
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. július 20-28. 
 

A tájékoztató utoljára módosítva: 2015. március 11. 
 

 Indulás: Gyülekezés 2015. július 20-án, hétfő este 21:30-ig Esztergomban, a Ferences Gimnázium udvarán. 

Esztergomból 22:00-kor indulunk bérelt busszal Korzikára. További felszállási lehetőség: Budapesten, a Műcsarnok 

mellett a homokóránál. A Műcsarnoktól 23:00-kor indulunk tovább. 

 Érkezés: 2015. július 28-án kedd este a kiindulási helyszínekre. 

 Szállás: 
1. éjszaka utazás a buszon 

2. éjszaka kompon Genova és Bastia (Korzika) között. 

3-4. éjszaka BAVELLA-HÁGÓ-n, az Auberge du Col de Bavella-ban (Korzika) 

5-6-7. éjszaka ISOLA ROSSA-ban, a Casa del Borgo apartmanokban (Szardínia) 

        8. éjszaka kompon Olbia és Livorno között. 

 Költség: 200 EUR + 27 000 HUF (szállás + utazás + kompjegyek + program szerinti belépők), melyből 100 Euró 

jelentkezésnél fizetendő előlegként, a többi pedig június 1-ig. Az előleg a 3 kompjegyet és szálláselőleg költséget 

fedezi, visszamondás esetén csak abban az esetben tudjuk visszaadni, ha sikerült magad helyet találnod más jelentkezőt. 

 Költőpénz és étkezés: Az ár nem tartalmazza az étkezést. Erre érdemes költőpénzként Eurót kivinni. A kinti vendéglők 

árszintjei magasabbak az itthoniaknál. Viszont szupermarketekben ugyanannyiért tudunk bevásárolni, mint otthon. Ha 

minél kevesebbet szeretnél kint költeni, akkor érdemes az élelem egy részét itthonról kivinni, erre melegítős konzervek, 

zacskós tészták, levesek ajánlatosak. Érdemes kemping gázfőzőt is hozni ezeknek az elkészítéséhez. Az első szálláson 

nem áll rendelkezésre konyha, viszont a szardíniai apartmanokban lesz konyha és főzési lehetőség. Az első két nap után 

mindig meg tudunk állni nagyobb szupermarketek előtt bevásárlás céljából. 

 Jelentkezni Fejes Istvánnál lehet az előleg befizetésével, a mobilszám, e-mail cím és a születési dátum 

megadásával. Fejes István elérhetősége: mobil: +36-20-400-58-39; e-mail: fejesistvanofm@gmail.com 

 Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba 

való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. A csomag 

kétfelé legyen véve (de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben benne vannak a személyes iratok, pénz, 

fényképezőgép, esőkabát és egy közepes méretű ásványvizes palack. Ezt bármelyik megállásnál könnyen ki tudjuk 

venni a kocsiból, továbbá ez a kishátizsák szolgálhat a túrákon is. A nagycsomagban legyen minden, ami egész nap nem 

lesz használva, amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenni. 

 Általános felszerelés: hálózsák, termosz vagy kulacs napközbenre, 

esőkabát, fejlámpa, bakancs vagy túracipő és egy váltócipő, fürdőruha, 

meleg öltözet (kabátra szükség lehet a hegyi túrán). Sapka napszúrás ellen, 

napkrém leégés ellen.  

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány!   

 Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu 

oldalon lehet tájékozódni, és egyben meg is lehet kötni a biztosítást. 

Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája mindenképp hozza el. Ha 

nincs érdemes kiváltani. 

 



A túraterv vázlatos összefoglalása 
Július 20.: Este indulás Esztergomból illetve Budapestről, éjszaka utazás: M7 – M70 – Szlovénia – Olaszország: A4 –A21 – 

A7 – Genova útvonalon. Az éjszakát a buszon utazással töltjük. 

Július 21.: A nap nagy része utazással telik. Délután érkezünk Genovába, ahol a nap hátralevő részét városnézéssel töltjük. 

Genova belvárosa gyönyörűen őrzi középkori jellegét, a régi kikötőben mindenképp érdemes egy sétát tenni. Genovából 

kompunk 22:00-kor indul Korzikára. Az éjszakát hálózsákjainkban töltjük a komp bárjában. 

Július 22.: A reggeli órákban érkezünk Korzika, Bastia kikötőjébe. Innen a keleti parton dél felé vesszük az irányt egészen 

Moriani-plage-ig. Itt két program közül lehet választani. A csoport egyik része maradhat fürdőzni a tengerparton, a csoport 

másik része viszont felmegy busszal az innen 7 km-re található San Nicolao falu melletti Bucatoggio vízeséshez. A vízesés 
előtt egy természetes medencében lehet ugyancsak fürdeni, vagy felmenni a vízesés fölé. A fürdőzés után visszamegyünk a 

tengerpartra, felvesszük a csoport másik részét és folytatjuk utunkat dél felé Solenzara-ig. Solenzara-nál elhagyjuk a 

tengerpartot és a „korzikai Dolomitok” irányába kanyarodunk. Egy szerpentinen emelkedünk egyre feljebb egészen a Col de 
Larone 608 m-es hágójáig. Itt leparkolunk és egy rövid, de látványos túrára indulunk a Purcaraccia patak mentén. Ösvényünk 

végig remek fotóhelyeket kínál, többször meg is állunk fotószünetre. Fél óra után elérjük a patakot, itt a kis medencékben és 

vízesésekben lemoshatjuk magunkról a sót és egyben rövid medertúrára is indulhatunk. A megismert úton térünk vissza 
buszunkhoz, a teljes túra kb. 2,5 óra hosszúságú. Busszal már nem kell sokat menni mai napunk szállásáig, amely a Col de 

Bavella 1218 m-es hágóján van. 

Július 23.: Reggeli után egy kb. 6-7 órás körtúrára indulunk a „korzikai Dolomitokba”. Aki nagyon elfáradt az előző napon, 

az a túrát ki is hagyhatja és csatlakozhat a délután induló kisebb túrához. Túránk a Bavella-hegyvonulat hegycsúcsai között fog 

vezetni. Ezen a túrán érintjük a GR20-as, Korzikát átszelő híres túraútvonalat is. 1600 m-ig emelkedünk, utána látványos sziklatornyok között haladunk, majd a 

sziklacsoportból kiérve ereszkedünk le az Asinao-völgyben menő túraúthoz, amely visszavezet minket a szállásunkhoz. Kora délután szállásunkhoz visszaérve 
ebédszünetet tartunk, majd a nap hátralevő részében egy rövidebb túrára indulunk. Itt csatlakozhatnak azok, akik délelőtt pihentek, de ki is szállhat az, aki elfáradt a 

délelőtti túrán. A kis túrán első megállónk a Dame-Jeanne 1313 m-es sziklája, ahonnan páratlan kilátásban lehet részünk: láthatjuk szállásunkat, a délelőtti túra útvonalát és 

a Punta Velaco 1483 m-es csúcsát is. Innen rövid emelkedővel érjük el a Trou de la Bombe (bombatölcsér) nevű sziklát, amelynek tölcsérébe be is mászhatunk. Innen a 
megismert útvonalon térünk vissza szállásunkhoz. 

Július 24.: Reggel elhagyjuk szállásunkat és leereszkedünk a tengerpartra. A Rocher du Lion-t (Oroszlán-sziklát) célozzuk meg. A parkolótól egy földúton kell 

legyalogolni a tengerpartig. Innen az Oroszlán-sziklához egy ösvényen kell felmásznunk, a végén szó szerint mászni kell. Viszont a csúcsról gyönyörű kilátásban lehet 

részünk: láthatjuk Korzika sziklás déli partvonulatát és Szardínia szigetét is. Aki nem szeretne sziklát mászni, az megvárhatja a túrázó csoportot és fürdőzéssel töltheti az 
időt Roccapina szép tengerpartján. Dél körül továbbmegyünk Bonifacio-ig, Korzika legdélebbi városáig. Itt szabadprogram keretében lehet ismerkedni utazásunk tán 

legkorzikaibb városával. Érdemes a városka szűk utcáin sétálni, felmenni a fellegvárba, megtekinteni a tengerbe szakadó fehér mészkősziklákat. Bonifacio-ból 17 órai 

komppal hajózunk át Szardíniába, kb. egy órás hajózás után kötünk ki Santa Teresa Gallura kikötőjében. Innen még kb. 1 órás buszozással érjük el tengerparti 

szállásunkat Isola Rossa-ban. 

Július 25.: Ezen a napon két program közül lehet választani. Aki nem akar túrázni, az maradhat a szálláson és fürödhet Isola Rossa tengerpartján. Aki túrázni szeretne, 

azokkal reggel 6 órakor indul a busz dél felé, mert innen min. 2,5 órás buszozás vár ránk a Su Goroppu szurdok bejáratáig. Ezen a napon a Su Goroppu szurdokvölgy 
felfedezésére indulunk. Földúton ereszkedünk le a szurdokhoz, amelyet 500 m-es sziklafalak vesznek körül. A szűk szurdokban teszünk egy fél napos túrát, ahová érdemes 

fürdőruhát is hozni, mert néhol megmártózhatunk a természetes kőmedencékben. A szurdokból kiérve visszamegyünk buszunkhoz, innen a már megismert úton térünk 

vissza busszal Isola Rossa-ra a szállásra. 

Július 26.: Ezen a napon is két program közül lehet választani. Aki nem akar buszozni és kirándulni, az maradhat a szálláson és fürödhet Isola Rossa tengerpartján. A 

kirándulós csapattal 8 órakor indulunk Szardínia nyugati partvidékének felfedezésére. Első állomásunk a Stintino-félsziget valamelyik strandja, ahol a tenger 

valószerűtlenül kék árnyalatokban tündököl. Következő megállónk már a Capo Caccia félsziget. Itt kisétálunk a lenyűgöző Caccia-fokhoz, ahol megcsodálhatjuk a 200 m-
es tengerbe szakadó sziklafalakat. Egy körtúrát teszünk a félszigeten, így lesz lehetőségünk minden oldalról fényképet készíteni a félszigetről. A félsziget bejáratánál 

megtekintünk egy genovai őrtornyot, ahol fürdésre is lesz lehetőség. Késő délután bemegyünk a közelben található Alghero városába, ahol a katalán-szárd kultúra jegyeit 

magán hordozó óvárosában egy rövid sétát teszünk. Innen északnak vesszük az irányt, utolsó megállónk Castelsardo hangulatos középkori városa. A városkát már esti 
fényben csodálhatjuk meg, felsétálhatunk a XII. századi erődjéhez is. Esti fényben gyönyörűen néznek ki Castelsardo festett házai! Castelsardo után a közeli szállásunkra 

utazunk. 

Július 27.: Korán reggel (5 óra) szállásunkat elhagyva délnek vesszük az irányt: kb. 2,5 órás buszozás után érkezünk meg Cala Gonone tengerparti falucskába. A falu 

végén egy parkolóban hagyjuk buszunkat, ahonnan egy fél napos túrára indulunk a tengerpart mentén. A túra keretében több program közül is lehet választani: Aki végig 
túrázik, azzal kb. összesen 3 órát megyünk a part mentén, mire elérjük Cala Luna 

félhold alakú öblét, ahol a smaragdzöld tengervízben megmártózhatunk. Innen 

további fakultatív túra keretében fel lehet menni az Architeddu Lupiru lyukas 
sziklához, ahonnan gyönyörű kilátásban lehet részünk. Ha valaki nem akar nagyot 

túrázni az félúton (kb. 1,5 óra után) megtekintheti egyénileg az útközben lévő Blue 

Marino barlangot (10 EUR / fő) és visszafordulhat a már megismert ösvényen. Ha 
valaki semmiképp sem akar túrázni, annak a parkolótól nem sokat kell sétálnia, 

hogy Cala Fuili fehér homokos strandját elérje és a nap hátralevő részét fürdőzéssel 
töltse. Attól függően, hogy mennyi időnk maradt, még délután ellátogatunk San 

Pantaleo falucskába, ahonnan rövid, de látványos túrára indulhatunk a falu fölé 

emelkedő sziklasüvegek egyikére. Aki nem akar sziklát mászni, sétálhat a szárd 
kisfaluban. Ezután Olbia városába buszozunk, ahol megvacsorázunk. Olbia-ból 

kompunk 22:30-kor indul Livorno-ba. Az éjszakát hálózsákjainkban töltjük a 

komp bárjában. 

Július 28.: Reggeli órákban érkezünk Livorno kikötőjébe. Innen Scandicci – A1 

– A13 – A4 útvonalon utazunk át Olaszországon, majd Szlovénián át hazafelé, 

érkezés az esti órákban a kiindulás helyszínekre. 


