UTASTÁJÉKOZTATÓ A DÉL-OLASZ
VULKÁNTÚRÁHOZ
Indulás: 2017. szeptember 15-én 5:15 órakor Budapestről, a Planetárium bejáratától, amely a
Népligetnél található, a helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra.
Odajutás BKV-n: kék metróval, vagy 1-es villamossal a legegyszerűbb. Találkozás 5:00-kor.
Érkezés haza: Vasárnap a késő esti órákban.
Szervező: Iránytű Utazási Iroda Kft. /Rolitúra
Utazással kapcsolatos tudnivalók:
Létszámtól függően egy vagy két kényelmes 9 fős kisbusszal.

Szállás:
-

Saját sátorban, jól felszerelt kempingekben. Általában a kempingekben kis bolt, pizzéria
esetenként medence is található.
A túra alatt több kempingben fogunk megszállni, ahonnan csillagtúraszerűen utazunk a
különböző célpontokhoz.

Túrák nehézsége:
Az alap programban közepes nehézségű gyalogtúrák vannak, mindegyik átlagosan sportos erőnléttel
teljesíthető. Ha szoktál hegyekben túrázni, nem lesz gondod a Vulkántúrán sem! Napi 4-6 órás
túrázásra kell számítani.
Egyéb programok:
A hegyi időjárástól függően kismértékben változhat a program!
Részvételi díj: 179.900 Ft/fő
Az árakat 315 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk tartani!
Részvételi díj tartalmazza:
-

Az utazást kisbusszal, átkelést komppal Szicília szigetére
Szállást jól felszerelt kempingekben, saját sátorban
Alap programokat és a túravezetést.

Részvételi díj nem tartalmazza:
-

-

A belépőket és a fakultatív programokat
· Tájékoztatásul (ezek kismértékben évről-évre változhatnak):
 Vezúv belépő 10 EUR/fő
 Pompeii belépő 15 EUR/fő
 Etna vezetett krátertúra 100 EUR/fő
 Vulcano belépő: 5 EUR/fő
 Stromboli vezetett krátertúra hajóúttal Lipariból 80 EUR/fő
Az étkezést
Helyi közlekedést (menetrend szerinti hajózás a szigetek között)
Utasbiztosítást és útlemondási biztosítást, melyet nálunk is meg lehet kötni!

Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, szervezési díjat…

Fizetési tudnivalók:





70.000 Ft-os előleget jelentkezéskor kell befizetni! A fennmaradó összeget indulás előtt 20
nappal kell befizetni. Ha utasbiztosítást is kértél, akkor annak a díját is célszerű egyben
elutalni.
Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik a
számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
Számlaszám: Raiffeisen Bank 12025000-01458338-00100003, az Iránytű Utazási Iroda
Kft. a számlatulajdonos.
Közleménybe a foglaló utas/ok nevét, és azt kell beleírni, hogy Vulkántúra, és az utazás
időpontját!

Ki jöhet a túrára? Bárki, aki szereti a túrázást, hegyeket, a tengert, a természetet és a kihívásokat,
kortól és nemtől függetlenül. Ha átlagos kondival rendelkezel és szoktál néha túrázni, (ha nem akkor
érdemes a túra előtt kicsit edzeni, futni) nem zavar, hogy sátorban kell aludni, szereted a kalandokat,
akkor bátran vállalkozz, mert sok új élmény vár Rád. A napi túrákon közepes távolságokat fogunk
megtenni, inkább a szintemelkedések és a sziklás terep miatt megterhelőbb a kirándulás. A
csúcsmászó részek jó kondíciót kívánnak. FONTOS! Az aktív vulkánokon nem tartózkodhatnak
légzési nehézséggel, légúti betegséggel, szív- és érrendszeri betegségekkel küzdő személyek!
Egyéb tudnivalók:
-

Akkumulátorokat, telefont a kempingekben tudunk tölteni.
Kb. 300-400 eurót hozz magaddal költőpénzként (a fakultatív programokban részvételtől
függően).
Elég érvényes személyi igazolványt hozni magaddal.

Biztosítást kötelező kötni! A biztosítást velünk is megkötheted, mindössze a születési dátumot és a
biztosított nevét kell hozzá elküldeni emailban. Ennek díját a második részlettel kell elküldened (EUB
Top biztosítás 7.000 Ft/fő/utazás).
Útlemondási biztosítás: Amennyiben szeretnél, egyénileg köthető. Amire fedezetet jelent: az utazás
lemondása váratlan betegség, baleset, kórházi tartózkodás, munkahely megszűnés, terhesség, válás, tűz
vagy elemi kár miatti esemény. Célszerű a befizetéssel együtt kötni egyénileg az alábbi linken
keresztül
http://eub.hu/storno-utlemondasi-biztositas/
(mi
nem
tudjuk
megkötni!).
Tájékoztató ára az utazás részvétei díjának 5%-a. Önrész 20% vagy minimum 10.000 Ft.
Étkezés:
-

-

Minden este érdemes meleget enni (inni). Ha nincs gáz vagy benzines főződ, másét is tudod
használni (általában 2-3-an használunk 1-et). Lesz, amikor este városokban leszünk, így
lehetőség van étteremben vacsorázni. Egy átlagos vacsora 15-25 Euró/fő.
Vásárlásnál figyelj az eltarthatóságra, nagyságra, súlyra és változatosságra. Nem érdemes
minden élelmiszert itthonról vinni, általában kétnaponta van lehetőségünk nagy
szupermarketben vásárolni, ahol hasonló árak vannak, mint itthon. Kempingekben
péksüteményt általában reggelente frissen lehet kapni.

Öltözködés: Fontos a megfelelő és jó minőségű ruházat!
-

-

Minél kényelmesebb túracipő (betört bakancs) és még egy cipő (sport is jó) kell, esőkabát,
vagy ami az esőben megvédi ruházatunkat a víztől.
Rétegesen érdemes öltözködni, ruhák melegségét úgy válaszd, hogy +10 fokban, szeles időben
se fázzál, fejre érdemes valami árnyékolót hozni. Ha esetleg elázunk, mindig legyen tartalék
hosszúnadrág-póló. Ajánlott öltözet: lecipzárazható túranadrág, mellény, és egy szélálló
pulóver hozzá.
A vulkáni lejtőkön változatos terepre kell felkészülni: éles lávasziklák, tüskés növényzet,
térdig érő finom hamuréteg, mély kavicságyak, kőfolyások egyaránt előfordulnak. Ennek
megfelelően ajánlott kemény talpú túrabakancs, kamásli, széldzseki, sapka, és nem utolsó
sorban csereruházat, tekintve hogy akár a fejünk búbjáig is porosak lehetünk a túra végére.

Időjárás:
A hegyekben változékony időre is lehet számítani (erős szél, kisebb eső, égető napsütés lehet), ami
nehezítheti a túránkat. Általában napközben 25-30, sötétedés után 15-20 fokra lehet számítani.
Táskába nagy hátizsákba valók:
Élelem:
- Instant és hagyományos zacskós leves.
- Tésztafélék (zacskós); konzerveket csak minimálisan érdemes hozni, ez helyben olcsóbb
- Vákumcsomagolt szalámik, tepertő, szalonna, kolbász, (érdemes műanyag dobozban hozni)
májkrém, vagdalt hús, olajos hal, aszalt gyümölcs.
- Édesség: mazsola, csoki, Cerbona szelet, lekvár, mogyorókrém, méz (ki mit szeret), tejpor,
szőlőcukor, keksz…
- Ajánlott olajos magvakat is hozni, mint pl. mogyoró, diákcsemege, pisztácia…
- Többször lesz lehetőségünk vásárlásra (naponta vagy kétnaponta).
Ruházat:
- Fejre nap ellen: sapka, kendő…
- Praktikus dolgok: naptej, sebtapasz, térdfájósoknak fásli, gyógyszerek (fájdalomcsillapító,
hashajtó és székletfogó, megfázás és torokfájás elleni gyógyszer, kalcium), kamásli,
napszemüveg, fürdőruha (esetleg túrabot)
- Amikkel helyet lehet spórolni: (többen vinni) fogkrém, tusfürdő, tea és hozzávalók, zacskós
leves és egyéb élelmiszerek, konzervnyitó, kisolló, tű-cérna, kanálgép, wc papír, stb…
Egyéb:
- Tartalék gázpalack, fém bögre, lábas (melegíteni és főzni! Legyen teteje), evőeszközök
(kanálgép).
- Távcső, tartalék elemek és akkumulátorok fényképezőbe és elemlámpába (fejlámpa), kis
törölköző, papír zsebkendő, toalettpapír, szemeteszsák, konyharuha, kis hátizsák (a kisebb
túrákhoz).
- Polifoam, hálózsák
- Egy kis hátizsák
Sátor, ami lehetőleg kétrétegű és szélálló legyen
Esetleg ha még van egy kis hely a táskádban, érdemes hozni kártyát, könyvet...
- Súlyhatár 25 kg/fő!

Foglalás: Utazásainkat, szállásainkat a weblapon és e-mailben tudjátok lefoglalni!
Elérhetőség: a 0670/278-6852 telefonszámon, vagy az iroda@rolitura.hu címen.

Találkozzunk az év egyik legkalandosabb túráján!

