sperlonga
SPERLONGA ÓVÁROSA

nelmének romantikus
nyomait. Már a római SPERLONGA
•
idõket megelõzõen is
Costa di Kair ed Din
lakott területnek számíApartmantelep
tott. Közelében valamiÚjváros
kor egy görög település,
Amycale volt. Sperlonga
neve latin eredetû, és a
környéken található meg- Nag
y st
Óváros
rand
annyi barlangra utal. A
római császárság idejében Tiberius császár építNag
Erõd •
y st
tetett magának egy villát
rand
a tengerbe nyúló öböl
barlangjának felhasználásával. Korának legkiválóbb építészeit bízta meg a villa belsejének
kialakításával. A szoborcsoportok Odüsszeusz (római mitológiában
Ulüsszesz) jeleneteit ábrázolják: ezért Sperlonga tengerpartját Ulüssze-

OLASZORSZÁG

A csizma alakú ország 3000 éves történelmével, kultúrájával és világhírû konyhájával igazi turistaparadicsom. A római Colosseum, a firenzei Uffizi Galéria, a velencei Dózsepalota, a milánói Scala a legkedveltebb látnivalók közé tartozik. Közelsége miatt a magyar látogatók
számára is kedvelt ország.
Konyhája világhírû. Külföldiek körében legismertebb ételeik a bolognai spagetti, a lasagne, a tortellini és a pizza. Különösen kedvelik a
paradicsomot, a zöldségeket és a tenger gyümölcseit. A pompás ételek mellõl nem hiányozhat egy üveg jó olasz bor sem. Az éghajlat
nagyon változó. Az északi területeken csípõs tél és forró nyár a jellemzõ. A Sirokkó nevû szél Afrikából nagy meleget fúj a déli területekre, meghosszabbítva ezzel a forró nyarat.
Sperlonga Olaszország egyik legszebb üdülõhelye. A tenger fölött
55 méter magasan elterülõ, 3700 lakosú Sperlonga hosszú homokstrandjai azon kevesek közé tartoznak Róma és Nápoly között, amelyeket elkerültek a modern civilizációval járó környezeti ártalmak.
Klímája a világ legnépszerûbb tengerpartjainak klímájával vetekszik.
Hányattatott sorsa ellenére a város a mai napig õrzi kalandos törté-
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Nápoly

Vezúv
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Sorrento
Capri

szi Riviérának is szokás nevezni. A Római Birodalom bukásával keresztények foglalták el a barlangot és a települést, akik nem sokat törõdtek a barlanggal, és a természet vasfoga sem kímélte. Az áradásoknak
köszönhetõen állaga rohamosan romlott. Elõször 1956-ban kezdték el
a feltárómunkákat, melynek köszönhetõen 1963-ban megnyithatták
a leleteket bemutató Archeológiai Múzeumot.
Történelmének legszomorúbb dátuma 1534. augusztus 8., amikor
Khair ed Din Barbarossa vezette algériai kalózok – serege útban az
ország belseje felé – lemészárolta és rabul ejtette a város csaknem
egész lakosságát. A tenger felõli részen álló õrtorony, a Torre Truglia az
évszázadokon át tartó hasonló támadások szimbólumává vált.
Az óvárosban barangolva úgy érezhetjük magunkat, mintha valamely arab országban lennénk. Szûk sikátorok, meredek lépcsõk,
fehérre meszelt falak és színes virágok mindenütt. Igazi mediterrán
világba csöppentünk. A látványt csupán csak az esti kivilágítás fokozza, amikor a város a délutáni szieszta után újraéled, és megkezdõdik a
pezsgés. Az egész napos fürdõzést vagy egy élményekben gazdag
kirándulást követõ vacsora után jólesik egy kellemes séta a városka
hangulatos utcáin.
Csodálatos, végtelenbe nyúló, széles, homokos tengerpartjai minden korosztályt fürdésre csábítanak. A szabad strandok mellett megtalálhatók a bérelhetõ nyugágyas, napernyõs partszakaszok is. Az
önfeledt pihenést a part mentén található éttermek, tavernák árnyas
teraszain elköltött ebéd teszi tökéletessé.

online-foglalás

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 (€) 1 € = kb. 300 Ft
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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SPERLONGA

COSTA DI KAIR ED DIN APARTMANTELEP

Fekvése: Az apartmantelep a várostól 700, a strandtól 1000 méterre,
páratlan panorámájú helyen létesült. A szálláshelyek gyönyörû,
gondozott környezetben, hegyoldalon vannak. A nagyobb apartmanok többsége kétszintes villákban, a stúdiók földszintes épületsorban találhatók.
Elhelyezés: 2-3 fõs, 1 légterû stúdióapartmanban, valamint 3–5 fõs,
1 szoba + nappalis és 4–6 fõs, 2 szoba + nappalis apartmanban.
Minden apartmanban van tv, telefon, felszerelt konyha, kávéfõzõ.
A 2 ágyas stúdiószobák nem a tengerre, hanem a hegyre néznek.
Ellátás: Önellátó.
Felszereltség: Nagyméretû úszómedence (saját úszósapka használata
kötelezõ), teniszpálya, étterem, bár, játszótér, ABC, zuhanyozó a
medencénél, ingyenes mikrobuszjárat a telep és a strand, ill. a város
között (az utolsó két turnusnál a mikrobusz nem üzemel). WIFI van.
Véleményünk: A fákkal körbevett házak kellemesen hûvösek.
Utazás: Légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.
Kapacitás: 18 db 2-3 fõs stúdió, 3 db 3–5 fõs, 1 sz. + n.,
3 db 4–6 fõs, 2 sz. + n. (Az online-foglalásban lévő szobaszámok
tájékoztató jellegűek.)
GPS-koordináták: N 41° 15' 47" E 13° 26' 40"

1 VAGY 2 SZOBA + NAPPALIS APARTMANOK

1 v. 2 SZOBÁS APARTMAN HÁLÓSZOBÁJA

1 v. 2 SZOBÁS APARTMAN NAPPALIJA
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PROGRAM

1. nap: 12:00-kor találkozás Debrecenben a TESCO Áruház parkolójában, indulás Firenzébe.
Felszállási lehetõségek útközben: Nyíregyháza, Miskolc, Mezõkövesd, Gyöngyös, Budapest, Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa útvonalon.
2. nap: Reggel érkezés Firenzébe. 3 órás városnézés során ismerkedünk
a nevezetességekkel: San Croce-templom, Palazzo Vecchio,
Uffizi Képtár épülete, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Orsanmichele, Dóm, Battistero, Palazzo Medici, San Lorenzotemplom, kézművespiac, Santa Maria Novella-templom.
Érkezés Sperlongába az esti órákban.
3. nap: Sperlonga. Nyaralás, pihenés a tengerparton.
4. nap: Egész napos kirándulás Rómába (6:00–21:00). Autóbuszunk a
Laurentina metróállomásig visz bennünket, ahonnan tömegközlekedési eszközök igénybevételével és gyalogosan ismerkedünk
Rómával: Colosseum, San Pietro in Vincoli-templom, Lateráni
bazilika, Szent lépcsősor, Keresztelő-templom, Velence tér,
Capitolium, Fórumok, Szent Péter-bazilika (Vatikáni negyed),
Navona tér szökőkútjai, Pantheon, Minervai Szűz Mária-templom,
Parlament, Marcus Aurelius-oszlop, Trevi-kút, majd a Spanyol
lépcsőnél fejezzük be városnézésünket. Erre a napra kényelmes
cipõt és a templomokban elfogadott öltözetet javasolunk. Várható belépõdíjak és közlekedési díjak: kb. 16 €. (A program zsúfoltsága miatt meleg ebéd elfogyasztására nincs lehetőség.)
5. nap: Sperlonga. Nyaralás, pihenés a tengerparton.
6. nap: Egész napos kirándulás: Pompeji, Vezúv, Sorrentói-félsziget
(6:00–22:00). Túra a Vezúv kráteréhez, majd továbbutazás Pompejibe. Szabadidõ keretében lehetõség nyílik a romok felkeresésére, vásárlásra és egy tradicionálisan elkészített nápolyi pizza
elfogyasztására. Továbbutazás a Sorrentói-félsziget felé. Sorrentói séta keretében átérezhetjük a délolasz települések hangulatát, megcsodálhatjuk Nápoly és a Vezúv látképét a sziklaszirtekre épített panorámateraszok egyikén. A rendelkezésre álló szabadidõben lehetõség nyílik a méltán híres helyi fagylaltozók, káEGYÉNI UTAZÁS PROGRAMOK NÉLKÜL (apartman/hét)
Idõpont

Stúdió

1 szoba+nappali

2 szoba+nappali
4–6 fõs

2–3 fõs

3–5 fõs

V. 05.–V. 26.

75 900

97 900

122 900

V. 26.–VI. 16.

89 900

111 900

133 900

VI. 16.–VII. 07.

133 900

167 900

195 900

VII. 07–28.

173 900

195 900

259 900

VII. 28.–VIII. 04.

314 900

356 900

399 900

VIII. 04–18.

356 900

440 900

482 900

VIII. 18–IX. 01.

133 900

167 900

195 900

IX. 01–X. 20.

79 900

99 900

122 900

Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ vagy több
hétre szeretnének elutazni, részvételi díjukat úgy
számolhatják ki, hogy az elsõ hét autóbuszos árához
hozzáadják a további heteket az egyéni ártáblázat
alapján.
Egyes turnusok firenzei programjára hazafelé jövet
kerül sor. A részvételi díj tartalmazza az autóbuszköltséget a programokkal együtt, az idegenvezetést és a szállásdíjat! A programok idõpontjai tájékoztató jellegûek.
Azok idejét és a sorrendjét az idegenvezetõ – a csoport
érdekeit szem elõtt tartva – változtathatja.
A programokon nincs helyi idegenvezetés.
Pompeji helyi idegenvezető 3 €/fő, mely összeg a
helyszínen kötelezően fizetendő!
A gyûjtõjáratot taxival vagy mikrobusszal biztosítjuk.
A nyíregyházi utasoknak ebben az esetben át kell
szállniuk. Az autóbusz ülõhelyeinek megválasztása
jelentkezési sorrendben történik felár nélkül, de indokolt
esetben fenntartjuk a jogot az ülőhelyek kismértékű
változtatására.

7. nap:
8. nap:

9. nap:
10. nap:

véházak egyikének felkeresésére, vagy vásárlásra. Erre a napra
zárt cipõ és könnyû öltözet viselését javasoljuk. Pompeji belépõdíjak: kb. 11 €. Fakultatív ebéd: kb. 9 €, Vezúv-kráter:
kb. 8 €.
Sperlonga. Nyaralás, pihenés a tengerparton.
Egész napos kirán- Capri
dulás Nápolyba és
Capri szigetére
(6:00–21:00).
Nápolyi városnézésünk során felkeressük a legfontosabb látnivalókat:
Fuo rigrotta-városnegyed, Stadion, Possilipo, Via
Sauro, Yachtkikötõ, Castel del Ovo, Vomero, Palazzo Reale,
Castel Nuovo, Galleria Umberto I., Teatro di San Carlo,
Municipio, Trento e Trieste tér, Plebiscito tér, Nuovo Gesutemplom, Szent Chiara-templom, San Gennaro, Museo Nazionale, Capodimonte. Érkezés Marina Grande kikötõjébe a
délelõtti órákban. Siklóval jutunk fel Capri városába, majd gyalogos sétával ismerjük meg a várost. Csodálatos panorámában
gyönyörködhetünk az Augusztus parkból. Capriból kisbuszokkal, leírhatatlan szépségű szerpentinen folytatjuk az utunkat
még magasabbra, Anacapri városkába, ahol egy közös sétát
követően fakultatív lehetőség kínálkozik az Axel Munthe villamúzeum megtekintésére (kb. 6 €), libegővel felemelkedni Capri
legmagasabb csúcsára (kb. 10 €), egy olasz ebéd elfogyasztására
(kb. 13 €), specialitások vásárlására, vagy mindezek helyett a Kék
Barlang megtekintésére (kb. 20 €), vagy a sziget körülhajózására
(kb. 15 €).
A Nápoly–Capri–Nápoly-hajójegy, valamint a helyi közlekedés
(sikló, mikrobusz) költsége várhatóan kb. 36 €.
10:00-kor a szállás átadása, majd hazaindulás.
Érkezés Debrecenbe a délutáni órákban.
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RÉSZLETES

sperlonga

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.
Egyéni utasoknak a buszos fakultatív programokat csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha a buszon marad szabad hely.
Ára 30 €/fõ/program + belépõ.
Egyéni utasoknak ágynemût vinni kell! Magyar nyelvű idegenvezető
csak a buszos turnusok idején van.
A programoknál feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. (2011-es árak)

CSOPORTOS UTAZÁS PROGRAMOKKAL, BUSZJEGGYEL Ft/fõ/hét
Idõpont
VI. 08–17.

Stúdió

1 szoba + nappali

2 szoba + nappali

2 fős

3 fős

3 fős

4 fős

5 fős

4 fős

5 fős

6 fős

99 900

85 900

93 900

84 900

78 900

89 900

83 900

78 900

122 900

101 900

113 900

98 900

90 900

105 900

96 900

89 900

143 900

115 900

122 900

107 900

97 900

122 900

110 900

101 900

143 900

115 900

122 900

107 900

97 900

122 900

110 900

101 900

94 900

82 900

89 900

81 900

76 900

86 900

80 900

76 900

VI. 15–24.
VI. 22.–VII. 01.
VI. 29.–VII. 08.
VII. 06–15.
VII. 13–22.
VIII. 17–26.
VIII. 24.–IX. 02.
VIII. 31.–IX. 09.
IX. 07–16.
IX. 14–23.
IX. 21–30.
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