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VIDÉKI NYUGALOM - RUSZTIKUS VILLÁK ÉS FARMHÁZAK 
Egy nyaralás távol a városok zajától, rejtett vidékek nyugalmában – semmihez sem hasonlítható élmény. A friss, piacon vett finomságok-
ból falatozni a család vagy a barátok körében, bejárni a környék zugait és felfedezni az útikönyvekben sem szereplő érdekességeket, el-
merülni a mediterrán hétköznapokban és egy hétre helyi lakossá válni – mindez átélhető és megtapasztalható a kínálatunkban szereplő, 
különleges, rusztikus villákban, farmházakban és birtokokon. A Toscana, Szicília, Provence, Málta és Portugália legszebb vidékein rejlő 
szálláshelyek némelyike régi parasztház átalakítva a mai kor elvárásainak megfelelően, másuk modern és tágas villa. A szálláshe-
lyek elhelyezkedése és a kényelmes közlekedés miatt ezeknél a szálláshelyeknél gépkocsi bérlése ajánlott. Az utazás egyénileg történik.

A lakosztályok bérleti díja az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás, útlemondási biztosítás. Az utazás költsé-
ge, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, valamint az üdülőhelyi díj külön fizetendő. A turnusváltás szombaton van.

készítés és a családi birtokok kulisszatitkaiba is bepillantást nyer-
het a résztvevő. 
A programokra, eseményekre és előadásokra előzetes foglalás szük-
séges, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében!

TOSCANA
Toscana minden bizonnyal Olaszország leghíresebb, és talán legszebb tartománya. Szőlőültetvényekkel borított lankái, olíva ligetekkel és 
erdőségekkel szabdalt dimbes-dombos vidéke, ciprusokkal szegélyezett, kanyargó útjai páratlan szépségűek. A toszkán vidéken található 
az ország műkincseinek mintegy négyötöde. Itt van a gyönyörű Firenze, a reneszánsz bölcsője, az égbe szökő tornyairól is nevezetes, elbű-
völő San Gimignano, az etruszkok alapította Volterra, nyugatra Pisa és Lucca, délre Arezzo, a Napsütötte Toszkána és Az élet szép című fil-
mek helyszínéül is szolgáló Cortona, és Siena csodaszép városa, valamint a híres Chianti borvidéke. A mesés toszkán tájakon fekvő birtokok 
egyre több látogatót vonzanak. Némelyikről a tengerpart is könnyen megközelíthető. A birtokok kertjében medence, barbecue felszerelés, 
sportfelszerelés várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

Fontos: Olaszország szinte valamennyi városában üdülőhelyi díj fizetendő. Mértéke tartománytól illetve a szálláshely kategóriájá-
tól függően 1-2 Euro/fő/éjszaka (a 12 éven aluli gyermekek mentesülnek a fizetés alól). Az üdülőhelyi díjak a helyszínen fizetendők.
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Középkori események: Toscana városkáiban jellemzőek a középko-
ri ünnepek, melyeket jelmezes szereplők, zenészek népesítenek be. 
Ezen időutazások részeseivé válni páratlan élmény. A középkori ere-
detű, Madonna tiszteletére rendezett sienai Palio híres lovasverse-
nye július 2-án és augusztus 16-án kerül megrendezésre. 
Nyári előadások: A nyári időszakban számtalan kulturális ese-
mény, színházi és operaelőadás látható. Egyik legnépszerűbb az 
augusztus elején, Pisa közelében, a Torre del Lago tó partján meg-
rendezésre kerülő Puccini fesztivál. Július 14. és augusztus 16. kö-
zött 14 estén át többek között a Tosca, a Bohémélet, a Turandot és 
a Pillangó kisasszony tekinthető meg. Július 30-án kerül sor Andrea 
Bocelli tenorista hagyományosan megtartott koncertjére szülőfa-
lujában, Lajaticóban. 
Főzőiskolák: Toscanában kitűnő alkalom a világ egyik legjobb kony-
hájának remekein keresztül elmélyülni a főzés tudományában. Kíná-
latunkban olyan birtok is szerepel, amely a helyszínen szervez főző-
tanfolyamot lakóinak.
Bortúrák: a Chianti borvidéki barangolás egy birtokon tett, borkós-
tolós látogatással kiegészülve páratlan élményt nyújt, ahol a bor-
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Reggello BIRTOK FIRENZE KÖRNYÉKÉN
Reggello közelében, Firenzétől kb. 25 km-re egy XV. századi, kétszin-
tes parasztházban található a birtok összesen hét, gondosan fel-
újított lakosztállyal. A birtok fekvése rendkívül kedvező, a legjelen-
tősebb toszkán városok könnyen megközelíthetőek (Siena, Firenze, 
Pisa, Arezzo). A lakások fűthetőek, sütővel, mosogatógéppel és tv-vel 
felszereltek. Kertjében nagyméretű úszómedence, teniszpálya, vala-
mint fedett parkoló áll a vendégek rendelkezésére.
„A” típusú lakosztály: max. 3 fő részére. A lakásban egy franciaágyas szo-

Casino di Terra VIDÉKI HÁZ A TENGER KÖZELÉBEN
A Volterra és Cecina között található magánbirtokon egymástól 
kb. 200 méterre lévő két parasztházban összesen nyolc lakosz-
tályt alakítottak ki. Az egyik épület egy felújított régi ház, a másik 
egy olajfákkal borított domb tetején álló, toszkán stílusú, modern 
villa. Mindkét ház kertjében medence (6 × 12 m) barbecue-felsze-
relés, családias hangulatú étterem, kis játszótér és fedett parkoló 
áll a vendégek rendelkezésére. Valamennyi lakosztály saját kert-
résszel vagy balkonnal rendelkezik. Kérésre a birtokon házi készí-
tésű reggeli rendelhető (8 Euro/fő). A tengerpart autóval kb. 10 

perc alatt érhető el. A birtokon vezeték nélküli internet van.
„B” típusú lakosztály: maximum 4 fő részére. A lakásban hálószo-
ba franciaággyal, nappali kinyitható kétszemélyes dívánnyal és főző-
sarokkal valamint fürdőszoba található.
„C” típusú lakosztály: maximum 6 fő részére. A lakásban két háló-
szoba franciaággyal vagy különálló két ággyal, nappali kinyitható két-
személyes dívánnyal és főzősarokkal, valamint fürdőszoba található.
Ellátás: önellátás. 

Bérleti díj/Ft/lakosztály/7 éjszaka önellátással
máj. 7., 14., 21., 28., jún. 4., 

11., 18., aug. 27., szept. 3., 
10., 17., 24., okt. 1.

jún. 25., 
júl. 2., 9., 16., 23., 30., 

aug. 6., 13., 20.
okt. 8., 15., 22.

„A” típusú lakosztály 184 000 247 000 149 000

„B” típusú lakosztály 202 000 266 000 164 000

„C” típusú lakosztály 229 000 329 000 179 000

Helyszíni költségek: kötelező turnusvégi takarítás díja 50 Euro/"A-B" típusú lakás, 60 Euro/"C" típusú lakás. Kaució: 100 Euro/lakosztály.

Bérleti díj/Ft/lakosztály/7 éjszaka önellátással
máj. 7., 14., 21., 28., 

jún. 4., szept. 10., 17., 24., 
okt. 1., 8., 15., 22.

jún. 11., 18., 25., 
aug., 27., szept. 3.

júl. 2., 9., 16., 23., 30., 
aug. 6., 13., 20.

„B” típusú lakosztály 115 000 189 000 246 000

„C” típusú lakosztály 163 000 246 000 344 000

Helyszíni költségek: kaució 150 Euro/lakosztály. 

ba, nappali étkezősarokkal, egyszemélyes dívánnyal és fürdőszoba található. 
„B” típusú lakosztály: max. 4 fő részére. A lakásban egy francia-
ágyas szoba, nappali kétszemélyes, kihúzható dívánnyal, főzőfülké-
vel és étkezősarokkal, valamint fürdőszoba található. 
„C” típusú lakosztály: max. 6 fő részére. A lakásban két francia-
ágyas szoba, nappali kétszemélyes, kihúzható dívánnyal, főzőfülké-
vel és étkezősarokkal, valamint fürdőszoba található.
Ellátás: önellátás. 
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Pescaglia BIRTOK LUCCA KÖZELÉBEN
Toszkána északi részén, egy csodálatos dombvidéken helyezkedik el a 
villa, a luccai fennsíkot Camaiore városkával összekötő út mentén. Via-
reggio tengerpartja kb. 20 km-re van. A mintegy 90 hektárnyi területen 
több tökéletesen felújított parasztház várja a vendégeket, melyekben 4 
lakosztályt és 2 különálló villát alakítottak ki. A lakosztályokhoz közös 
medence tartozik, a két villa mindegyike saját, külön medencével ren-
delkezik. A 10 személy befogadására is alkalmas villák árairól kérjük ér-
deklődjön irodáinkban. Mindegyik lakosztály/villa előtt kerti bútorokkal 
berendezett kis kertrész áll a vendégek rendelkezésére. 
„C” típusú lakosztály: maximum 4 fő részére (kb. 80 m²). A fürdőszo-
bás lakásban nappali étkező- és konyhasarokkal, egy szoba francia-

ággyal, valamint egy szoba két külön álló ággyal található. (Ebből a lak-
osztálytípusból 2 db van a házban, melyek kérésre összenyithatóak).
„C1” típusú lakosztály: maximum 4 fő részére (kb. 110 m²). A lakás két-
szintes, két fürdőszobás: a földszinten nappali étkező- és konyhasa-
rokkal, a felső szinten egy hálószoba franciaággyal és egy szoba két 
külön álló ággyal található. 
„C2” típusú lakosztály: maximum 6 fő részére (kb. 140 m²). A lakás 
kétszintes, két fürdőszobás: a földszinten nappali étkező- és konyha-
sarokkal és egy kinyitható kétszemélyes dívánnyal, a felső szinten egy 
hálószoba franciaággyal és egy szoba két külön álló ággyal található.
Ellátás: önellátás.

Lari PARASZTHÁZAK PISA KÖRNYÉKÉN
Lari középkori városka mellett fekvő magánbirtok egy lankás dom-
boldalon található, Pisa tengerparti strandja innen kb. 45 km-re 
van (Marina di Pisa). Az olaj- és gyümölcsfákkal tarkított parkjá-
ban nyugágyakkal felszerelt medence is szolgálja az aktív kikap-
csolódást. A szálláshelyen parkoló, vezeték nélküli internet és egy, 
a toszkán konyha jellegzetes fogásait kínáló étterem áll a vendé-
gek rendelkezésére.  
A birtokon álló két parasztházban összesen négy-négy lakást ala-
kítottak ki, mindegyikük külön bejárattal, tv-vel és saját terasz-
szal rendelkezik. Helyszíni fizetéssel légkondicionálás rendelhető 

(10 Euro/nap a „B” típusú és 15 Euro/nap a „C” típusú lakásokban). 
Kérésre két-háromnapos főzőtanfolyamokat szerveznek a vendé-
gek részére.  
„B” típusú lakás: maximum 4 fő részére. A nappaliban konyhasa-
rok és egy egyszemélyes kihúzható ágy, a hálószobában franciaágy 
és egy dívány található. A lakáshoz fürdőszoba és terasz tartozik. 
„C” típusú lakás: maximum 7 fő részére. A lakásban három fran-
ciaágyas hálószoba, nappali egyszemélyes dívánnyal, konyha, 2 für-
dőszoba és fedett terasz található.  
Ellátás: önellátás. Felár ellenében félpanziós ellátás kérhető.

Bérleti díj/Ft/lakosztály/ 7 éjszaka 
önellátással

máj. 7., 14., 21.,
okt. 1., 8., 15., 22.

máj. 28., jún. 4., 11., 18., 25., 
aug. 27., szept. 3., 10., 17., 24.

júl. 2., 9., 16., 23., 30., 
aug. 6., 13., 20.

„B” típusú lakás 196 000 254 000 329 000

„C” típusú lakás 389 000 446 000 542 000

Helyszíni költségek: kötelező ágyneműhuzat és törülköző bérlése 10 Euro/fő/hét, kötelező turnusvégi takarítás díja 15 Euro/fő, de mi-
nimum 40 Euro a "B" és minimum 70 Euro a "C" típusú lakás esetében. Kaució: 200 Euro a "B" típusú és 400 Euro a "C" típusú lakás 
foglalásakor. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő. Félpanzió felára: 56 000 Ft/felnőtt/7 vacsora, 28 000 Ft/gyermek/7 vacsora. Lég-
kondicionálás felára: 28 000 Ft/"B" típus/7 éjszaka, 42 000 Ft/"C" típus/7 éjszaka.

Főzőtanfolyam októberben Tartalmazza: a főzőtanfolyamot 3 alkalommal, melynek során háromfogásos menü főzése, látogatás a közeli Lari 
középkori kastélyában és egy tésztakészítő kézműves műhelyben, a livornói halpiac felkeresése, a Montenero kolostor megtekintése, láto-
gatás egy környező borpincében bor- és sajtkóstolóval, félpanziós ellátás. A program felára minimum 6 fő részvétele esetén: 175 000 Ft/fő.

Bérleti díj/Ft/lakosztály/7 éjszaka önellátással máj. 7., 14., 21., 
okt. 1., 8.

máj. 28., 
jún. 4., 11., 18., 25., 

szept. 3., 10., 17., 24.

júl. 2., 9., 16., 23., 30., 
aug. 6., 13., 20., 27.

„C” típusú lakosztály 219 000 284 000 342 000

„C1” típusú lakosztály 385 000 462 000 499 000

„C2” típusú lakosztály 423 000 499 000 538 000

Helyszíni költség: kötelező turnusvégi takarítás díja 50 Euro/lakosztály. Kaució: 200 Euro.
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Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel máj. 1. – jún. 30., szept. 1. – okt. 30. júl. 1. – aug. 31.

Kétágyas szobában 14 000 17 000

Egyágyas szobában 18 000 21 000

Gyermek (3-9 éves) pótágyon 8 000 10 000

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő. Minimum éjszakák száma: 2 éjszaka. 
Helyszínen szervezett programok: főzőtanfolyamok Taorminában min. 2 főtől, lovas túrák különböző tudásszinteken, „off-road” kirán-
dulások az Etna lejtőin, quad túrák. Árak a szezontól függően. Előzetes foglalás szükséges, helyek a szabad kapacitás függvényében. 

SZICÍLIA
Örökös napsütés, szikrázóan kék ég és tenger, illatos gyümölcsöktől roskadozó citromfák, világtól eldugott kis hegyi falvak, ókori, etruszk, 
római emlékek sokasága – ez Szicília szigete, ahol szinte megállt az idő. Azoknak, akik valami különlegesre vágynak, érdemes kipróbálni az 
itt található „agriturismót”, amely meleg vendégszeretettel és házias étkekkel kényezteti vendégeit.

Castiglione di Sicilia AGRITURISMO FONDO CIPOLLATE
Hegyek és dombok ölelésében, Catania városától mindössze féló-
rás autóútra, Taormina és az Etna közelében, az Alcantara folyónál 
található a barátságos, tipikus szicíliai farmház. Az eredeti, masz-
szív kőházhoz igazított belső, a szobák mediterrán egyszerűsége a 
hagyományok őrzéséről árulkodik. A farmházhoz tartozó 3,6 hek-
táros birtokon biogazdálkodás folyik, úszómedence,  napozóterasz, 
reggeliző terem, parkolóhely, a közös helyiségekben Wi-Fi szolgálja 
a vendégek kényelmét, a gyerekek szórakozásáról kis játszótér gon-

doskodik. A környéken lévő Castiglione de Sicilia városa elsősorban 
boráról híres, Randazzo pedig egy kis barokk ékszerdoboz, Giardini 
Naxos tengerpartja innen kb. 10 km-re található.
Szobák: a 11 házból álló Fondo Cipollate összesen 32 vendég foga-
dására alkalmas. A szobák 2-3 ágyasak, mindegyikük privát für-
dőszobával, légkondicionálóval, televízióval felszerelt. A kertben 
gyümölcsfák, citromfák és olajfák virágzanak.
Ellátás: reggeli.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás reggelivel, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fi-
zetendő: az üdülőhelyi díj, az utazás költsége és a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díja.
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A házak bérleti díja az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás, a megrendelt ellátás, útlemondási biztosítás. 
A bérleti díjon felül fizetendő: az utazás költsége, az esetleges helyszínen fizetendő egyéb költségek, mint pl. az üdülőhelyi díj (az adott 
szálláshelynél vannak feltüntetve), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás. A turnusváltás szombaton van.

PROVENCE 
Távol a hétköznapoktól, Franciaország talán legszebb vidékén olyan, mintha megállt volna az idő. A szél borzolta levendulamezők szemet 
gyönyörködtetőek, az örökzöld táj a fenyők, magyaltölgyek és a cédrusok érdeme. A hatalmas, érintetlen területek békét, csendet és nyugal-
mat árasztanak. Provence arcai akár egy-egy műalkotás, méltán választották a legnagyobb művészek múzsául a vidéket: Matisse közel 40 
évig élt és alkotott a Riviérán, Cézanne Aix en Provence szülötte, Van Gogh Arles-ban eltöltött 15 hónapjának gyümölcse 185 csodás fest-
mény és 125 rajz, Renoir élete utolsó éveit töltötte a Riviérán. A közel ezerkétszáz méter magas Lubéron-hegység völgyei hatvan kilométer 
hosszan terülnek el a vidéken kelet-nyugat irányban. A kisebb falvak, mint Bonnieux, Lacoste, Lourmarin vagy Apt elbűvölik az idelátogató-
kat. A véget nem érő pétanque-játszmák, a színes és gazdag kínálatú piacok, a pastis (ánizslikőr), az illatos szarvasgomba, a bouillabaisse 
(halászlé), a szőlőskertek, a tiszta levegő, a mistral fuvallata és az illatos levendulamezők egyet jelentenek Provence-szal.
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mikor Brigitte Bardot itt vásárolt magának villát, és Louis de Funes 
is itt forgatott csendőr-filmeket. 
Monaco és Monte Carlo: a világ legkisebb államában a XIII. század 
óta a Grimaldi-ház uralkodik, jelenlegi uralkodója II. Albert herceg. A 
monacói sziklakiszögellés mindössze 3 km hosszú és kb. 200-500 m 
széles, beépítettségének köszönhetően mégis Földünk legsűrűbben 
lakott országa. Legismertebb és legkedveltebb lakó- és üdülőöveze-
te Monte Carlo, amely minden évben a Formula 1 versenyek helyszí-
néül is szolgál.

Saint Paul de Vence: a festői fekvésű falu számos híres művészt ih-
letett meg, közülük többen itt telepedtek le. Marc Chagall itt töl-
tötte életének utolsó 19 évét. A Fondation Maeght híres múzeuma 
főként XX. századi művészek – Chagall, Miró, Giacometti – munká-
it mutatja be. 
Cézanne és Aix-en-Provence: a gyönyörű városban Paul Cézan-
ne életének és munkásságának fontos állomásai: a műhely, Jas de 
Bouffan Birtoka és alkotásának egyik helyszíne, a kőfejtő tekint-
hető meg. A Granet Múzeumban látható „Cézanne à Giacometti” 
kivételes gyűjtemény, a XX. század művészetének körképe Giaco-
metti, Léger, Mondrian, Klee, Staël, Picasso és Cézanne festménye-
in keresztül.
Levendulamezők: a késő júniustól augusztus elejéig tartó leven-
dulavirágzás a provence-i vidék egyik leghíresebb látnivalója. A hí-
res levendulamezőket, mint a Valensole Plateau vagy a Plateau des 
Claparèdes levendula szakértővel érdemes bejárni.
Luberon és a jazz: a júniusi Luberon Jazz fesztivál Franciaország 
egyik legrangosabb zenei fesztiválja, ahol a koncertek, filmek, előa-
dások, tánc mellett szabadtéri piknik és kellemes programok várják 
nemcsak a jazz rajongóit.
Piacok kavalkádja: még a legkisebb falvakban is fontos esemény 
a piac, legyen az virágpiac, esti kistermelői piac, könyv- és bolhapi-
ac, antik vagy kézműves piac. A bóklászás és kincskeresés kötelező. 
Grasse és a parfümgyártás: a világ parfümipari fővárosának három 
történelmi gyárában, a Fragonard-ban, a Galimard-ban és a Moli-
nard-ban vezetett gyárlátogatásokat is tartanak, ahol a parfüm 
előállításának rejtelmeibe is bevezetik az érdeklődőket.
St. Tropez: az egykoron apró halászfalu a XX. századra nyüzsgő 
üdülővárossá nőtte ki magát. Világhírűvé az 1960-as években vált, 

Fontos: A helyszínen üdülőhelyi díj fizetendő. Mértéke a szálláshelytől függően változó. Összegükről az ártáblák alatt adunk tájékoztatást.
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Roussillon BIRTOK A GASZTRONÓMIA FÖLDJÉN
A Roussillonban található apartmanház kb. 1 km-re fekszik a vá-
ros központjától és a különböző üzletektől, valamint a minőségi, 
egyedülálló ízeket kínáló éttermektől. A könnyebb közlekedés ér-
dekében a tulajdonosoktól kerékpár is bérelhető. 
Apartmanház: maximum 4 fő részére. A provence-i stílusban be-
rendezett házban 30 m2-es nappali kandallóval, televízióval, inter-
netcsatlakozási lehetőséggel és étkezősarokkal várja az idelátoga-

tókat. A konyha mosógéppel, tűzhellyel, mikrohullámú sütővel és 
borhűtővel felszerelt. Az apartmanban két hálószoba található, az 
egyikben francia- a másikban pedig két egyszemélyes ágy szolgálja 
a vendégek kényelmét. A fürdőszobában mosdó, zuhanyozó és WC 
található. A 4000 m2-es erdős parkban fekvő apartmanház szom-
szédságában a tulajdonosok laknak, a medence használata közös. 
Ellátás: önellátás.

Cheval Blanc CHEVAL BLANC BIRTOK
Az apartmanház Cheval Blanc faluban fekszik, közel a különbö-
ző üzletekhez. Az aktív pihenés kedvelői számára kiváló választás, 
hiszen számos turistaútvonal vezet a vidéken. Érdemes felfedez-
ni a Lubéron déli részén fekvő kastélyokat, Gordes vagy Lourma-
rin városát is.
Apartmanház: maximum 8 fő részére. A kétszintes, hagyomá-
nyos provence-i stílusban berendezett ház alapterülete 180 m2. 
A konyhában tűzhely, hűtőszekrény, sütő, mosogatógép és étke-
zősarok található. A mosókonyhában szárító- és mosógép, hűtő 

és fagyasztó kapott helyet. A nappalival egy légtérben került ki-
alakításra az étkező. A földszinten egy fürdőszoba és egy kétsze-
mélyes szoba található. Az emeleten további három hálószoba 
(kettő franciaággyal, egy pedig egyszemélyes ággyal és pótágy-
gyal felszerelt), egy fürdőszoba – sarokkáddal és mosdóval –, va-
lamint egy szeparált toalett áll a vendégek rendelkezésére. Az 
1 100 m2-es kertben medence, fedett terasz, napozóágyak, ker-
ti bútorok és grillezési lehetőség szolgálja a vendégek kényelmét.
Ellátás: önellátás.

Bérleti díj/Ft/ház/7 éjszaka 
önellátással

máj. 7.,14.,21., 
okt. 1.,8.,15.,22.

aug. 27., 
szept. 3., 10., 17., 24.

máj. 28., jún. 
4.,11.,18.,25., aug. 27., 

szep. 3.,10.,17.,24.

júl. 2.,9.,16.,23.,30., 
aug. 6.,13.,20.

4 fős apartmanház 179 000 234 000 236 000 425 000

Végső takarítás költsége: 30 Euro. Kaució: 380 Euro. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Bérleti díj/Ft/ház/7 éjszaka 
önellátással

máj. 7., 14., 21., 28., 
jún. 4., szept. 10., 17., 24., 

okt. 1., 8., 15., 22.

jún. 11., 18., 25., 
júl. 2., aug. 27., 

szept. 3.
aug. 20. júl. 9. júl. 16., 23. júl. 30., 

aug. 6., 13.

8 fős apartmanház 244 000 319 000 436 000 528 000 618 000 673 000

Végső takarítás költsége: 130 Euro. A villanyfogyasztás a tartózkodás végén a mérőóra leolvasása szerint fizetendő. Kaució: 500 Euro. 
Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő: kb. 1,65 Euro/fő/éjszaka.
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Eygaliéres VENGU APARTMANHÁZ

A ház Eygaliéres faluban, Alpilles Nemzeti Parkjában fekszik, Validi-
tion szőlőültetvényeinek közelében, 6 km-re a falu központjától és 
az üzletektől. A közelben lovaglási és teniszezési lehetőség szolgálja 
az aktív pihenés kedvelőit.
Apartmanház: maximum 4 fő részére. A kétszintes apartman 
konyhája légkondicionált, hűtőszekrénnyel, sütővel, mikrohul-
lámú sütővel, mosogatógéppel, vízforralóval, kenyérpirítóval és 
Nespresso kávéfőzővel felszerelt. A nappaliban televízió, CD- és 
DVD-lejátszó, valamint internetcsatlakozási lehetőség található. 

A földszinten kialakított lakosztály franciaággyal, egy kis nappali-
val és fürdőszobával felszerelt. Az emeleten található egy kétsze-
mélyes légkondicionált szoba, amelyhez fürdőszoba is tartozik. A 
3000 m2-es, olajfákkal szegélyezett kertben közös használatú me-
dence, privát terasz kerti bútorokkal és étkezőasztallal szolgálja a 
vendégek kényelmét, valamint két személygépkocsi részére kiala-
kított parkoló áll rendelkezésre.
Ellátás: önellátás.

Alpilles AUREILLE APARTMANHÁZ
Az apartmanház Alpilles-ban található, a városközponttól és az 
üzletektől 600 m távolságra. A birtok öt egybefüggő, kétszin-
tes házból áll. Tökéletes helyszín az aktív pihenés kedvelőinek. 
A túrázni vagy biciklizni vágyók könnyedén felfedezhetik Pro-
vence környező falvait, mint például Saint Rémy de Provence-t, 
Fontvielle-t vagy les Baux de Provence-t.  Arles és Avignon 38 
km-es távolságra található.
Apartmanház: maximum 6 fő részére. A 80 m2-es ház alsó szint-
jén sütővel, kávéfőzővel, mosó- és mosogatógéppel, mikrohullámú 
sütővel, vasalóval és vasalódeszkával felszerelt konyha található. 
A nappaliban étkezősarok, síkképernyős televízió, internetcsatla-
kozási lehetőség és kétszemélyes szófa szolgálja a vendégek ké-
nyelmét. A földszinten egy szeparált WC is kialakításra került. Az 
emeleten két hálószoba található, az egyik franciaággyal, a má-
sik pedig két egyszemélyes ággyal berendezett. A szobákhoz egy-
egy fürdőszoba is tartozik, zuhanyozóval és mosdóval. A WC kü-
lön helyiségben található. Az apartmanhoz privát terasz tartozik 
étkezőasztallal és székekkel. A többi vendéggel közös használatú 
kertben fűtött úszómedence, napágyak és napernyők, étkezőasz-
tal, BBQ és pizza sütő, hűtőszekrény, pingpongasztal, valamint 
parkolási lehetőség áll a vendégek rendelkezésére.
Ellátás: önellátás.

Bérleti díj/Ft/apartman/7 éjszaka 
önellátással

máj. 7., 14., 21., 28., 
jún. 4., szept. 10., 17., 24., 

okt. 1., 8., 15., 22.

jún. 11., 18., 25., 
aug. 27., 
szept. 3.

júl. 2., 
aug. 20.

júl. 9., 16., 23., 30., 
aug. 6., 13.

6 fős apartman 142 000 249 000 287 000 363 000

Végső takarítás költsége: 60 Euro. Ágyneműhuzat, törülköző és konyharuha bérelhető, költsége: 15 Euro/fő. Kaució: 450 Euro. 
Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Bérleti díj/Ft/ház/
7 éjszaka önellátással

máj. 7., 14., 21., 28., 
jún. 4., szept. 10., 17., 24., 

okt. 1., 8., 15., 22.

jún. 11., 18., 25., 
aug. 27., szept. 3.

júl. 2., 
aug. 20. júl. 9. júl. 16., 23., 30., 

aug. 6., 13.

4 fős apartmanház 287 000 345 000 489 000 546 000 599 000

Végső takarítás költsége: 140 Euro. A villanyfogyasztás a tartózkodás végén a mérőóra leolvasása szerint fizetendő. Kaució: 500 Euro. 
Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő: 0,40 Euro/fő/éjszaka.
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A farmházak bérleti díja az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás önellátással, útlemondási biztosítás. A bérleti díjon fe-
lül fizetendő: az utazás költsége, az esetleges helyszínen fizetendő egyéb költségek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás. Minimum éj-
szakák száma: ápr. 1. – máj. 31.: 2 éjszaka, jún. 1–31. és szept. 1–30.: 3 éjszaka, júl. 1. – aug. 31.: 5 éjszaka. Kérésre transzfert biztosítunk a mál-
tai repülőtérről felár ellenében.

GOZO SZIGETE
Málta második legnagyobb szigete, a mindössze 14 km hosszú és 7 km széles Gozo különleges hely, jellegzetes karakterű lakosai a fő szigettől el-
térő életstílusúak, külön dialektusban beszélnek. Gozo igazi szépsége pompás tengeri tájképén és belső értékein kívül falvaiban lakozik. A helyiek 
kincsként őrzik békéjüket, a falvak pedig csendesek és a látogatók számára csodálatos pihenőt jelentenek, távol a mindennapi élettől. Itt minden 
út Victoriába, a parányi sziget székhelyére vezet. A falvak és városok is többnyire körülötte találhatók. A távolságok kicsik, a sziget könnyen be-
barangolható. A fő szigetről a legegyszerűbb komppal átjutni Gozóra, az út csupán félóra. A látnivalók felfedezése mellett egy farmházban meg-
szállva érdemes belekóstolni a helyiek hétköznapjaiba. A falusi társadalmi élet legfőbb színterei a hangulatos kis italozók, ahol a gozói élet nagy 
dolgai kerülnek megvitatásra.  Az idő múlását itt csupán a tömör pultokra és az Edward-korabeli üvegvitrinekbe tett portéka jelzi. 

PROGRAMLEHETŐSÉGEK, LÁTNIVALÓK

am Reid kormányzó avatta fel 1857-ben. A panoráma miatt kedvelt 
kirándulóhely. 
Ggantija: a híres máltai megalit romok egyike egy ikertemplom 
romja. A Máltán található hasonló templomok közül a Ġgantija déli 
temploma volt az első, és ez a világ legidősebb szabadon álló emberi 
építménye, az UNESCO világörökség részét képezi.
Helyi bor és étel kóstolás: érdemes megkóstolni a helyi finomságo-
kat is, erre 2 órás, szervezett „kóstolótúrákon” is lehetőség nyílik. Za-
matos borok, hagyományos ételek: paradicsomos tészta, chili pás-
tétom, máltai kenyér, galetti keksz, olívabogyó, helyi füstölt kolbász, 
borsos sajt kerül ilyenkor az asztalra.
Xlendi Bay: a hagyományos gozói halászfalu hangulatos éttermek-
kel, kávézókkal, bárokkal varázsolja el látogatóit. A hatalmas szik-
lák övezte homokos tengerparti öböl kedvelt fürdőhely, több merü-
lőhellyel is rendelkezik. A sziklákról pazar a panoráma. 

Victoria: a „főváros” legfontosabb nevezetessége a helyi mészkőből 
épült Citadella, Gozo történelmi erődje. A félig romos műemlékben 
áll a Mária mennybemenetelének szentelt székesegyház is, mely-
nek nevezetessége a soha meg nem épített kupola helyét elfogla-
ló Trompe-l’oeil festmény. 
Dwerja: az Azúr Ablak (Tieqa Żerqa) természetes kőhídja majdnem 
100 méter magasan ível a partra merőlegesen egy tengerben álló 
kőoszlopig. A viharok lassan pusztítják az ívet, ma már életveszé-
lyes és tilos rálépni. 
Belső tenger: a 400 méter átmérőjű mélyedésben kialakult belten-
ger egy 60 méteres alagúton (Kék Barlang) át van összeköttetésben 
a nyílt tengerrel. A barlang beszakadásával kialakult öböl a halászok 
és búvárok kedvelt helye. 
Ghasri: a legapróbb településen lévő Ta' Ġurdan-világítótorony 180 
méterrel emelkedik a tenger fölé, fénye 50 km-ről látszik. Sir Willi-
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Ghasri VILLAGG TAL-FANAL APARTMANOK

Victoria VILLA SARA ÉS CORA FARMHÁZ

A hagyományos, rusztikus stílusú, mészkőből épült házak boltívei és 
fa gerendái a régi házak hangulatát idézik. Csendes, nyugodt kör-
nyezetben, Victorától 5 perces autóútra található ez a 26 házból ál-
ló birtok. Sétatávolságra jól felszerelt kis üzlet és földalatti autópar-
koló van. Nagyméretű úszómedence és napágyak, valamint ingyenes 
WiFi áll a vendégek rendelkezésre. 
„A” típusú apartmanok: a 2 fős, egy hálószobás, apartmanok kony-

Victoria központjától 1 km-re, a tengerparttól 3 km-re fekszenek a 
szomszédos házak, csendes nyugodt környezetben, gyönyörű kilátás-
sal a Fellegvárra. A legközelebbi étterem 200 m-re található. A házba 
belépve egy nagyméretű nappali található, konyhával és étkezővel, ki-
látással az úszómedencére, és egy különálló zuhanyzó. Az emeleten két 
hálószoba van két kétszemélyes ággyal és fürdőszobával. Egy csigalép-
cső vezet a tetőteraszra, ahol napágyak, és BBQ sütő áll rendelkezésre. 

hával, fürdőszobával és terasszal vagy balkonnal felszereltek 
„B” típusú apartmanok: a földszinti vagy első emeleti, 4 fős apartma-
nok két hálószobával, nappalival, konyhával és terasszal rendelkeznek.
„C” típusú apartmanok: a földszinti, három hálószobás, 6 fős 
apartmanok konyhával, két fürdőszobával és nagyméretű terasszal 
felszereltek.
Ellátás: önellátás. 

Farmház: a két ház egyenként két hálószobás, max. 6 fő elhelyezé-
sére alkalmas. A Cora Villában egy fürdőszoba és egy tusoló/WC, a 
Sara Villában két fürdőszoba és egy tusoló/WC található. Felsze-
reltségük: vízforraló, mosógép, kenyérpirító, mennyezeti ventilátor, 
kandalló, vasaló, vasalódeszka, kábel tv és ingyenes WiFi.
Ellátás: önellátás. 

Bérleti díj/Ft/apartman/1 éjszaka önellátással máj. 1–31. jún. 1. – júl. 16., 
szept. 11. – okt. 31. júl. 17. – szept. 10.

„A” típusú, 2 fős apartman 23 000 27 000 35 000

„B” típusú, 4 fős apartman 29 000 35 000 41 000

„C” típusú, 6 fős apartman 37 000 41 000 49 000

Pótágy („B” és „C” típusú apartmanban) 3 000 4 000 4 000

Bérleti díj/Ft/farmház/1 éjszaka önellátással máj. 1–31. jún. 1–30. júl. 1. – aug. 31. szept. 1–31. okt. 1–31.

6 fős farmház 58 000 73 000 79 000 63 000 56 000



otptravel.hu 91

Ghasri VILLA REBEKKAH
A rusztikus stílusban épült mészkő épület Gozó északi részén, Vic-
toriától 4 km-re található egy nyugodt, békés falu, Ghasri külváro-
sában. A közelben üzlet van, a tengerpart rövid autóúttal érhető el. 
A házba belépve egy tágas nappali található, ahonnan kőlépcső ve-
zet az első emeletre. A földszinten fürdőszoba, két hálószoba és a 
nappalival egy légtérben konyha és étkező van, ahonnan ajtó nyílik 
a nagyméretű teraszra, és az úszómedencére. Az emeleten két há-
lószoba (egyikhez fürdőszoba is tartozik) található, a teraszról gyö-
nyörű kilátás nyílik a vidékre.
Farmház: a 8 fős ház 4 hálószobás, két fürdőszobával, úszómeden-
cével, ingyenes WiFi-vel és BBQ sütési lehetőséggel rendelkezik.
Ellátás: önellátás.

Xaghra FARMHOUSE SUMMERFIELD
A Summerfield farmház egy hagyományos gozói stílusú városi ház 
saját medencével. A ház Xaghra település csöndes utcájában talál-
ható. A város főtere könnyű sétával érhető el, ahol éttermek, üzletek, 
bankok találhatók. A bejárat előtt egy kicsi előkerten át a házba ér-
ve egy légtérben nagy nappali, konyha, étkező és egy kis fürdőszoba 
van.  Az emeleten két hálószoba és fürdőszoba található, egyik szo-
bából lépcső vezet a tetőteraszra, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a 
szigetre. A nappaliból nyíló teraszról medence segíti a felfrissülést.
Farmház: a 4 fős, két hálószobás ház konyhával, nappalival, két fürdő-
szobával rendelkezik.
Ellátás: önellátás.

Bérleti díj/Ft/farmház/1 éjszaka önellátással máj. 1–31. jún. 1. – júl. 16., 
szept. 11. – okt. 31. júl. 17. – szept. 10.

8 fős farmház 65 000 73 000 89 000

Pótágy 4 000 6 000 6 000

Bérleti díj/Ft/farmház/1 éjszaka önellátással máj. 1–31. jún. 1. – júl. 16., 
szept. 11. – okt. 31. júl. 17. – szept. 10.

4 fős farmház 49 000 61 000 73 000

Pótágy 4 000 6 000 6 000
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás, reggeli, útlemondási biztosítás. 
A részvételi díjon felül fizetendő: az utazás költsége, az esetleges helyszínen fizetendő egyéb költségek, baleset-, betegség- és poggyásbiztosítás.

PORTUGÁLIA
Portugália az az ország, ahol az első pillanattól otthon érzi magát az utazó. A sziklákkal tagolt óceánpart festői vidéke, a spanyol határ kö-
zeli hegyek és eldugott falvacskák, Lisszabon bohém hangulata, az északi tájak lankás szőlőültetvényei és a dél zöldellő golfpályái mind 
hozzájárulnak sokszínűségéhez. A Lisszabontól délre található Alentejo borvidékeiről, érintetlen nyugalmú tájairól nevezetes, a helyiek úgy 
tartják, ez Portugália igazi arca. Olajfa- és paratölgy-ligetek, aranyló búzamezők, parányi városkák, dimbes-dombos vidékek jellemzik az 
„ország kertjét”, jó termőföldje ízletes zöldségeket-gyümölcsöket terem. Algarve, a déli tartomány különleges hangulata eltér az ország 
többi részétől. A mórok által legtovább uralt régióban kellemes klíma és végeláthatatlan, hol homokos, hol sziklás, gyönyörű öblökkel és bar-
langokkal szabdalt tengerpart várja a pihenni vágyókat. A régió délnyugati része nyugodtabb, vadregényesebb, itt található a Szent-Vince 
fok, tetején a hatalmas világítótoronnyal, amelynek fénye akár 90 km-es távolságból is látható. 

PROGRAMLEHETŐSÉGEK, LÁTNIVALÓK

házikós falucskája és az Alqueva Csillagos Égbolt Rezervátum, 
ahová éjjel érdemes ellátogatni és gyönyörködni a csillagos égbolt 
szépségében.

Erődítmények, várak: Algarve-ban járva érdemes felfedezni a 711-
től az 1200-as évek végéig tartó mór uralmat jelző várakat és erő-
dítményeket: Castro Marim és Tavira a spanyol határ mentén, Lou-
lé, és Lagoa dombok közt megbújva található. 

Sportlehetőségek Algarve-ban: lovaglás, tenisz, vízi sportok, bicik-
lizés vagy hegymászás nyújt itt kikapcsolódást, de Európa legszebb 
golfpályái is megtalálhatók, többek között Villamourában, Quinta 
do Lagóban és Vale de Lobo területén.

Évora: Portugália egyik legszebb városának óvárosa élő múzeum a 
látnivalók sokasága miatt. A XII. századi katedrális és a római időkből 
fennmaradt Diana templomának romjai a város kiemelkedő szépsé-
gei, de érdemes megtekinteni a közeli, misztikus, újkőkorszaki menhir 
köveket is. Évora egyik legendás étterme a Quarta-Feira étlap nélkül 
üzemel, a vendégek az aznapra készített menüt kóstolhatják meg.

Alentejo borvidéke: megérnek egy gasztronómiai barangolást a 
környék borvidékei, ahol a borok mellett a zamatos és jellegzetes 
alentejói konyha remekei is kóstolhatók.

Alqueva-tó: Európa legnagyobb mesterséges tava és környéke 
olyan meglepetéseket tartogat, mint Monsaraz fehérre meszelt 
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Moncarapacho VILA MONTE FARMHÁZ

Vila Nova de Milfontes – Almograve MONTE ZAMBUJEIRO FARMHÁZ

A Farói repülőtértől autóval 25 percre, Moncarapacho csendes vidé-
kén, a Fuseta strandtól mindössze 10 perc autóútra található a jel-
legzetes, algarve-i stílusú, négy épületből álló farmház. Éttermében 
helyi termesztésű alapanyagokból készült rusztikus ízeket kóstol-
hatnak a vendégek. A farmházhoz úszómedence is tartozik, melynek 
partján napozóágyak biztosítják a teljes kikapcsolódást. A környéken 
tenisz, lovaglás, hegymászás, biciklizés vagy jóga áll a sportolni vá-
gyók rendelkezésére. Az étterem, kérésre piknik kosarat is összeállít, 
ami egy strandra tett látogatás során jó szolgálatot tehet.

Gyönyörű zöld környezetben, Alentejo tartományban, mindösz-
sze 3 km-re Vila Nova de Milfontes városától terül el a 6 különál-
ló házból álló birtok, Lisszabontól kb. 200 km-re délre. A Mira fo-
lyó menti, 70 hektáros területen a farmházak között tengervizü 
úszómedence, napozóágyak, egy közös nappali, kandalló, fatüze-
lésű kemence és grillsütő biztosítják a teljes kényelmet. A kikap-
csolódást szolgálják a helyszínen igénybe vehető programok: ha-
jókirándulás a Mira folyón, lovaglás vagy „segway” túra a farmon 
és a parton. A modern felszereltségű házakban több szobatípus 
foglalható, minden szoba egyedileg berendezett.

Classic kétágyas szoba: a 24 m2-es légkondicionált, kertre néző, 
saját fürdőszobás szobák hajszárítóval, széffel, TV-vel, minibárral, 
kertre néző balkonnal és ingyenes internet kapcsolattal felszereltek. 
Superior kétágyas szoba: a szobák 30 m2 alapterületűek, melyek-
ben légkondicionáló, fürdőszoba, TV, telefon, hajszárító, széf, mini-
bár, ingyenes internet kapcsolat, valamint balkon vagy terasz biz-
tosítja a vendégek kényelmét.
Ellátás: reggeli.

Kétágyas szoba: a modern berendezésű fürdőszobás szobákban 
hajszárító, televízió, felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére. 
A szobák egy része kis terasszal rendelkezik.
1 hálószobás villa (2 fő részére): a zuhanyozós fürdőszobával, gé-
pesített konyhával felszerelt villában hálószoba franciaággyal, tele-
vízió, DVD lejátszó és egy saját terasz várja a pihenni vágyó vendége-
ket. Egy pótágy elhelyezésére van lehetőség.
2 hálószobás villa (4 fő részére): a két hálószobás (1 db franciaágy, 
2 db különálló ágy) villa berendezett konyhával, zuhanyozós fürdő-
szobával, televízióval, DVD lejátszóval és privát terasszal rendelkezik.
Ellátás: reggeli (helyi termékekből készült házias ízekkel).

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1. – jún. 9., 

jún. 14–23., 
szept. 11. – okt. 31.

jún. 10–13.,
jún. 24. – júl. 15.,

aug. 21. – szept. 10.
júl. 16. – aug. 20.

Kétágyas classic szobában 33 000 40 000 46 000

Egyágyas classic szobában 59 000 71 000 83 000

Kétágyas superior szobában 37 000 45 000 52 000

Egyágyas superior szobában 65 000 80 000 93 000

Pótágy 17 000 17 000 17 000

Félpanzió felára: 12 000 Ft/fő/éjszaka. 2016. júl. 16. – aug. 20. között a minimum éjszakák száma: 5 éjszaka.

Bérleti díj/Ft/szoba vagy villa/1 éjszaka reggelivel máj. 1. – jún. 30., 
okt. 1–30.

júl. 1–7.,
aug. 22. – szept. 30. júl. 8. – aug. 21.

4=3 akció 7=6 akció

Kétágyas szoba 35 000 45 000 52 000

2 fős, 1 hálószobás villa 45 000 52 000 58 000

4 fős, 2 hálószobás villa 52 000 63 000 72 000

A villákban egy pótágy helyezhető el: felnőtt pótágy felára 12 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek (4–12 éves) pótágy felára 6 000 Ft/fő/éjszaka.


