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Kedves Érdeklődő! 

 

 
 

 

 

 

Egy élménybeszámoló: 

Kedves Emese! 

Levelünkben szeretnénk hálás köszönetet mondani rugalmas, gyors, lelkiismeretes 
munkádért, mellyel segítetted nyaralásunk megszervezését. Felejthetetlen 
nyaralásban volt részünk a tíz nap alatt, ami a közreműködésed nélkül talán nem 
ilyen fantasztikusan sikerült volna! 
 
Hasznos információid, tanácsaid sokat segítettek a helybéli útbaigazítás során! 
Szardínia páratlan sziget a maga természet adta szépségeivel! Minden nap 
izgalmas felfedezésekben volt részünk. Egymást érik a szebbnél szebb partszakaszok, 
öblök, mely gyönyörűségével nem lehet betelni. Szardínia, maga a földi paradicsom! 
Nincs hozzá jobb kifejezésünk. 
 
Egy szard ember azt mondta, aki egyszer eljön erre a szigetre nyaralni az mindig ide 
akar visszajönni! Ez így van! Varjuk a következő nyaralásunk idejét, hogy újabb 
helyeket fedezzünk fel, hisz tíz nap erre a szigetre kevés. Talán egy élet is!  

Köszönjük! Dóri, András és a gyerekek 

 

További élménybeszámolók elérhetőek a weboldalon:  

http://szardinia-szallas.hu/szardinia_elmenybeszamolo_korabbi_vendegeink_velemenye.php  

 

Petrei Emese 

Szardínia élménymenedzser 

Mobil: +39 348 9036190 
Tel./Fax: +39 070 2340271 

E-mail: emesepetrei@tiscali.it  

http://szardinia-szallas.hu/  

Petrei Emese vagyok, 23 éve Szardínia fővárosában, Cagliariban élek családommal 

együtt. Saját turisztikai vállalkozásom a Sardynia Travel, melynek célja, hogy 

népszerűsítse hazai berkekben is ezt a csodálatos földközi-tengeri szigetet. Ajánlatok 

sorozatával állunk rendelkezésükre az egyszerű apartmanoktól a luxus szállodákig 

egyéni és csoportos vendégeknek egyaránt. Reptéri transzfert szervezünk autóval, 

minibusszal és 50 fős nagybuszokkal is.  

Vendégeinknek elérhetőséget, helyi asszisztenciát nyújtunk problémák orvoslása 

vagy információkérés esetére.  

Mivel a szigeten lakunk és alapos helyismerettel rendelkezünk, személyre szabott 

kéréseket is igyekszünk legjobb tudásunk szerint megvalósítani. 

Eredeti végzettségem középiskolai nyelvtanár (ELTE BTK), valamint EU-diploma 

Kulturális Tour Operátor szakon, a Cagliari Egyetemen. 

A Szárd Autonóm Köztársaság által kiadott, 480-as regisztrációs számmal ellátott 

hivatalos idegenvezetői engedéllyel rendelkezem.  

Tagja vagyok a Szárd Idegenvezetői Szovetsegnek az ARGTS-nak, állandó résztvevője 

vagyok a folyamatos szakmai továbbképzeseknek a szigeten. 
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http://szardinia-szallas.hu/elerhetoseg_foglalas.php
http://szardinia-szallas.hu/elerhetoseg_foglalas.php
http://szardinia-szallas.hu/szardinia_a_sziget.php
http://szardinia-szallas.hu/szardinia_elmenybeszamolo_korabbi_vendegeink_velemenye.php
mailto:emesepetrei@tiscali.it
http://szardinia-szallas.hu/


Minden jog fenntartva (c) Sardynia Travel és Petrei Emese részére  

http://www.szardinia-szallas.hu  

 

Tartalom 
 

Autóbérlés és közlekedés Szardínián ................................................................................................................. 4 

Parkolás, vezetés és tankolás ............................................................................................................................. 4 

Milyen időre számíthatunk? .............................................................................................................................. 4 

Mikor menjünk? ................................................................................................................................................ 5 

Hol vannak a legszebb strandok? ...................................................................................................................... 5 

Mennyire biztonságos Szardínia? ...................................................................................................................... 6 

Mit együnk, mit igyunk? .................................................................................................................................... 6 

Hol lehet bevásárolni, milyenek az árak Szardínián? ......................................................................................... 7 

Milyen az orvosi ellátás? .................................................................................................................................... 8 

Hogyan juthatunk el Szardíniára? ...................................................................................................................... 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha kérdése van, keressen bizalommal: 

Petrei Emese 

Szardínia élménymenedzser 

Mobil: +39 348 9036190 
Tel./Fax: +39 070 2340271 

E-mail: emesepetrei@tiscali.it  

Vagy kérjen személyre szabott egyedi ajánlatot: 

 

http://szardinia-szallas.hu/elerhetoseg_foglalas.php  
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Autóbérlés és közlekedés Szardínián 

Az utasok zöme repülővel érkezik Szardíniára.  

 

A legtöbben autót is bérelnek, hiszen így a legegyszerűbb bejárni a szigetet. Alghero és Olbia repülőterein 

a különböző autóbérlő cégek pultjai szemben találhatóak a vámhatósági kijárattal (customs exit), 

Cagliariban egy külső pavilonban a főbejáratnál.  

 

A legtöbb autóbérlő cég képviselteti magát a repülőtéren, de természetesen a nagyvárosokban és az 

üdülőhelyeken is. Az autót bérlőknek legalább 21 évesnek kell lenniük.  

 

Ha a szardíniai nyaralásunk alatt szeretnénk autót bérelni, azt érdemes már korábban lefoglalni, mert 

főszezonban az árak is magasabbak, és a kínálat is lecsökken. Az autóbérléshez szükségünk lesz egy 

érvényes vezetői engedélyre és egy hitelkártyára. Algheróban és egyéb népszerű üdülőhelyeken 

bérelhetünk robogót és nagyobb motorkerékpárt is, de ez is csak 18 év felett lehetséges. Depozitot kérnek 

motorbérlés esetén is.         

 
 

 

Parkolás, vezetés és tankolás 

 

A parkolás nem egyszerű, főleg délután 5 óra után, amikor a boltok újra kinyitnak. Érdemes az autónkat 

az óvároson kívül leparkolni. A parkolási díj általában óránként 1 euró. Az autókban vannak papír 

parkolóórák és ha nincs parkolóőr, akkor azt be kell állítani az érkezés időpontjára és távozáskor az 

alapján fizetünk. 

 

A vezetés Szardínián nem okoz különösebb stresszt, a helyi sofőrök igen előzékenyek. Néhány motoros 

szeret száguldozni Szardínia útjain, de ezt leszámítva az utak nyugalmasak. EU-s jogosítvánnyal 

nyugodtan lehet vezetni a szigeten, nem kell nemzetközi vezetői engedély. 

 

A szigeten sok benzinkút van. A kisebb töltőállomások 13.00 és 15.30 óra között – szieszta idejére – 

bezárnak és vasárnap délután is zárva tartanak. Sok benzinkút egy része önkiszolgáló (fai da te), ahol a 

nap 24 órájában tankolhatunk. 

Az ólommentes benzin olaszul benzina senza piombo, a dízel gasolio. A benzin ára töltőállomásonként 

változhat. 1 liter ólommentes benzin kb. 1,70 euró, míg a dízel literéért kb. 1,60 eurót kell fizetnünk. 
 

Milyen időre számíthatunk?  

 

Az időjárás fontos szerepet játszik, ha Szardínián nyaralunk. Szardínia szinte egész Olaszország egyik 

legnaposabb területe. Igazi mediterrán éghajlata van, amit hosszú, forró nyár és hűvös, esős tél jellemez.  

 

A legtöbb eső novemberben és decemberben hull itt. Novemberben az átlagos csapadékmennyiség 90mm. 

Januárban napközben kellemes idő van kevés csapadékkal.  
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A legkellemesebb idő tavasszal és ősszel van. Tavasszal a sziget virágba borul, és a hőmérséklet is 

tökéletes az utazáshoz, míg ősszel is nyugodtan kirándulhatunk a szigeten. 

A tengerpart szerelmesei május végétől szeptember végéig élvezhetik az igazi szardíniai strandidőt. 

Augusztus viszont nagyon meleg és gyakran még a szeptember is. Júliusban az átlaghőmérséklet 24 fok. 

A tenger átlagos hőmérséklete ilyenkor 25 fok. 

 

               
 
 

Mikor menjünk? 

Szardínia meglátogatására a legjobb időzítés a korai és a késő nyár, azaz május, június, július és 

szeptember. Ilyenkor olcsóbbak a szálláshelyek is. Augusztus az olasz munkavállalók szabadságolási 

ideje, ez telt házat jelent a szigeten magas  árakkal, zsúfolt strandokkal, mindemellett megterhelő 

hőséggel. 

 

                  
 
 

Hol vannak a legszebb strandok? 

 

Sokak szerint a mediterrán térségben itt vannak a legszebb strandok. Én, aki itt élek, azt mondhatom, 

hogy Szardínián nincsenek csúnya strandok, csak szépek és még szebbek.  

Mindegyik strand más jellemzője alapján szép: a déli partvidéken beépítetlen fehér homok nyújt karibi 

minőséget, északon sziklák által szabdalt kisebb homokos öblöket találhatunk, a keleti part meredek 

sziklafalai és magas hegyei vadregényessé teszik a partvidéket, a nyugati rész Costa Verde szakasza 

homokdűnés sivatagra emlékeztet. Néhányat kiemelnek, de hozzáteszem, hogy ez az én szubjektív 

véleményem: Tueredda, Chia, Porto Pino, Villasimius, Costa Rei, Cala Sinzias, Is Arutas, Mare Ermi, 

S’Archittu, Maria Pia, Le Bombarde, Mughino ,Stintino, Capo Testa, Isola Rossa, La Cinta, Cala 

Brandinchi, Budoni, Siniscola, Porto Frailis, Cea, Su Sirboni, Marina di Cardeddu és Poetto. 
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Mennyire biztonságos Szardínia? 

 

A szigeten jó a közbiztonság, csupán a legnyilvánvalóbb óvatossági szabályokat kell betartani, pl. az 

autók ülésein ne hagyjunk értéktárgyakat és a strandokon ne hagyjunk értékeket őrizetlenül. 

 

A természetben nem kell aggódni, a szigeten nincsenek mérges kígyók és egyéb veszélyes állatok. 

 

Mostanában sokan felteszik a kérdést, hogy a tenger felől érkező bevándorlók veszélyt jelentenek-e a 

nyaralás helyszínén és idejében. Erre egyértelmű nem a válasz.  

A beérkező bevándorlók ugyanis vagy továbbmennek Olaszország északi területeire, vagy a sziget 

belvidékére, turisztikailag nem meghatározó részekre helyezik át őket. A parti szakaszon csak már 

korábban idetelepült bizsu- és strandcikkárusok kínálják áruikat. 

 

                     
  

Mit együnk, mit igyunk? 

 

Malloreddus, faparázson sült kismalac, a kiváló minőségű homár (aragosta), a halak közül az 

aranydurbincs (orata), tengeri süllő (spigola), márna (triglia), kardhal (pesce spada), tonhal (tonno), a 

bottarga nevű szárd szárított pérhalikra, a sajtok közül a pecorino sardo és a fiore sardo, ricotta, a 

kenyerek közül a ropogós lapkenyér, a híres pane carasau, a puha civraxu, a sütemények közül a seadas, 

a pardulas, dolci sardi, csak hogy pár helyi ételspecialitást említsünk. A szardíniai articsókát (carciofo) a 

világ egyik legkiválóbbikaként tartják számon. A szárd méz is világhírű, a helyi különlegesség még a 

nyugati szamócafa (corbezzolo) virágából nyert keserű méz (miele amaro). 

 

A házilag készített tésztafélék közül legfinomabb talán a kispárnára emlékeztető töltött culurgiones, amit 

mentával kevert krumplival töltenek meg, valamint a szárd nokedli, a malloreddus, melyet paradicsomos 

húsraguval fogyasztanak szárd pecorino sajttal bőségesen megszórva. 

 

A szardíniai borok Itália legjobb borai közé tartoznak, minden olasz és nemzetközi enogasztronómiai 

kiállításon díjat nyernek. Kóstoljuk meg a testes száraz vörösbort, a Cannonaut, melyet meg a föníciaiak 

honosítottak meg a szigeten, valamint a csodálatos aromájú Vermentino fehérbort, Bosa környékén pedig 

a Malvasia desszertbort. Étkezések után az emésztést segítendő a híres mirtuszlikőrt (mirto), a grappákat 

kedvelőknek a Fili Ferrut ajánljuk. Nagyon ízlik mindenkinek a világos szárd sör, az Icnussa. 

 

            
 

 

http://www.szardinia-szallas.hu/


Minden jog fenntartva (c) Sardynia Travel és Petrei Emese részére  

http://www.szardinia-szallas.hu  

 

Hol lehet bevásárolni, milyenek az árak Szardínián? 

 

Szardínián is megtalálhatók a következő láncok szupermarketjei: Auchan, Carrefour, Eurospin, Conad,  

Gieffe és Nonna Isa. 

 

Itt a teljesség idénye nélkül megadjuk a szupermarketekben vásárolható néhány termék árát, ami 

közérdekű lehet. A strand büféjében az előcsomagolt tölcséres jégkrémekért kb. 2,50 eurót, a 

szendvicsekért 4-6 euró között, a pizzaszeletekért kb. 2,50 eurót kell fizetni, míg egy salátatál 7-8, a 

kisadag sör 2,50, a nagyadag sör 3,50 euróba kerül. Az egy napernyőből és két nyugágyból álló 

strandszerviz naponta 15 euró körül bérelhető, ez azonban függhet a bérleti idő hosszától is. A kimért 

fagylalt ára átlagosan 1,50 euró egy gombócért és 2,50 euró két gombócért. 

 

Termék megnevezése Mennyiség 
Legalacsonyabb 

ár (euró) 

Átlagár 

(euró) 

Legmagasabb 

ár (euró) 

Rizs 1 kg 1,49 2,35 3,40 

Frissen sült kenyér (vekni) 1 kg 2,40 2,91 3,65 

Kekszek 1 kg 2,27 3,52 4,88 

Durumlisztből készült tészta 1 kg 0,78 1,56 2,50 

Gabonapelyhek 1 kg 2,98 6,10 9,01 

Jó minőségű, friss marhahús 1 kg 10,00 14,10 16,00 

Friss disznóhús csontozatlanul 1 kg 5,90 7,55 9,76 

Csirkemell 1 kg 8,80 10,66 12,58 

Főtt sonka 1 kg 8,50 19,21 29,60 

Nyers sonka 1 kg 15,00 24,51 29,90 

Fagyasztott lepényhalfilé 1 kg 10,48 16,95 31,83 

Tonhalkonzerv 1 kg 7,88 16,60 23,08 

Pasztőrözött félzsíros tej 1,5% 1 l 1,39 1,47 1,59 

Pasztőrözött teljes tej 3,6% 1 l 1,47 1,53 1,65 

Tejpor 1 kg 11,24 14,17 27,75 

Joghurt 125 g 0,18 0,46 0,70 

Zöldségital 1 l 0,99 2,47 4,10 

Tyúktojás 6 db 0,95 1,22 1,50 

Bio tyúktojás 6 db 1,49 2,34 2,85 

Vaj 1 kg 9,20 11,63 13,16 

Extraszűz olivaolaj 1 l 4,50 5,93 7,99 

Napraforgóolaj 1 l 1,39 1,91 3,45 

Csomagolt saláta 1 kg 6,45 11,22 21,00 

Paradicsompüré 1 kg 0,72 1,35 1,99 

Cukor 1 kg 0,59 0,93 1,45 

Méz 1 kg 8,35 10,44 13,00 

Csokoládé (tábla) 100 g 0,49 1,22 2,67 

Családi dobozos fagylalt 1 kg 3,58 5,77 7,58 
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Fagyasztott halrudacskák 1 kg 6,17 11,24 18,17 

Kávéőrlemény 1 kg 7,76 12,82 17,98 

Ásványvíz 6 x 1,5 l 2,70 3,17 4,20 

Szénsavas üdítőital 1 l 0,90 1,09 1,40 

Gyümölcslé 1 l 0,95 1,39 1,59 

Sör 1 l 1,50 1,78 2,42 

Intoleranciával élőknek:     

Gluténmentes tészta 1 kg 2,78 4,22 7,58 

Laktózmentes sovány tej  1 l 0,99 1,53 2,19 

Bébitermékek:     

Eldobható papírpelenka 1 db (19-52 db/cs) 0,16 0,21 0,29 

Bébi csirkehúskészítmény 1 kg (2 x 80/125 g) 7,88 10,66 14,31 

Bébi marhahúskészítmény 1 kg (2 x 80/125 g) 7,88 14,38 15,56 

Bébi zöldségpüré 1 kg (2 x 80/125 g) 9,80 11,00 20,75 

Bébi gyümölcspüré 1 kg (2 x 80/125 g) 4,31 7,95 13,82 

Egyéb termékek:     

Száraz táp kiméretű kutyáknak 1 kg (1-10 kg/cs) 2,56 4,92 9,19 

 

 

Milyen az orvosi ellátás? 

 

Az olaszországi orvosi ellátás az európai átlaghoz viszonyítva jó színvonalúnak mondható, a higiéniai 

körülmények is megfelelnek az uniós követelményeknek.  

A szárd orvosok hozzáértőnek és kedvesnek bizonyulnak. A gyógyszertárak jól felszereltek, és sűrűn 

megtalálhatók.  

 

A sürgősségi ellátásért az kórházak sürgősségi osztályára (Pronto Soccorso) kell menni, szükség van az uniós 

egészségügyi kártyához.  

 

Egyéb eseteket fizetés ellenében látnak el az üdülőhelyeken ügyeletet tartó orvosok. A kórházi szakvizsgálatokra 

itt is általános orvosi beutalóra van szükség. A fogorvosi ellátás pedig magánjellegű.  

 

További infomációkat itt olvashat:  

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon/eu_ellatas_az

_egt_allamokban/olaszorszag_egt_ellatas 
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Hogyan juthatunk el Szardíniára? 

 

Repülővel 

          

Szardínia utazás közvetlen repülőjárattal 

 Budapest – Alghero  

 WIZZAIR: https://wizzair.com/hu-hu#/ 

 Budapest – Cagliari  

 RYANAIR: https://www.ryanair.com/hu/hu/ 

 London – Alghero  

 RYANAIR: https://www.ryanair.com/hu/hu/ 

 London – Cagliari  

 RYANAIR: https://www.ryanair.com/hu/hu/ 

 Pozsony – Alghero  

 RYANAIR: https://www.ryanair.com/hu/hu/ 

 Bécs – Olbia  

 AUSTRIAN AIRLINES: https://www.austrian.com/?sc_lang=hu&cc=HU 

 Bécs – Olbia 

 EUROWINGS: https://www.eurowings.com/en.html 

 Bécs – Cagliari 

 AUSTRIAN AIRLINES: https://www.austrian.com/?sc_lang=hu&cc=HU 
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Szardínia átszállásos repülőjárattal 

 Budapest – Milano Malpensa – Cagliari 

 WIZZAIR: https://wizzair.com/hu-hu#/ 

 Budapest – Milano Malpensa – Cagliari 

 EASYJET: https://www.easyjet.com/hu 

 Budapest – Milano Bergamo – Cagliari 

 RYANAIR: https://www.ryanair.com/hu/hu/ 

 Pozsony – Milano Bergamo – Cagliari 

 RYANAIR: https://www.ryanair.com/hu/hu/ 

 

              
 

 

 Komppal  

             

 Olbia – Livorno: Grimaldi Lines, Moby (kb. 8 óra) 

 https://www.grimaldi-lines.com/it/destinazioni/traghetti-sardegna 

 https://www.moby.it/ 

 Olbia – Genova: Tirrenia, Moby, Grandi Navi Veloci (kb. 11 óra) 

 https://www.tirrenia.it/ 

 https://www.moby.it/ 

 http://www.gnv.it/it/ 
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https://www.ryanair.com/hu/hu/
https://www.grimaldi-lines.com/it/destinazioni/traghetti-sardegna
https://www.moby.it/
https://www.tirrenia.it/
https://www.moby.it/
http://www.gnv.it/it/


Minden jog fenntartva (c) Sardynia Travel és Petrei Emese részére  

http://www.szardinia-szallas.hu  

 

 Golfo Aranci – Livorno: Corsica Ferries (kb. 8 óra) 

 https://www.corsica-ferries.it/traversate/traghetti-sardegna/livorno-golfo-aranci.html 

 Arbatax – Civitavecchia: Tirrenia (5-8 óra) 

 https://www.tirrenia.it/ 

 Cagliari – Civitavecchia: Tirrenia (kb. 10 óra) 

 https://www.tirrenia.it/ 

 Porto Torres-Genova :Tirrenia, Grandi Navi Veloci (kb. 10 óra) 

 https://www.tirrenia.it/ 

 http://www.gnv.it/it/ 
 

 

 

Ha kérdése van, keressen bizalommal: 

Petrei Emese 

Szardínia élménymenedzser 

Mobil: +39 348 9036190 
Tel./Fax: +39 070 2340271 

E-mail: emesepetrei@tiscali.it  

Vagy kérjen személyre szabott egyedi ajánlatot: 

 

http://szardinia-szallas.hu/elerhetoseg_foglalas.php  

http://www.szardinia-szallas.hu/
https://www.corsica-ferries.it/traversate/traghetti-sardegna/livorno-golfo-aranci.html
https://www.tirrenia.it/
https://www.tirrenia.it/
https://www.tirrenia.it/
http://www.gnv.it/it/
mailto:emesepetrei@tiscali.it
http://szardinia-szallas.hu/elerhetoseg_foglalas.php

