Szamaritánusok Együtt Nyaralunk Egyesülete
(SZENYE)

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az elmúlt évek sikere alapján ebben az évben is megszerveztük az Olasz tengerparti nyaralás lehetőségét tagjaink és pártoló
tagjaink részére kedvező árakon.

Aktuális tudnivalók
Üdülési lehetőség Olaszországban ( 8 nap 7 éjszaka )
Monfalcone „ Albatros” Camping MARINA JULIA Camping Village
Utazás: egyénileg, mindenkinek a saját lehetőségei szerint.

Ajánlott útvonal
1. Szlovénián keresztül: Budapest – Siófok – Nagykanizsa (M7) – M70 - Maribor – Ljubljana – Trieszt – Monfalcone. (autópálya díj van!!!)
Az útvonal hossza : kb.: 600 km.
2. Ausztrián keresztül : Budapest – Veszprém - Rábafüzes - Grac - Klagenfurt - Villach - Tarvizio - Udine - Triest irányában Molfalcone. A sztrádakaputól kb. 4
km – re van az „Albatros” camping. A városban sárga információs táblák jelzik az útirányt a kempingig. Ausztriában (matrica) és az olasz szakaszon is
autópálya díjat kell fizetni.
Az útvonal hossza : kb 720 km

A kempingről
Az üdülés a már jól ismert négy csillagos Marina Julia Albatros Campingben a Monfalcone-öböl partján érhető el egyéni kiutazással.
Kemping címe
Marina Julia Camping Village (Albatros) Via Giarette 65. - 34074 Marina Jiulia Monfalcone (Go-I Telefon: 0481 40561, 0481 40562, Fax:0481 40423)
Szolgáltatások
A kemping területén ingyenes:

Tengerpart (kemping karszalagjával elérhető)

Medencék (úszómedence, gyermek élménymedence, ugrótorony, 6 csúszda, gumis medence)

Játszótér

Focipálya

Kosárpálya

Röplabdapálya

Teniszpálya

Ping-pong asztalok

Színpad

Vízi aerobic

Táncoktatás

Jóga

Animátorok

Mesefilm vetítés

Gyerek disco

Esti műsor

WIFI
Térítés ellenében:

Mini-golf pálya

Játékterem

Étterem (a la carte, teljes-, félpanzió, reggeli – elfogadható árak)

Kávézó

Streetfood

Bolt
Tengerpart
Homokos-apró kavicsos, a víz fokozatosan mélyülő.
Étkezési lehetôség




konyhasátorban elektromos főzőlapon főzési lehetőség ( minden szükséges eszköz rendelkezésre áll )
étterem a kemping területén
streetfood



étterem a kempinggel szemben

Orvosi ellátás
Szükség esetén orvost, mentőt a recepción lehet hívni.
Hospital San Polo, Klinika, Monfalcone, Olaszország
Cím: Via Galvani, 1, 34074 Monfalcone (GO)
Nyitva tartás:
Nyitva: 0–24 ·
Telefonszám: +39 0481 487111
Csak az életmentő beavatkozás térítésmentes! A többi orvosi kezelésért fizetni kell. Érdemes tehát kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát mindenki
számára, illetve olyan utasbiztosítást kötni, amelyben az orvosi ellátást is térítik.

Szállás
Az elhelyezés 4-5 személyes, telepített lakókocsikban történik, melyek a tengerparttól cca.150-250 méterre, a vízi vidámpark közvetlen közelségében,
árnyékos helyen, egymástól zöld sövénnyel elválasztott bokszokban állnak. A lakókoscik két hálófülkések, elő-sátorral, konyhasátorral, árnyékoló tetővel,
teljes konyhai felszereléssel rendelkeznek. Önöknek csak ágyhuzatot (lepedő, paplanhuzat és párnahuzat, kispárna) kell vinniük.

Lakókocsi
A lakókocsik alapterülete kb. 10m2, ehhez tartozik egy kb. 10m2 alapterületű elősátor és egy kb. 10m2 területű előtér a szabad levegőn. Egy blokk 4-5 fő
kényelmes elhelyezésére alkalmas, fiataloknak, családoknak (2 felnőtt + 2-3 gyermek) ajánlott!
Alapvetően kétféle lakókocsi bérelhető. Az egyik típus 2db franciaágyas, míg a másik típusban 1db franciaágy és 1db három férőhelyes ágy található.
Mindkét típusban ruhásszekrény és polcok, valamint konyhaszekrény és a szükséges edénykészlet biztosított. Párna, takaró a létszámnak megfelelően van.
Ágyhuzatot, törülközőt, konyharuhát, mosogatószert vinni kell. Az elősátorban 1 asztal 6 székkel, ruhaszárító, takarítóeszközök, a konyhasátorban 200
literes hűtőszekrény, elektromos főzőlap és konyhai eszközök találhatók. A zuhanyozási, tisztálkodási lehetőség a közös vizes blokkban, a kocsikhoz közel,
kb. 40-50 m-re van. Mindez az árban foglaltatik, nem kell külön fizetni.

Turnusok
Szombat 14 órától a következő szombat 10 óráig tartanak, a lakókocsik legkorábban szombat 14 órakor foglalhatók el és legkésőbb az utolsó nap 10 óraig
kell elhagyni őket. A lakókocsik igény szerint több turnusra is leköthetők, tekintettel azonban a férőhelyek korlátozott számára, foglalásnál a befizetési
sorrend a meghatározó!

Tisztaság, kaució
A lakókocsikat átadás előtt ki kell takarítani és rendbe kell tenni, ezzel segítve tagtársaink gondtalan elhelyezkedését és üdülését! A tisztaság és a leltár
meglétét átvételkor Önnek személyesen kell leellenőriznie, aláírnia és az ugyanilyen minőségű visszaadást 15.000 HUF, vagy 40 EUR kaucióval kell
szavatolnia. A lakókocsi leltárszerinti átvételével és a kaució megfizetésével Ön a helyszínen elfogadottnak tekinti az átvett lakókocsit és így a
későbbiekben ezzel összefüggő kifogással nem élhet.

Foglalás
A foglalás akkor válik érvényessé, amikor az aktuális árnak az 50%-a beérkezett a jelzett számlánkra vagy személyes foglalás esetén a helyszínen
befizetésre került. Egyszerre több turnust is foglalhat akár személyesen, akár interneten foglal.

Foglalási lehetőségek
telefon: +36209833651
email: szenye2021@gmail.com
honlap: https://olaszorszaginyaralas.hu/
facebook: Olasz Nyaralás Marina Julia Kemping

Foglalási áraink
Az aktuális árainkat az interneten érhetik el a www.olaszorszaginyaralas.hu oldalon. Az árváltozás jogát fenntartjuk azon esetre, ha az Euro Forint árfolyam
lényegesen megváltozik.

Üdülési díj
Tartalmazza a 4 személyes felszerelt elősátras lakókocsi és a hozzátartozó felszerelt konyhasátor használati díját, az üdülőhelyi díjat, villany, hidegmelegvíz, WC, zuhanyzó használatot továbbá a parkolást, a vízividámpark korlátlan használatát. (Kérjük, hogy tisztítószereket, rovarirtót vigyenek
magukkal, mert az nincs az árban!)

Fizetés
Jelentkezéskor, foglaláskor a lekötött turnus aktuális árának 50%-a előlegként, a maradék 50%-a a turnus kezdete előtt legalább három héttel fizetendő.
Az itt felsorolt feltételek úgy a személyes, mint az interneten történő foglalásokra értendők.

Bejelentkezés
Megérkezéskor a recepción szükséges jelentkezni útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal illetve az általunk kitöltött „voucherrel” ( szállásutalvány )
szombaton 12.00 - 20.00 óra között. (a lakókocsik 14 órától elfoglalhatók, 23 óra után pedig kocsival a kemping területére behajtani nem lehet).
A recepción állandó ügyelet biztosít a kemping olasz, német és angol nyelven.
Megérkezés után a lakókocsi széfjében találja a belépéshez szükséges kulcsot, melynek kódját a voucher kiállításakor kapja meg.

Távozás
Kitakarítva, leltár szerint kérjük visszaadni a lakókocsit és annak felszerelését! Amennyiben a takarítás és a leltár megfelelő, a kaució visszajár. Ha nincs
kitakarítva vagy hiányos a leltár (eltörött egy szék vagy megrongálódott a lakókocsi), úgy a kauciót nem kapja vissza. Turnusonként a pihenés szombattól
szombatig tart, a lakókocsikat 10 óráig kell elhagyni. A leltár és az általános tudnivalókról szóló tájékoztató a lakókocsiban megtalálható. Kérjük azt ott is
hagyni! Köszönjük!

Úti kalauz
Mielőtt útnak indulna olvassa el az itt leírtakat, mert bizonyos, hogy talál majd olyan információt, amely segítségére lehet a mit vigyek / mit ne vigyek
kérdés eldöntésében vagy az optimális útvonal kiválasztásában, a kinti programok összeállításában. Aki nem először jár az ALBATROS campingben, aki már
megfordult a környező országokban és gyakorlata van az osztrák, szlovén vagy olasz út- és programszervezésben, annak valószínűleg nem mondunk újat.
Mindazoknak, akik egyéni úton még nem voltak a felsorolt országokban, úgy gondoljuk hasznos lehet az aktuális ismereteket csokorba szedni és felhívni
ezekre a figyelmét. Először is arra szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy mi az, amire számíthat azért a pénzért, amit Ön befizetett?
Egy telepített lakókocsi elősátorral, konyhasátorral, teljes felszereléssel, hidegvizes mosogatóval 4-5 személy részére, elektromos főzőlappal, 200 literes
hűtőszekrénnyel (mélyhűtős). Ön(-ök)nek csak ágyhuzatot (lepedő, nagypárna és paplanhuzat, esetleg saját kispárna) kell vinni. A villanyhasználatért, a
parkolásért külön fizetni nem kell, a saját tengerpart használata is ingyenes. A kemping területén található szabad sporteszközök is térítésmentesen
használhatók, ideértve a vízividámpark korlátlan használatát is, a mini golf használatáért viszont fizetni kell.
A kemping tiszta, rendezett, zárt, körülkerített, kényelmes. ABC élelmiszer áruház, pizzéria, önkiszolgáló étterem, kávézó, játékterem, tenisz, mini golf,
diszkó, uszoda, vizicsúzdák, pancsolók, vizikerengő, ugrótorony és gyerekmedence találhatók a lakókocsik közvetlen közelségében. Az úszómedence és az
ugrótorony csak fürdősapkával használható. A tengerpart kerítéssel elválasztott, a kemping karszalagjával látogatható.
Ami nincs a konyhában: mosogatószer, dörzsi, szivacs, konyharuha, terítő, szalvéta, fűszerek, tehát ezeket vigyük magunkkal. Számítanunk kell arra is,
hogy szúnyogok, hangyák zavarhatják meg nyugalmunkat, éppen ezért szúnyogirtót (spray vagy elektromos), rovarirtót, hangyaport is vigyünk magunkkal.
Mit vigyünk feltétlenül magunkkal, ha ezeket nem tudjuk nélkülözni? Aki a sertészsírt, tejfölt, füstölt vagy nyersszalonnát szeretne használni a főzéshez,
szükséglete szerint vigye ki magával, mert az olasz boltokban nem mindenütt kaphatók. A tőkehús, húskészítmények, húskonzervek, sonka, felvágottak,
szárazáruk általában drágábbak, mint nálunk, érdemes elősütve, előfőzve, lefagyasztva, vagy készen tartósítva magunkkal vinni.
Mit nem érdemes vinni? Száraztészták, tartós kenyér, tojás, vörös áru, sajtok, ásványvíz, üdítők, sör, bor, pezsgő, aprósütemény, kekszek.
Olcsó vásárlási lehetőségek Monfalcone-ban: D-piu, Dico, Impersympli, Emisfero, Mercatore Uno, Lidl, Interspar, EuroSpin.
A kemping területén lévő élelmiszer bolt nyitvatartása változó, mindig előre meg kell nézni a bejáratánál az aktuális kiírást!
Nagybevásárláshoz: Az Udine felé vezető úton az INTERSPAR, vagy EMISFERO nevű áruház (élelmiszer, vegyiárú, italárú, kemping cikkek, egyéb árusító
helyek) ajánlott.
Reméljük, hogy sikeresen elhelyezkedtek, jól érzik magukat, s annak érdekében, hogy a következő vendégeinknek se lehessenek panaszaik, apróságok
miatt ne kezdjék Ők sem bosszankodással a nyaralásukat, szeretnénk szíves figyelmüket egy – két apróságra már most felhívni:
Az elektromos készülékeket kérjük a következők szerint használni: egyszerre két nagyfogyasztó tud működni, erre kérjük figyeljenek!
A lakókocsit, az elő- és konyhasátrat, valamint a főző edényeket a turnus végén kérjük tisztán átadni!
A hűtőszekrényt a lakókocsi elhagyása előtt kérjük leolvasztani, szárazra törölni és takarék üzemre visszakapcsolni, hogy a következő vendégek részére is
tiszta, üzemképes állapotban álljon rendelkezésre!
Az elő– és konyhasátor húzózáraira vigyázzanak, mert csak cserével javíthatóak, s így a következő vendégeknek már csak a nyitott elősátor és az ezzel járó
bosszúság jut!
A lakókocsi és az elősátor berendezési és felszerelési tárgyainak felsorolását a lakókocsiban található leltár tartalmazza. Átvételkor és átadáskor ennek
alapján kell velük elszámolni.
Reméljük az itt leírtak is az Önök kényelmét szolgálja, éppen ezért ezúton is jó pihenést, kellemes nyaralást kívánunk Önöknek!
LAKÓKOCSI, ELŐ – és KONYHASÁTOR LELTÁR (TÁJÉKOZTATÁSUL)
1 db Ventilátor
1 db Mikrohullámú készülék + edény

1 db hűtőszekrény
6 db teás csésze + alátét
6 db kávés csésze + alátét
1 db elektromos vízforraló
6 db pohár
6db leveses tányér
6 db lapos tányér
6 db süteményes tányér
1 db hatszemélyes kávéfőző
2 db tálca
1 db konyhakés
1 db konzervnyitó
6 db leveses kanál
6 db villa
6 db kés
6 db vágókés (műanyagnyelű)
6 db kávéskanál
3 db fakanál
3 db rakodópolc
1 db saláta kiemelő
1 db szűrőkanál
1 db merítő kanál
1 db vágódeszka
2 db gyümölcstál
1 db tésztaszűrő műanyag, füles
5 db fazék + lábos
3 db fedő
2 db mosogató edény
4 db párna
4 db pokróc
6 db műanyagszék + 1 Asztal
1 db felmosó vödör, felmosóval
1 db szemetes vödör
1 db partvis
1 db ruhaszárító
6 db virslitányér

AZ ALBATROS KEMPING BELSŐ SZABÁLYZATA (A Kemping által Magyar nyelvre fordítva)
Ez a szabályzat készült a Marina Julia Camping falu recepciója által, amelyet minden Kempingbe belépőnek el kell fogadnia és minden esetben be kell tartania. A
vezetőség elfogadta a jelen Szabályzatot azzal a kitétellel, hogy indokolt esetben kiegészíthető és közzétehető, amivel szükséges az adott pillanatban éppen
szükséges pontokkal, amely által a Struktúra jobbá tehető.
1. pont: bejelentkezés
Érkezéskor a vendégnek kötelező érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni személyi azonosságát regisztráció céljából, alá kell írni, hogy elfogadják a biztonsági
szabályzatot, legyenek szívesek ellenőrizni, hogy a regisztráció pontos és válaszoljanak hány fővel érkeztek és milyen helyre. A bejelentkezés után a személyi
belépésre jogosultság át nem ruházható, a kártyát és a karkötőt fel kell mutatni, evvel igazolva a campingbe való tartózkodását. A karkötőt a Camping területén
kötelezően viselni kell. A belépés jogosít a Marina Julia Camping falu területére és az előadásokra, és ezt bármikor ellenőrzés esetén igazolni kell. A belépés
autóval egy automatikus rendszer által történik, úgy hogy a rendszámmal azonosítják. A szabályok be nem tartása végett feljelenthetik a szabálysértőt a Codice
Penale (olasz Ptk) 614 paragrafusa szerint. A vezetőség kirívó esetekben bírósági eljárást is indíthat.
A Vendégek ki és belépésénél és elmenetelnél kötelező betartani a Biztonsági Előírásokat, megbeszélni a check in alkalmazottakkal, a néhány esetben
bevonhatják és elvehetik a belépő kártyát és a karkötőt. Távozásnál ugyanúgy, mint az érkezésnél átszámolják, hogy mennyi időt tartózkodtak, amennyiben
meghaladták az előre meghatározott időt kötelező kifizetni személyenként 10 euro büntetést naponta.
A lakókocsik minden nap 12 órától foglalhatók el és a távozás napján 12 óráig kell elhagyni.
2. pont: Napi látogatók
A vezetőség jóváhagyta a napi belépők lehetőségét is, azon kívül a regisztrált vendégeket. A vendégek beléphetnek azon feltétellel, hogy személyi igazolványukat
a portán hagyják. A látogatóknak ingyenes a belépés 1 óra hosszára. Ezen idő meghaladása esetén kötelező kifizetni az aktuális napi belépőjegy díját, amely
kifizetése esetén karkötőt kapnak, és a nap folyamán használhatják a camping teljes szolgáltatását. Látogató nem lehet kiskorú, kötelező együtt lennie egy
felnőttel. A napi vendégeknek kötelező elhagyni a camping területét 22.30ig. A Vendégek regisztrációjával kötelező szabályokat és felelősségteljesen betartani és
megóvni a campinget. Bent maradás esetén szabálysértési feljelentés 614. paragrafus Codice Penale (PTK) szerint.
3. pont: a kiválasztott helyek használatának általános szabályzata
A hely amit kijelöltek, a személyek számára elfoglalható. A szabályzat vonatkozik minden számra minden időpontra. Minden helyen rendezetten kell összeállítani
a helyet, a meghatározott helyen belül, nem foglalhatják el más területét vagy a kommunális helyeket. Az autónak mindig a meghatározott helyen kell parkolnia.
Minden egyes piazzola (hely) változtatásánál saját maguknak kell a holmikat átpakolni oly módon, hogy a szabályokat el kell fogadni.
4. pont: Kiskorúak a kempingben

A felnőttek felelősek a velük tartózkodó kiskorúak iránt. Meg kell értetni velük, hogy nem mehetnek be és nem veszélyeztethetnek másik vendéget. Nem
léphetnek be felnőtt kíséret nélkül és ennek a felnőttnek felelősséget kell vállalnia a kiskorú iránt. Másodsorban a piciknek kötelező egy felnőtt társaságában
tartózkodni és szótfogadni, a higiéniai helységekben, a medencében és a camping teljes szolgáltatási területén. Ezenfelül tilos a kiskorúaknak használni
elektromos biciklit és elektromos rollert. A szabályzat teljes körű felelősséget ír elő.
5. pont: Háziállatok
A háziállatokat lehet tartani a camping lista ára megfizetése esetén helyenként maximum 2 háziállat lehet. A háziállatok érkezését az érkezés időpontjában be
kell jelenteni. Tilos bevinni a medencébe, a higiéniai helységekbe és a játszóterekre. Kötelező az állatokat pórázon tartani, meghatározott esetekben kötelező a
szájkosár is. Nem lehet hagyni, hogy a camping területén szabadon, ellenőrzés nélkül mászkáljanak, kerüljék másik vendég zavarását. A gazdájuknak kötelező
összeszedni az állatok ürülékét. Az állatok fürdő helyén kötelező a használatkor a tisztaságot fenntartani. Minden kárt, amit harmadik személynek az állatok
okoznak, kötelező a gazdának megtéríteni. Veszélyes kutyák belépését a vezetőségnek engedélyezni kell.
6. pont: Közlekedési szabályok
Mindenki biztonsága érdekében kérjük, hogy limitálják az autó és a motor használatát a camping területén. Néhány időpontban csak gyalog lehet járni. Autót
használni abszolút tilos 23-07 óráig. Minden camping területén tartózkodó gépjárműnek a bejárat parkolójánál is be kell tartani a szabályokat. A megsértések
esetén megfenyíthetjük, sőt elszállíthatjuk az autót a camping területén kívülre a tulajdonos előzetes értesítése nélkül. A központi téren tilos közlekedni
biciklivel, görkorival, gördeszkával, …stb, kivéve a mozgássérült és a babakocsi. Kiskorúnak tilos elektromos biciklit és elektromos rollert használni.
7. pont: Pihenő betartása
A pihenés elérése érdekében mindenkire vonatkozóan tilos mindenféle zajos tevékenységet, játékot, zajos dolgokat használni 14-15.30-ig, illetve 23-07-ig tilos
zajongani, amivel zavarjuk a többi vendégeket. Figyelemmel kell lenni, hogy mellettünk pihennek és tilos építeni és bontani a sátrakat, illetve hajszárítót
használni, hangosan hallgatni a rádiót és TV-t.
A szabályok be nem tartása esetén, akit zavarnak, az bejelentést tehet, panaszt a zavaró ellen.
8. pont: Környezetvédelmi minőség - Szemét gyűjtés - Tűzmegelőzés
Minden esetben a környezet megóvása érdekében tilos: kárt okozni a növényzetben, a vegetációt felborítani a földnek, földre tisztítószert önteni, fáradt olajat,
forró vizet, sózni vagy szemetelni. Ezáltal a vizeket el kell vinni. Ültetni növényt lehet, de akkor meg kell jelölni illetve kötelet kell kihúzni. De aki ezeket telepíti
nem szabad evvel másokat veszélyeztetni illetve a közlekedő utakat szabadon kell hagyni. A vegyi vécéket a megjelölt helyeken kell kiüríteni. Nyílt tüzet gyújtani,
grillt használni csak úgy, hogy kárt ne okozzanak és mindig legyen a közelben 1 vödör víz.
Ne használjunk olyan kerti szerszámot, aminek nem jó az elektronikája, vagy veszélyes konnektort. A szabályzat kimondja, hogy szerszámokat használni csak
biztonságosakat lehet.
Elektromos berendezéseket csak CEE előírás szerintieket lehet használni.(Magyar szabvány, európai, nemzetközi szabványok)
Szelektív szemétgyűjtésre 2 hely lett kialakítva. Hogyha lehetőség van rá, gyűjtsük külön a műanyagot, az üveget, a papírt, alumíniumot differenciálva. Kérjük,
hogy a mi Vendégeink használják ezt korrektül.
9. pont: Elektromos szolgáltatás
Az elektromos szolgáltatás a helyeknek alap használatra lett számolva. Kerti szerszámok, háztartási alacsony fogyasztási gépekre lett tervezve. Minden lámpa és
felhasználó minden kábel és csatlakozó CEE megfelelő legyen.
10. pont: használni az eszközöket, a tengerpartot és a medencét
Közhasználatos felépítményeket, mint pl. a medence, játszótér, focipálya, tilos veszélyeztetni a többi használót. A szabályostól eltérő használatnál is előtérbe kell
helyezni ezt (biztonságot).
A tengerparti szolgáltatás, néhány időszakban nincs szabályozva, de a belépés mindig fizetendő az aktuális tarifa és a felügyeletet a Ravennai Kikötő Kapitánya
biztosítja.
11. pont: Záradék
A szabályzat a minden szintű szabályokat lefed annak érdekében, hogy ne legyenek bírósági eljárások, elébe megy a szabályokkal annak érdekében, hogy a
harmóniát fenntartsa.
Marina Julia Campiing Village
Vezetősége

