
 

 Indulás: Gyülekezés 2009. szeptember 25-én, pénteken Szentendrén a Református Gimnázium előtt 18:15-ig. Bérelt buszunk 18:30-kor 

indul Olaszországba.   

 Érkezés: 2009. október 2-án este 22:30 órára a kiindulási helyszínre. 

 Szállás: Az odaút és a visszaút idején 1-1 éjszakát a buszon kell tölteni. A többi éjszakára foglalt szállásunk lesz kempingek faházaiban, 

hostelekben. 

 Költség: 9 000 Ft + 270 EUR (utazás + szállás + étkezés + belépők + felvonó), 
Költőpénz: Minden szükségletet a közös költségből fedezünk, ezért csak képeslapra, ajándékra, fagylaltra stb. érdemes pénzt hozni az egyéni 
igényeknek megfelelően. 

 Étkezés: Az első teljes napra (szeptember 26.) hozzál otthonról élelmet (szendvics stb.). A többi napon a háromszori étkezést a közös 

költségből fogjuk biztosítani, meleg vacsora lesz minden nap. 

 Általános felszerelés: diákigazolvány, hálózsák, kés vagy bicska, konzervnyitó, tisztasági eszközök, kulacs vagy műanyag palack a 

vízutánpótlás biztosítására. 

 Ruházat: A római tengerparton elképzelhető, hogy lehet még fürdeni a tengerben, viszont a Dolomitokban már valószínű leesett az első hó. 

Ezért a hegyi túrákhoz elengedhetetlen a meleg öltözet (sapka, sál, kabát) és a bejáratott lábbeli (bakancs és nem tornacipő, divatcipő!!!). Nem 
megfelelő lábbelivel nem csak a saját magad túráját nehezíted meg, hanem az egész csoportét!  

 Ajánlott gyógyszerek: Fájdalom és lázcsillapító, görcsoldó, többféle hasmenés elleni gyógyszer, fásli, sebtapasz, sebfertőtlenítő szer, saját 

gyógyszerek. 
 Pakolás: Kerüljük a csővázas hátizsákba, műanyag vagy papír dobozba való csomagolást. Ügyelj arra, hogy csak a legszükségesebb dolgokat 

hozd el, mert a busz csomagterének véges a befogadó képessége. Legyen mindenképp egy kisebb táska (hátizsák) melybe elfér aznapi enni és 
innivalód, pulóvered, esőkabátod, igazolványaid.  

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát!  

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája, hozza el. Akinek nincs, 

ingyenesen kiválthatja az alábbi módon, egyben tájékozódhat a kártya és az utasbiztosítás közötti különbségekről: 

Európai Egészségbiztosítási Kártya Utasbiztosítás 

Információ: Telefonon: 06-40-200-347 vagy interneten: www.oep.hu 

Kiváltás módja: 
El kell menni a lakóhely szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárhoz. Ez 

Budapesten a Teve u. 1. alatt /Árpád hídi metrómegálló/ található (nyitva: 

H,K,Cs:14:30-ig; Sz: 17:30-ig; P: 12:00-ig). 

A Kártya kiadásához az alábbi dokumentumokat kell bemutatni a 

MEP ügyfélszolgálatán:  
1) Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi 

igazolvány esetén lakcímkártya is),  

2) TAJ-számot igazoló okmány,  

3) és az ügyintézés gyorsítása érdekében a nagykorú személyek esetén a jogosultságot 

bizonyító okmányok, melyek listája megtekinthető a www.oep.hu oldalon. 

Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.  Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.  

Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.  A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi 
(poggyászbiztosítást, stb.)  

A szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül 
nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.  

Az ellátások költségeit csak a szerződési feltételekben 
meghatározott összeg erejéig vállalja a biztosító.  

Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak 
visszatérítésére nem számíthat.  

Az önrészt is fedezi.  

Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a 

biztosított előlegezi meg.  
Minden tagállamban a biztosító fizet.  



Tervezett program: 

 
Szeptember 25.: Este indulás Szentendréről a 8-as út - Rábafüzes - (A) - Ilz Fürstenfeld - Graz - A2 - A10 - Spittal an der Drau - Lienz - Sillian - (I) 
- Dobbiaco San Lorenzo útvonalon a Dolomitokba. Az éjszakát a buszon utazással töltjük. 
Szeptember 26.: Reggel 6-7 óra között érkezünk a Dolomitok Puez-Geisler csoportjába. A Grödner hágótól (2125 m) egésznapos túrára indulunk a 
Nemzeti Parkban. Elsőként a Colfuschger Höhenweg-en megyünk egyre feljebb, ezalatt megkerüljük a Ciampac csoportot. A Ciampac hágón átkelve 
(2366 m) érjük el a Puezhütte-t. Ebédszünet a Puezhütte-nel lesz (2475 m). Délután vagy a Puez Kofel (2725 m) csúcsra megyünk fel vagy átkelünk 
a Nives Scharte-én (2720 m) és leereszkedünk a Regensburger Hütte érintésével St. Christina-ba, ahol buszunk vár minket. A faluban buszra 
szállunk és 4 órás buszozás után érkezünk meg kb. 22 órára Ravennába. 

Szeptember 27.: Reggeli után Ravenna 3 nevezetességét tekintjük meg (San Vitale, S. Apollinare Nuovo, Galla Placidia mauzóleum). Ebéd után 
elindulunk Assisi-be, ahová késő délután érkezünk. Elsőként a Porciuncula-ba látogatunk, ahol szentmisén veszünk részt, ez egyben 
lelkigyakorlatunk nyitánya. Estét Assisi melletti, Rivotorto-i szállásunkon töltjük. Itt egymásután 2 éjszakát leszünk. 
Szeptember 28.: Egésznapos városnézés és lelkigyakorlat Assisiben (San Damiano, Szent Klára Bazilika, Szent Ferenc szülőháza, végül a Szent 
Ferenc Bazilika).   
Szeptember 29.: Reggeli után az Assisi mellett található Carceri remeteségbe látogatunk. Ebédre visszatérünk Rivotorto-ba, majd buszra szállunk és 
elindulunk Foligno-n, Terni-n át a Rieti völgybe. Rieti völgyében felkeressük Greccio-t és Fonte Colombo-t. Itt zárjuk a lelkigyakorlatot. Késő 
délután indulunk Róma melletti szállásunkra, egy Tirén tenger partján található kempingbe (Lido di Ostia). Ebben a kempingben egymás után 2 

éjszakát töltünk. 
Szeptember 30.: Reggeli után szállásunkról metro-val indulunk Rómába, városnézésre. Ezen a napon Róma déli és keleti régiójának nevezetességeit 
járnánk be (Szent Kelemen Bazilika, San Pietro in Vincoli, San Lorenzo fuori le Mura, Péter és Pál apostol börtöne, Lateráni Bazilika, S. Maria 
Maggiore, Falakon kívüli Szent Pál Bazilika). Ebédszünet után egyénileg megtekinthető a Colosseum (18 év alatt ingyenes). 
Október 1.: Reggeli után megint egésznapos városnézésre indulunk Rómába. Ezen a napon az északi és nyugati városrészt vesszük célba (Szent 
Péter Bazilika, Pantheon, Piazza della Rotonda, Piazza Navona, S. Maria sopra Minerva, Fontana di Trevi, Spanyol lépcső). Este közös vacsora után 
metro-val kiutazunk kempingünkbe ahol, buszra szállunk és elindulunk Szlovéniába, éjszakát a buszon utazással töltjük. 
Október 2.: Reggeli 8 óra körül érkezünk meg a szlovéniai Bohinj-tó mellé a Júliai-Alpokba. Innen kabinos felvonóval 1540 m magasan található 
szállodáig utazunk. Akinek fárasztó volt a buszos éjszaka itt megpihenhet és bevárhatja a túrázó csapatot. A túrázó csapat pedig elindul a Vogel 

megmászására (1922 m). A felső felvonóállomástól a túra oda-vissza 4 óra. A csúcsról megtekinthetjük a Triglav-ot (Szlovénia legmagasabb csúcsa) 
és szép kilátás nyílik a Bohinj-i tóra. A felső felvonóállomástól közösen ereszkedünk le gyalogosan a tó partján várakozó buszunkhoz. Busszal 20 
perc alatt Bled-be érkezünk, ahol a tó partján ebédszünetet tartunk. Innen indulunk hazafelé Budapesten át Szentendrére. Érkezés 22:30-ra (22:00-ra 
Budapestre).  

Dolomitok, Puez-Geisler csoport, Peitlerkofel 

Assisi, Porciuncula templom Assisi, San Damiano 


