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2017. július 2-9. 

A tájékoztató utoljára módosítva: 2016. október 12. 

júl. 2. – Gyülekezés 2017. július 2-án, vasárnap délután 15:00-ig Esztergomban, a Ferences Gimnázium 
gazdasági bejáratánál. Esztergomból 15:15-kor indulunk bérelt busszal Olaszországba. További felszállási 
lehetőség: Budapesten, a Műcsarnok mellett a homokóránál. A Műcsarnoktól 17:00-kor indulunk tovább. 

Szállás: éjszaka a buszon. 

 

júl. 3. –Reggel 6 óra körül érkezünk meg a Passo Pordoi-ra (Pordói-hágó, 2239 m). A hágó a második 

legmagasabb autóval is járható hágó a Dolomitokban. Innen reggeli után egy kb. 4-5 órás túrára indulunk a 

híres pék-ösvényen. Az ösvény azokról a pékekről kapta a nevét, akik ezen az úton hordták az élelmet az I. 

Világháborúban. Először kis kaptató következik, de nem kell sokat emelkednünk, hogy elérjük a gerincet, 

ahonnan már gyönyörködhetünk is a Dolomitok hegyvonulataiban, többek között legmagasabb csúcsában 

is a 3343 m magas Marmolada-ban. Egy könnyed panorámaúton haladunk érintve a Fredarola (2370 m) és 

a Belvedere menedékházakat (2335 m). A Belvedere menedékháznál megpihenve egy másik úton térünk 

vissza buszunkhoz. A hágótól már csak szállásunkra utazunk, ami nincs messze (120 km) de a kanyargós 

utak miatt ez 3 órát vesz igénybe. 

Szállás: Forni di Sotto - Albergo Diffuso Dolomiti (apartman szállás) 

 

júl. 4. – Szállásunktól csak 10 km-et megyünk busszal a legközelebbi faluig, Forni di Sopra-ig (907 m). 

Innen egésznapos túrára indulunk a Friulane Dolomitokba. Egy szekérúton közelítjük meg első 

pihenőhelyünket a Rifugio Giaf menedékházat (1400 m). Aki nem szeretne tovább túrázni, az eltöltheti a 

hátralévő időt itt a hegyi környezetben. A túrázókkal tovább emelkedünk, célunk a Marchi Granzotto 

bivak (2152 m) elérése. Itt megpihenünk és gyönyörködünk a körpanorámában: körös-körül a Friulane 

Dolomitok tornyai és falai láthatók. Időtől és fáradtságtól függően választhatunk, hogy a Cima Giaf vagy a 

https://secure.booking.com/myreservations.hu.html?aid=397634&auth_key=oKOf90NbH7voNVoH&&source=conf_email&pbsource=conf_email_hotel_name&et=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YWJdm48m5cJDU0MTNsgJFxLHzV0iSwfUThnOxRZ+fnYbbS1uxv0ZHCEjqIyvfpxQJvB9Pfcu6y6oXp2RaVkdQns0+yoi7089zGMXtqVmRXekb6jC3sIHoUlvoi4l5Q9hcw==


II. Torrione csoportot kerüljük meg. A hegycsoportokat megkerülve visszaérünk a Giaf menedékházhoz, itt 

felszedjük a csapat másik részét, majd közösen leereszkedünk buszunkhoz. 

Szállás: Forni di Sotto - Albergo Diffuso Dolomiti (apartman szállás) 

 

júl. 5. – Reggel elhagyjuk szállásunkat és buszunkkal a közeli Passo di Mauria hágóhoz utazunk 

(1298 m). Innen egy félnapos túrára indulunk a Friulane Dolomitok északi tömbjébe. Kb. 3 óra alatt érjük el 

a 2176 m-es Forca del Cridola hágót. Inntől csak ereszkedünk, fél óra után első megállónk a Vaccari bivak 

2050 m-en. A bivaktól az út tovább ereszkedik egészen az aszfaltútig, ahol buszunk vár minket (bivaktól az 

út 1,5 óra). Ha az idő nem annyira kedvező, akkor a Passo di Mauria hágótól a Miaron csúcsot (2132 m) 

vesszük célba. A csúcs alatt található vendéglőig kis autóút vezet fel. A csúcsfotók elkészítése után a 

megismert úton térünk vissza buszunkhoz. Kora délután elindulunk délnek, az esti órákban érkezünk 

szállásunkra, Pisa-ba. 

Szállás: Pisa Airport Accomodation (2-3-4 ágyas szobák) 
 

júl. 6. Reggel egésznapos túrára indulunk az Appenninekbe. Aki elfáradt és pihenőnapot tartana, az 

maradhat Pisa-ban vagy eljön velünk a közeli Lucca-ig. Lucca-ban kirakjuk a városnézős csapatot, a 

túrázókkal pedig folytatjuk utunkat Civago falucskába. Civago-ból egésznapos túrára indulunk az 

Appenninekbe, a Monte Prado csúcsra. Először erdőben haladunk, első pihenőnk a S. Leonardo al Dolo 

menedékháznál lesz. Innen tovább emelkedünk következő megállónkig, az 1410 m-en lévő Degheraia 

Abetina Reale menedékházig. A ház után lassan elhagyjuk a fás övet és a havasi rét régiójában folytatjuk 

utunkat. Kiérve a gerincre gyorsan el is érjük mai napunk legmagasabb pontját a 2054 m magas Monte 

Prado csúcsot. Reményeink szerint itt nagyszerű kilátásban lesz részünk: előttünk a Ligur-tenger hátunk 

mögött az Alpok. Innen ereszkedni kezdünk a Monte Vecchio 1982 m-es csúcsára majd további ereszkedés 

következik a Bocca di Massa hágón és a Le Forbici hágón át a Leonardo házig. A háznál zárjuk a kört, innen 

kisétálunk a faluban várakozó buszunkhoz. Késő délután visszaindulunk szállásunkra, útközben felvesszük 

a Lucca-i városnézőket, így kora este érünk Pisa-ba. 

Szállás: Pisa Airport Accomodation (2-3-4 ágyas szobák) 
 

júl. 7. –Reggel, aki nagyon fáradt maradhat Pisa-ban vagy egyénileg kibuszozhat a közeli 

tengerpartra és a nap további részét pihenéssel és fürdéssel töltheti. Aki túrázni szeretne, azzal a busz 

elindul reggeli után az Appenninek Isola Santa kicsiny településére. Innen indul gyalogtúránk, melynek 

első állomása a Col di Favilla szórványtelepülése, ahol pihenés képen megtekintjük a kis középkori 

templomot. A templomot elhagyva tovább emelkedünk egyre feljebb az 1180 m-en található Foce di 

Moscheta menedékházhoz. A pihenő után elhagyjuk az erdőövet majd kis kaptató következik a Pania Della 

Croce 1858 m-es csúcsára. Reméljük itt is szép időt fogunk ki és láthatjuk a Ligur-tengert szigeteivel együtt. 

A csúcsról a Foce di Valli völgyön keresztül ereszkedünk le Fornovolasco településére, ahol buszunk vár 

minket. A túra után busszal visszamegyünk szállásunkra. A túra kb. 7 óra hosszú. 

Szállás: Pisa Airport Accomodation (2-3-4 ágyas szobák) 
 

júl. 8. – Reggel elhagyjuk szállásunkat és kb. 1 órás buszozással érjük el La Spezia városát, ahol a 

vasútállomására utazunk. Itt leszállunk a buszról és vonattal indulunk az „Öt Föld – Cinque Terre” 

felfedezésére. A napot mindenki úgy tölti el, ahogy szeretné. Napijegy segítségével, vonattal be lehet járni 

az 5 kis tengerparti halászfalut. De lehet kicsit túrázni is a falvakat összekötő panorámaösvényen. 

Mindegyik falunak van kis strandja és természetesen vannak kávézók, pizzériák is. Kora este a megbeszélt 

időpontban gyülekező La Spezia vasútállomásán, ahol felszállunk az időközben megérkező buszunkra és 

elindulunk Szlovéninán át Magyarországra. 

Szállás: éjszaka a buszon. 

 

júl. 9. – Érkezés a délelőtti órákban Budapestre, illetve Esztergomba a kiindulási helyszínekre. 
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TUDNIVALÓK 
 

Nyilatkozat: Az időjárás, a politikai helyzet, és közlekedési nehézségek befolyásolhatják a túra programját. Az utazás során a csoport minden 
tagjától elvárható a túravezető útmutatásának követése. A túravezető igen indokolt esetben fenntartja a jogot az utazás programjának kis mértékű 
megváltoztatására, ha az időjárás, közlekedési nehézségek, politikai viszonyok, vagy más, előre nem látható vis maior esetek megkívánják. 
Előfordulhat, hogy a program változásából vagy bővüléséből kifolyólag olyan látnivalót is érintünk, olyan programon is részt veszünk vagy olyan 
szolgáltatást is igénybe veszünk, ami az előzetes tervekben nem szerepelt, így ezen tájékoztató sem tartalmazza. Az ilyen esetben felmerülő 
pótlólagos költség a résztvevőket terheli, a programon való részvétel azonban választható. 

Csomagolás: 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, pulóver, esőkabát és egy közepes méretű ásványvizes palack. Ezt bármelyik 
megállásnál könnyen ki tudjuk venni a buszból, 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. 

Egészség és biztosítás: Ajánlott gyógyszerek: Láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, hasfogó, ragtapasz, sebfertőtlenítő szer, 
fásli. Betegségek: az itthon megszokottól eltérő táplálkozás és az itthon ismeretlen baktériumok, vírusok okozhatnak hasmenést, kisebb rosszullétet. 
Egészségügyi ellátás & biztosítás: Olaszországban érvényes az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártya, ezt minden résztvevőnek kötelező kiváltania 
és magával hoznia! Higiénia: a buszos éjszakákat leszámítva minden este lesz lehetőség fürdésre. 

Elektromos áram: Olaszország elektromos aljzatai eltérőek az itthoninál, de ennek ellenére nem szükséges átalakítót hozni, fel tudjuk tölteni 
elektromos készülékeinket. 

Étkezés és ivóvíz: Megpróbálunk mindennap megállni élelmiszerboltban, ahol vásárolhatunk reggelire, vagy épp készíttethetünk friss 
szendvicseket ebédre. Vacsorázni pedig szinte minden esetben lesz lehetőségünk helyi középkategóriás éttermekben, pizzériákban. A helyi árszint 
némileg magasabb a Magyarországon megszokottnál. 

Időjárás: Jó idő esetén a hegyekben is nyári időre számíthatunk, tehát akár 2500 m-en is rekkenő hőség lehet tűző napsütéssel. Viszont bármikor 
változhat az időjárás, ezért legyen nálunk hosszúnadrág, pulóver és kabát. 

Kommunikáció: Az Olasz Köztársaság hivatalos nyelve az olasz, de a helyiek egy része (főleg aki a turizmusban dolgozik) jól beszél angolul is. A 
magyar mobiltelefon szolgáltatók rendelkeznek roaming partnerekkel. Időeltolódás nincs. 

Létszám: Minimum létszám: 25 fő. Ennél kevesebb jelentkező esetén nem tudjuk elindítani a túrát! Maximum létszám: 29 fő. 

Szállások: Utazásunk 5 éjszakáját egyszerű szállodákban és vendégházakban töltjük. Előfordulhat, hogy egymástól kismértékben eltérő szobákat 
kapunk. Hálózsák biztonság kedvéért szükséges. 

Szükséges felszerelés: útlevél vagy személyi igazolvány, esőkabát/esernyő, diákigazolvány (ha van – lehetőleg nemzetközi ISIC), törölköző, 
gyógyszerek, túrázáshoz megfelelő lábbeli (bakancs), meleg öltözet, napkrém, napszemüveg, sapka napszúrás ellen, kézfertőtlenítő gél. 

Természetvédelem: A résztvevőktől magas fokú környezettudatosságot várunk el. Az utazás során tilos a szemetelés, a védett növények 
leszedése, az állatok zavarása, bántalmazása és más környezetkárosító tevékenység. A dohányzóknak tekintettel kell lenniük társaikra, és nem szabad 
szemetelniük. Ezek a fenntartható turizmus alapjai! 

Tolerancia, viselkedés: Az utazás mind fizikailag, mind szellemileg megterhelő és fárasztó tevékenység; ilyen esetben a résztvevők könnyen 
közelebb kerülhetnek mentális tűréshatárukhoz. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy bárhol járunk, vendégek vagyunk, ahol ennek megfelelően, 
kulturáltan kell viselkednünk. Amint megérkezünk utazásunk helyszínére, azonnal egy más kultúrkörben találjuk magunkat, ahol a mienktől teljesen 
eltérő szokások, világnézet, életritmus, értékrend és vallás van érvényben. Ezekkel szemben kellő toleranciával kell viseltetnünk! Az eltérő mentalitás 
miatt a helyiektől nem szabad ugyanazt a rugalmasságot várnunk, mint amit esetleg idehaza megszoktunk. A résztvevőknek utastársaikkal szemben is 
kellő toleranciával kell lenniük, mivel nincs olyan ok, ami bárkit feljogosítana arra, hogy elrontsa, megnehezítse vagy ellehetetlenítse a csoport bármely 
tagjának utazását, kikapcsolódását. Az út során olykor váratlan helyzetek adódhatnak, amelyek szintén megfelelő toleranciát kívánnak az utazóktól. Ilyen 
esetekben kívánatos a pozitív hozzáállás és az új helyzetek megértő elfogadása. A túravezető természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
váratlan helyzetekből a lehető legjobb eredmény szülessen, emellett azonban a résztvevőktől is elvárható bizonyos alkalmazkodóképesség és 
csapatszellem. 

Útiokmányok: Az Olasz Köztársaság bejárásához magyar állampolgároknak érvényes útlevélre vagy érvényes új típusú személyi igazolványra van 
szükségük. 

Valuta: Az Olasz Köztársaságban az euró (1 EUR = kb. 310 HUF) a hivatalos fizetőeszköz. Bankkártyával szinte mindenütt fizethetünk, ennek 
ellenére legyen nálunk euró készpénz formájában is. 

További tudnivalók: A további tudnivalókat a Qalandar Kft. honlapján (www.qalandar.hu) elérhető Utazási Szerződés tartalmazza. 
 

 

Költségek: 81.568 HUF (26 év alatt 15% kedvezmény!) mely tartalmazza a 

buszköltséget, autópálya és parkolási díjakat; 5 éjszaka szállást egyszerű szállodákban és 

vendégházakban; a program szerinti belépőjegyeket; az utazásszervezést és a magyar nyelvű 

túravezetést; a jó társaságot és a felejthetetlen élményeket. Nem tartalmazza az étkezéseket. 

Jelentkezés: 2017. február 15-ig elektronikus úton a www.qalandar.hu/ferences 

honlapon keresztül, 31.568 HUF előleg befizetésével. A hátralék 2017. 05. 01.-ig fizetendő. 

http://www.qalandar.hu/
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