
ÚJ! ÚJ! ÚJ!              2019. nyár 

DÉL- LIGÚRIA: Cinqueterre zóna (3 old.) 
 

Az olasz Riviéra Genovától délfelé, La Speziáig nyúló partszakasza.  

Festői, szabdalt partvonala mentén a kis öblökben régi halászfalvakból kialakult, mai napig  

a világ zajától elzárt üdülőhelyek sorakoznak. (Portofino, a Cinque Terre falvai, Portovenere) 

Fekvésük és hagyományaik okán nem a szokványos olasz strandélményt nyújtják, viszont a hely 

atmoszférája és a látnivalók ezért bőven kárpótolnak.  

Strand: kavicsos- köves, sziklás szegélyekkel (búvárkodási lehetőség), néhol kis homokos öblök is. 
 

A p a r t m a n o k 
 

 GIADA apartmanok – Moneglia (Cinqueterre)         JÓ ÁR! 

La Spezia és Genova között félúton (kb. 50- 60 km) Egész évben foglalható! 

Akár 6 éjre is ill. 7=6 éj árán! (V. 24- ig és IX. 7. után, kivéve ünnepek!) 
 

             Egykori part menti halász- tengerészházakban kialakított apartmanok.  

             Strand: 30- 50 m  Szolgáltatások: recepció, lift, ingyenes parkoló (előrendelendő!). 
    

     
Lakások: különböző méretű- beosztású, egyszerű apartmanok, egyedi jellegzetességekkel,  

három épületben.  Casa Giada (A4, B4 fős)- a falu jellegzetes történelmi központjában,  

Casa Marinai (B5-6, C7-8 fős)- a falu keleti részén, a tengerparti sétálóutca mentén,  

Casa Pescatori (B5-6 fős)- a falu nyugati zónájában, tipikus ligúr stílusú házban. 

Felszereltség: satTV, széf, mosógép, légkondicionáló, wi- fi (kivéve Bilo/4 fős),  

mosogatógép (csak Trilo). Némelyik manzard és nem mind erkélyes! (pl. Mono, Bilo).  

Lehetnek tengeri kilátással is. (B5/6 és C7/8- lekérésre, a készlet erejéig!) 
 

Giada apartmanok, strand 50 m                                       *Árak: Ft/lakás/7 éj 

IDŐSZAKOK 

szombati váltás 

A = MONO  

2- 4 fős 

B = BILO  C = TRILO  

7- 8 fős 2- 4 fős  5- 6 fős 

V. 24- ig és IX. 7. után 128.900 137.900 156.900 170.900 

V. 25- VI. 14.,  

VIII. 17- IX. 6. 

221.900 239.900 272.900 284.900 

VI. 15- VIII. 16. 295.900 326.900 392.900 404.900 
* Ünnepi időszakokban felár! Az ár tartalmazza: rezsi, légkondicionáló, wi-fi (ahol van!), parkoló 

(előrendelendő!) A lakásokat takarítva kell átadni, máskülönben a végtakarítás díja a kaucióból kerül levonásra. 

Fakultatív: ágynemű huzat és törölköző 12 €/fő/váltás (előrendelendő!)  Kaució: 100 € 

 

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:  

BORGO DI CAMPI- Riomaggiore (Cinqueterre), tengerpart 4 km, apartmanok egy tipikus faluban, 

természeti környezetben, 300 m-re a tengerszint fölött, fantasztikus panorámával,  

fakultatív reggeli lehetőséggel. ANTICO CASALE- Sarzana (La Spezia), tengerpart 5 km,  

medencés farmház, minden komforttal ellátott, elegáns- rusztikus apartmanok, büfé reggelivel. 

 

folyt. 2. old. 



 

S z á l l o d á k     
 

Válogatás a partszakasz három legkedveltebb zónájában (Sestri Levante- Cinqueterre- La Spezia)  

Kora tavasztól késő őszig foglalhatók, akár 3-5 éjre is! (március november) 
 

 DORIA 3*- Cavi di Lavagna (Portofino 15 km, a Cinqueterre 15- 20 km) 

Kirándulóknak akár 3 ill. főszezonban 5 éjre is! (márciustól november végéig) 

7=6 éj árán! (kivéve VIII. 10- 24, és ünnepek!)  Félpenzióval, strandszervizzel (VI.1-IX. 30.) 

 

Jó adottságokkal rendelkező kellemes kis szálloda egy festői ligúr falu központjában,  

mely a Golfo del Tigullio legnagyobb és legszebb strandjával büszkélkedhet.  

Az üdülőhely maga csendes: ófaluval, jellegzetes színes házakkal, kis kikötővel, de mellette a 

mozgalmas Sestri Levante (2 km), ugyan olyan távolságra a festői Portofino, de könnyen elérhetőek  

a Cinqueterre falvai, valamint a terület egyéb látványosságai (Portovenere). 

Strand: kavicsos 100 m- re. Sziklás öblök is, ahol búvárkodási lehetőség (2 km). 
 

     
Szolgáltatások: étterem, drinkbár, kert, napozóterasz. 

Szobák: „standard” szobák (15m2), modern berendezés, satTV, minibár, széf, légkondicionáló, wi-fi. 

Balkonos szoba felár ellenében! (lásd az ártábla alatt!) 

Ellátás: félpenzió (bővített kontinentális reggeli, háromfogásos menüválasztásos vacsora salátabárral)  

A hely jellegéből adódóan a szállodának nincs saját parkolója! (közparkoló 100 m-re ahonnan a hotel 

sétával érhető el, vagy fizetős a közelben ill. garázs előrendelhető- a készlet erejéig 10 €/kocsi/nap)   

 

 SETTE ARCHI 3*- Bocca di Magra, medencés        JÓ ÁR! 

La Spezia- tól délre, a Cinqueterre közelében (10- 20 km), észak- Toszkána határán. 

Kirándulóknak is ajánlott, akár csak 3 éjre! (márciustól november végéig) 

7 = 6 éj árán! (VI. 8- ig és VIII. 24. után, kivéve ünnepek!) 

Dél- Ligúria és Toszkána határán lévő kicsi tengerparti szálloda, a település központjában, 

de mégis csendes környezetben (sétálóutca), egyedülálló kilátással a tengerre és az Apuai Alpok 

márványhegyeire. A mögötte magasodó Monte Marcello lábainál, szépen gondozott kertben,  

igazi zöld oázis kis tengervizes medencével (5x11 m)- napozóterasszal.  

Strand: 200 m- re, kavicsos (kedvezményes strandszerviz).  A hely jellegzetességét képező sziklás 

öblök- partszakaszok (Punta Corvo – az olasz top 20- ban!) a közeli kirándulóhajó kikötőből 

könnyűszerrel elérhetők. (búvárkodási lehetőség 3 km-re)  

Hosszú, széles, homokos strand Marina di Carrara- nál. (Toszkána, kb.10 km- re) 
 

          
Szolgáltatások: reggelizőhely, drinkbár, kert, kis medence, napozóterasz. 

Szobák: balkonos, közelmúltban felújított, de egyszerű berendezésű szobák,  

satTV, széf, légkondicionáló, wi-fi. Tengerre néző- felár ellenében! (lásd ártábla!) 

Ellátás: bővített kontinentális reggeli. Az épületben egy közkedvelt, tradicionális étterem üzemel 

(L’ Archetto), ahol “a la carte” étkezhetnek- felár ellenében!  

A hely jellegéből adódóan a szállodának nincs saját parkolója! (közparkoló 100 m-re vagy fizetős!)  

folyt. 3. old. 
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 Apart/Hotel MONDIAL 3* Sup- medencés (Moneglia) 

Északra Portofino Rapallo, délre a Cinqueterre további festői falvai. (kb. 20- 30 km) 

Kirándulóknak is ajánlott, akár csak 3 éjre! (egész szezonban) 

7 = 6 éj árán! (VI. 8- ig és IX. 8. után, kivéve ünnepek!) 

Színvonalas szálloda ill. apartmanok panoráma környezetben,  

a Cinqueterre egyik festői halászfalva fölötti domboldalban (250 m-re a tengerszint fölött),  

a látnivalók tekintetében központi elhelyezkedéssel.   

Központ 400 m, ahol kikötő (hajókirándulási lehetőségek a környékre),  

vasútállomás 800 m-re, transzfer rendelhető!  

Strand: 300 m- re, kavicsos, mely panorámás lépcsősoron közelíthető meg. 

 

     

 

Szolgáltatások: reggelizőhely, fűtött beltéri medence, jacuzzi- konditerem (ingyenesek),  

kert, panoráma napozóterasz, parkoló vagy garázs (fizetős!)  

Felszereltsége: satTV/telefon, széf, minibár, wi-fi, fűtés/légkondicionálás. 

 

Szobák: erkélyesek, satTV, széf, minibár, légkondicionáló, wi-fi.  

Oldalról vagy szemből tengerre nézőek- akár panorámás nagy terasszal- felár ellenében!  

Ellátás: bővített kontinentális reggeli- büfé rendszerben. 

 

------------------ 

 

Apartmanok is foglalhatók- főzősarokkal!  

MONO egylégterű vagy BILO kétlégterű- külön hálószoba + kanapéágy. 

Lehetnek hegyre vagy tengerre nézőek.(más áron!) 

Árak lekérésre! Tartalmazzák: rezsi, végtakarítás, medencehasználat. Fizetős kocsihely. 

Kérje aktuális ajánlatunkat! 

 
Szállodák 3*, strand 100- 300 m                           Árak: Ft/fő/éj- ellátással 

Doria 3* Sette Archi 3* Mondial 3*Sup. 

standard- félpenzióval balkonos- reggelivel balkonos- reggelivel 

III. 1- IV. 18., 

IV. 22- VI. 14., 

IX. 7- XI. 29. 

18.900 III. 1- IV. 18., 

IV. 22- V. 24., 

IX. 14- XI. 29. 

12.900 IV. 5- VI. 7., 

IX. 8- XI. 2. 

15.900 

VI. 15- VII. 12., 

VIII. 24- IX. 6. 

21.900 V. 25- VI. 7., 

VIII. 24- IX. 13. 

15.900 VI. 8- VII. 5., 

VIII. 31- IX. 7. 

16.900 

VII. 13- VIII. 9. 23.900 VI. 8- VIII. 2. 17.900 VII. 6- VIII. 2., 

VIII. 17- 30. 

20.900 

VIII. 10-23. 26.900 VIII. 3- 23. 24.900 VIII. 3- 16. 21.900 
Felárak- szezon függvényében: balkon 850- 1.700- 2.500 Ft/fő/éj (Doria), tengerre néző szoba 1.500- 3.000 

Ft/fő/éj (Sette Archi), oldalról vagy szemből tengerre néző szoba 3.000- 4.000- 5.000 Ft/fő/éj (Mondial),  

garázs 10 €/nap (Doria), parkolóhely 7 € (Mondial)- valamennyi előrendelendő! 

 Legnagyobb kedvezmények (3-4. ágyon): - 50% 13 évesig (Doriaés Mondial), 9 évesig (Sette Archi) 

Üdülőhelyi díj: 2 €/fő/éj- Sette Archi, 1,50 €/fő/éj- Mondial. 

 

FOGLALÁSI KÖLTSÉG:  

7 éjszakánál rövidebb tartózkodás esetén: 5.000 Ft/megrendelés 

 


