
Olaszország tájékoztató – hasznos információk 
 
A Hasznos információk az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és az Egyedi Utazási Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik! 
 

Hivatalos nyelv: olasz, a turisták által látogatott területen angolul/németül beszélnek. 

Pénz: hivatalos fizetőeszköz az euró, a nemzetközi hitelkártyákat elfogadják. 

Közlekedés: Magyarországról közúton Olaszországba Ausztrián vagy Szlovénián keresztül lehet 
eljutni. Az autópálya hálózat jól kiépített, használatáért mindenhol fizetni kell, Ausztriában és 
Szlovéniában matricás, Olaszországban kapus rendszer van. Személygépkocsival történő utazás esetén 
szükséges: vezetői és forgalmi engedély, zöld kártya, nemzetközi jogosítvány, EU szabvány szerinti 
fényvisszaverő mellény. 

Időeltolódás: nincs. 

Vízum nem szükséges, a beutazáshoz magyar állampolgároknak személyi igazolvány elegendő 
(gyerekeknek is útlevél vagy személyi igazolvány kell). A beutazási szabályok részletes leírása a 
Külügyminisztérium honlapján megtalálható: www.kulugyminiszterium.hu  

Telefonhívás: Magyarország a +36, Olaszország a + 39 előhívószám tárcsázásával hívható.  

Éghajlata: az északi területek, a Pó-síkság éghajlata szárazföldi, a közép- és déli területek, valamint a 
szigetek mediterrán éghajlata enyhébb, dél felé egyre hosszabb nyári szárazság jellemzi. A nyári 
átlagos középhőmérséklet 25-27 °C között mozog. Tengerparti nyaraláshoz május végétől szeptember 
végéig ajánlott az utazás (a főszezon július elejétől augusztus végéig tart). A tengerpartok 
kisgyermekes családoknak is ajánlottak, többnyire homokos partszakasszal, lassan mélyülő vízzel. Aki 
a látnivalókért utazik az országba, inkább a tavaszi és az őszi hónapokat javasoljuk a kellemesebb 
klíma miatt. 

Életmód, étkezések: Olaszország mediterrán hangulatát országszerte tapasztaljuk. A városokat – 
különösen a tengerparti üdülőhelyeket – nyugodt, nappalok és zajos, pezsgő éjszakai élet jellemzi. 
Délutánonként sziesztát tartanak, ez idő alatt az üzletek, intézmények zárva tartanak (általában 12.30-
15.30 között). A pezsgő éjszakai élet a szórakozóhelyen és a belvárosban, a sétálóutcákban zajlik, ahol 
éjszaka is vásárolhatunk. Az olasz konyha specialitásai tartományonként változóak, a legismertebbek a 
különféle tészták, halak és saláták, valamint a számtalan kávé különlegesség és a fagylaltok. Az 
olaszok az étkezésekhez ásványvizet és bort fogyasztanak. Az éttermi árak magasabbak az 
itthoniaknál, a felszolgálásért általában szervizdíjat számolnak fel.  

Üzletek nyitvatartása: a nyaralóhelyeken az üzletek általában 09.00-12.30 és 16.00-20.00 óra között 
tartanak nyitva, a főszezonban 23.00 óráig.  

Orvosi ellátás: javasolt védőoltás: nincs. Ideiglenesen az országban tartózkodó magyar állampolgárok 
orvosi ellátásra - a sürgősségi eseteket kivéve - csak térítés ellenében tarthatnak igényt. Ezért célszerű 
az utazás időtartamára szóló betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást kötni, mert az esetlegesen 
szükségessé váló orvosi ellátás anyagi fedezetét a tartózkodás időtartamára csak a baleset-betegség-
poggyászbiztosítás biztosítja.  

 

 



 

 

Szálláshelyekkel/foglalással kapcsolatos információk 

Részvételi díjak: áraink forintban, az ártáblázatban megadott időtartamra,  apartmanok esetén 
lakásonként, szállodai szobák esetén fejenként értendőek. Az egyéb, helyszínen fizetendő költségeket 
az ártáblázatban tüntettük fel. A katalógusban forintban feltüntetett járulékos költséget irodánkban, az 
euróban feltüntetett összeget a helyszínen kell kifizetni. Áraink 1 € =315 forint árfolyamig érvényesek. 

Apartmanok: az apartmanok teljesen berendezettek, konyhai eszközökkel felszereltek: hűtőszekrény, 
gáztűzhely, edények, tányérok, poharak, evőeszközök, stb. Ha átvételkor a felszerelésben hiányosságot 
tapasztalnak, vagy azok nem a megadott létszámnak megfelelően állnak rendelkezésre, haladéktalanul 
értesítsék a fogadóirodát, mert utólag ezzel kapcsolatos reklamációt nem tudunk érvényesíteni. 
Minden ágyhoz egy párna és egy takaró jár, de az ágyneműhuzatot, a törülközőket, konyharuhát, wc 
papírt, tisztító szereket általában utasainknak kell vinniük (kivéve, ahol külön feltüntettük, hogy az ár 
azt tartalmazza). Ágyneműhuzat többnyire a helyszínen is bérelhető. Az apartmanoknál emeletes ágy 
előfordulhat, illetve a katalógusban feltüntetett ágyak elhelyezkedése az apartmanon belül módosulhat, 
kérjük előzetesen jelezni irodánkban érkezés előtt az ilyen jellegű kéréseket, mert a helyszínen szabad 
kapacitás hiányában intézkedni már nem tudunk. Az apartmanban a hűtőszekrények többnyire 
kisméretűek, fagyasztórésszel. A tűzhelyekhez csak főzőlapok tartoznak, sütő általában nem. A 
tűzhelyek többsége PB gázzal működik, amennyiben ez kifogy, értesíteni kell a fogadó irodát. 
Vasárnap nincs palackcsere. A régebbi építésű, belvárosi apartmanoknál gyakran előfordul, hogy az 
épületben nincs lift. A túlterhelt elektromos rendszer miatt előfordulhat, hogy a nagy teljesítményű 
eszközök egyidejű használata leveri a biztosítékot. A régebbi építésű apartmanok fürdőszobája sok 
esetben ún. „összefolyós”, azaz a zuhanyzó nincs külön leválasztva és zuhanytálca sincs. Az 
úszómedencék június elejétől szeptember közepéig üzemelnek az adott szálláshely házirendje szerint. 
Kutya/kisállat csak előzetes egyeztetés alapján vihető be. 
 
Takarítási díj: amennyiben az ártáblázatban kötelező takarítási díjat nem jelöltünk meg, úgy a 
takarítás fakultatív, azaz ha utasaink távozáskor az apartmant tisztán adják át, úgy nem kell külön 
takarítási díjat fizetni. Kötelező takarítási díj esetén az kötelezően fizetendő a helyszínen, de a 
konyhasarkot és a hűtőszekrényt ebben az esetben is tisztán kell átadni, a szemetet ki kell vinni. 
Amennyiben a lakás átvételekor a tisztasággal kapcsolatos hiányosságokat tapasztalnak, kérjük, 
azonnal értesítsék a fogadó irodát, utólagos reklamációt ezzel kapcsolatosan nem tudunk 
érvényesíteni.  
 
Kaució: az apartman üzemeltetői a vendégekkel kauciót fizettetnek, mely egy biztosíték arra az esetre, 
ha az apartman berendezésében, az ott tartózkodás alatt az utas kárt okoz. A kártérítés összege a 
kaució visszafizetésekor kerül levonásra. A kaució érkezéskor a helyszínen fizetendő, távozáskor – 
amennyiben károkozás nem történt - az összeg maradéktalanul visszajár. A nem családdal utazó fiatal 
vendégek esetén a kaució mértéke magasabb lehet! 
 
Szállodák: a katalógusunkban szereplő szállodai szobák minden esetben Z/WC-vel felszereltek. Az 
úszómedencék június elejétől szeptember közepéig üzemelnek az adott szálláshely házirendje szerint. 
Kutya/kisállat csak előzetes egyeztetés alapján vihető be. A régebbi építésű szállodák fürdőszobája sok 
esetben ún. „összefolyós”, azaz a zuhanyzó nincs külön leválasztva és zuhanytálca sincs, a 2-3* 
standard kategóriánál gyakran a szobák és a fürdőszobák kis méretűek. Kérjük, vegyék figyelembe 
foglaláskor, hogy egyes üdülőhelyeken (pl. Rimini, illetve a ligúr partvidék) a tengerparti vasútvonal a 
szállodák közelében húzódik. 
 
Étkezések: A főétkezések általában menüválasztásosak, mely az alábbi menüsorból áll: előétel tészta 
(ritkán leves), főétel, saláta, desszert vagy gyümölcs. Az étkezéseknél ital nem szerepel az árban 



(kivéve ahol ezt külön jelöltük). Az olasz szállodákban a reggeli választéka kevesebb a nálunk 
megszokottnál: egy- vagy kétféle felvágott, sajt, péksütemény, vaj, dzsem, méz, édes sütemény, kávé, 
tej, tea. Kérjük, mindig tájékozódjanak az étkezések időpontjairól, mert azt a menüs étkeztetés miatt 
csak a megadott időpontban lehet igénybe venni. Ha ezt elmulasztják, a szálloda az étkezést nem téríti 
vissza és nem is pótolja. Az étkezésekhez megrendelt italokat nem szükséges elfogyasztani, kérésre 
azokat felcímkézik és a következő étkezésnél újra kiteszik az asztalra. A szállodák többségében 
damaszt szalvétát adnak a főétkezésekhez, melynek használata a teljes tartózkodás idejére értendő.  
 
Kedvezmények: felnőtt- és gyermekkedvezmények csak két, teljes árat fizető felnőttel vehetők 
igénybe, harmadik, negyedik ágyon. 2 éven aluli gyermekeknek a tartózkodás általában ingyenes 
kiságy illeték ellenében igényelhető.  
 
Érkezés, szállás átvétel: Az apartmanokat csak a voucheren feltüntetett maximális létszám veheti 
igénybe, a gyerekek is teljes főnek számítanak. A szállodák és apartmanok kulcsátvételi helye a 
voucheren (részvételi jegy) lesz feltüntetve, melyet indulás előtt kb. 10 nappal adunk ki/küldünk el 
utasaink részére. Az apartmanokat általában 15.00-19.00 óra között, a szállodai szobákat 14.00-19.00 
óra között lehet átvenni a turnusváltási napon. Kései érkezés esetén kérjük, minden esetben értesítsék a 
recepciót vagy a fogadó utazási irodát legkésőbb 18.00 óráig. Előzetes lekérés alapján megoldható a 
19.00 óra utáni kulcsátvétel is, de ebben az esetben a fogadó iroda kései díjat számolhat fel. Előzetes 
egyeztetés nélkül az apartman kulcsa csak másnap délelőtt vehető át a fogadó irodában. Amennyiben 
később érkeznek, vagy korábban hagyják el a szálláshelyet, a fel nem használt időszak díját a 
szállodák/partnerirodák nem térítik vissza. 
 
Strand: Utasaink választhatnak a fizetős (kötelező napozóágy bérlés) vagy az ingyenes szabad 
strandok között. A fizetős strandok a napernyő- és napozóágy bérlésen túl számos egyéb 
szolgáltatásokat is biztosítanak, pl. játszótér, jakuzzi-, esetleg fürdőmedence, baby-sitter szolgáltatás, 
konditerem, stb. Ahol szolgáltatásaink között ingyenes strandszervizt tüntettünk fel, ott 
apartmanonként egy napernyő, egy napozóágy és egy napozószék ingyenesen áll utasaink 
rendelkezésére. Ha további napernyőre/napozóágyra lenne szükség, azt a helyszínen kell fizetni a helyi 
szolgáltatónál. 
 
Parkoló: a parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért – főként csúcsszezonban – a 
szállásadók apartmanonként általában csak egy parkolóhelyet tudnak biztosítani. Szállodáknál a 
parkolóhelyek érkezési sorrendben foglalhatóak el, nem garantáltak. Egyes üdülőhelyeken a szállodák 
korlátozott kapacitása miatt előfordulhat az egymás mögé parkolás is, vagy az indítókulcs leadása a 
portán. Amennyiben nem normál méretű autóval érkeznek, a parkolásnál kérjék a recepció segítségét, 
akik segítenek az autó elhelyezésében. 
 
Idegenforgalmi adó: a legtöbb olaszországi nyaralóhely elrendelte az idegenforgalmi adó szedését, 
mely a helyszínen, érkezéskor fizetendő a kulcs átvételekor. Ennek mértékéről az utastájékoztatóban 
tájékozatjuk utasainkat. 
 
Biztosítások: a feltüntetett részvételi díjakra 1,5% díj ellenében útlemondási biztosítást kötünk. 
Baleset-betegség-poggyász biztosítás külön igényelhető, melynek megkötéséről kérjük, érdeklődjenek 
irodánkban. 
 
Betörések, lopás: mint mindenhol, előfordulhatnak lopások (kézitáskából, autóból, lakásból stb.), 
ezért értéktárgyaikat, pénzüket soha ne hagyják az autóban, hanem tartsák azt széfben. Sem irodánk, 
sem partnereink nem vállalhatnak felelősséget az ilyen nemű károkért. 
 
Kérések, panaszok: az egyedi kívánságokat kérjük már foglaláskor jelezzék irodánkban, azok 
teljesítésére garanciát nem tudunk vállalni. Az apartmanok elosztását az olasz iroda/recepció végzi, 
ebbe a turnusváltási napokon beleszólásunk már nincs. A szálláshely esetleges cseréjét az érkezés 
napján, azonnal kérni kell a fogadó irodában, a cseréből adódó többletköltséget az utast terhelik.  
Olyan reklamáció esetében, ahol a fogadó iroda vagy hotel nem ismeri el a hibát, illetve azt a 



helyszínen nem jelentették vagy irodánkat erről nem értesítették, a későbbiekben nem tudunk 
kártérítést igényelni. A katalógusban szereplő képek illusztrációk. 
 
 
 
A katalógusban/honlapon szereplő rövidítések: 
 
étkezések: R = reggeli, FP = félpanzió, TP = teljes ellátás, AI = all inclusive, szállás: Z/WC = 
fürdőszoba zuhanyzóval és WC-vel, TN: tengerre/tóra néző szoba, OT: oldalról tengerre vagy tóra 
néző szoba. 
Az apartmanok jelölésénél a betűk után tüntettük fel, hogy melyik típusú apartmanban maximálisan 
hány fő helyezhető el. Az ágyak elhelyezése apartmanonként változhat, melynek utólagos változtatási 
jogát partnereink fenntartják. 
 
Foglalás: megrendelését honlapunkon keresztül (www.itutazas.hu), e-mailen, faxon, vagy 
utazásközvetítő irodákon keresztül is elküldheti, a lehető leggyorsabban felvesszük Önökkel a 
kapcsolatot a visszaigazolást illetően. 
 
Autóbusszal szeretne utazni? 
Foglalja le menetjegyét irodánkban! Debreceni/budapesti indulással Lignano – Bibione - Caorle – 
Porto Santa Margherita – Lido di Jesolo úticéllal hetente közlekedő járatokkal. 
 
Fapados repülőjárattal elérhető városok: 
Róma, Milánó, Nápoly, Pisa, Bari, Velence, Catania. 
 
Ügyeleti mobilszámunk: 30/749-43-85.  
 
Kellemes utazást, jó pihenést kívánunk! 
 


