po lyi vá ros né zé sünk so rán fel ke res sük a leg fon to sabb 
lát ni va ló kat: Fuo rigrotta-vá ros ne gyed, Sta di on, Possi lipo, Via 
Sauro, Yacht kikötõ, Castel del Ovo, Vomero, Palazzo Reale, 
Castel Nuovo, Galleria Um  berto I., Teatro di San Carlo, 
Muni cipio, Tren to e Trieste tér, Ple biscito tér, Nuovo Gesu-
temp lom, Szent Chiara-temp lom, Museo Na  zio  nale, Capo di-
monte. Ér ke zés Ma r i na Grande ki kö tõ jé be a dé lelõtti órák ban. 
Sik ló val ju tunk fel Cap ri vá ro sá ba, majd gya lo gos sé tá val is mer-
jük meg a vá rost. Cso dá la tos pa no rá má ban gyö nyör köd he tünk az 
Augusz tus park ból (belépő 1 €). Cap ri ból kisbuszokkal, leírhatat-
lan szépségű szerpentinen folytatjuk az utunkat még ma ga sabb-
ra, Ana capri városkába, ahol egy közös sétát követően fakultatív 
lehetőség kínálkozik az Axel Munthe villamúzeum megtekintésére 
(kb. 8 €), libegővel felemelkedni Capri legmagasabb csúcsára (kb. 
11 €), egy olasz ebéd elfogyasztására (kb. 13 €), specialitások 
vásárlására, vagy mindezek helyett a Kék Barlang megtekintésére 
(kb. 25 €), vagy a sziget körülhajózására (kb. 15 €).

 A Nápoly–Capri–Nápoly-hajójegy, valamint a helyi közlekedés 
(sikló, mikrobusz) költsége várhatóan kb. 43 €.

  9. nap:  10:00-kor a szál lás át adá sa, majd ha za in du lás délután.

10. nap:  Ér ke zés Deb re cen be a dél utá ni órák ban.

CSOPORTOS UTAZÁS PROGRAMOKKAL, BUSZJEGGYEL Ft/fõ/hét

Idõpont
Stúdió 1 szo ba + nap pa li 2 szo ba + nap pa li

2 fős 3 fős 3 fős 4 fős 4 fős 5 fős 6 fős

VI. 04–13. 139 900 121 900 129 900 119 900 124 900 116 900 111 900

VI. 11–20. 161 900 135 900 145 900 130 900 139 900 128 900 120 900

VI. 18–27. 174 900 146 900 157 900 141 900 150 900 138 900 130 900

VI. 25.–VII. 04.
189 900 156 900 165 900 146 900 163 900 148 900 138 900

VIII. 20–29.

VIII. 27.–IX. 05. 168 900 141 900 151 900 135 900 144 900 133 900 125 900

IX. 03–12. 139 900 121 900 129 900 119 900 124 900 116 900 111 900 

IX. 10–19. 131 900 116 900 123 900 114 900 122 900 114 900 109 900

IX. 17–26.
126 900 111 900 118 900 109 900 117 900 110 900 105 900

IX. 24.–X. 03.

EGYÉNI UTAZÁS PROGRAMOK NÉLKÜL (Ft/apartman/hét)

Idõpont
Stúdió 1 szoba+nappali 2 szoba+nappali

2-3 fõs 3-4 fõs 4-6 fõs

IV. 10.–V. 29. 92 900 115 900 148 900

V. 29.–VI. 12. 107 900 131 900 157 900

VI. 12–26. 161 900 194 900 231 900

VI. 26.—VII. 24. 203 900 231 900 300 900

VII. 24.–VIII. 07. 249 900 289 900 346 900

VIII. 07–21. 373 900 441 900 498 900

VIII. 21–28. 203 900 231 900 300 900

VIII. 28.–IX. 04. 161 900 194 900 231 900

IX. 04–11. 107 900 131 900 157 900

IX. 11.–X. 09. 92 900 115 900 148 900
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