
                                            Barcelona-Monaco utazás                                 

Cremona-Genova-Esterel-Calella-Barcelona-Montserrat-St.Tropez-Nizza-Cannes-Grasse-Monaco-Vicenza                                                                                                              

Kezdenek összeállni az utazással kapcsolatos dolgok.  Néhány változás az 

utazással kapcsolatban azért van. Természetesen ezek nem az árakra 

vonatkoznak, azok az előzetes kiíráshoz képest nem változnak utazási költség 

55 ezer ft és 30 eu autópálya valamint parkolási díj. Az utazás csak az 

útvonalra vonatkozik és remélem pozitívan hat mindenkire. Az útvonal a 

következő. Az indulás Tatabányáról 2013. március 10.-én vasárnap kb:19 

órakor (lehet, hogy egy órával előbb, vagy később) további útvonal, Tata 

Budapest Etele tér (Kelenföld), Székesfehérvár, Letenye, Szlovénia. Útközben 2 

órát megállunk Cremonában Stradivári szülővárosában és természetesen 4 

óránként 20 percet, amíg a buszvezetők váltanak. Tatabánya-Cremona 942 km. 

Cremona-Genova 182 km.  Érkezés Genovába ahol egy éjszakát alszunk kb: 14-

15 óra között, 14 órától lehet elfoglalni a szállást. Tehát lesz idő még délután 

Genovát megnézni.  A szállás ugyan az, mint ahol a tavalyi évben éjszakáztunk, 

egy hegyen, ahonnan gyönyörű a kilátás a tengerre.  Nyolc ágyas szobák 

vannak 20 eu éjszakánként és személyenként reggeli nélkül, ( van két, három  

négyágyas is) de ezek kicsit drágábba kerülnek és, hogy ki melyiket kéri azt az 

odafele úton megbeszéljük.  Az ágyak emeletesek.  Kedden reggel korán hat 

órakor indulunk Callelaba ahol a szállásunk lesz, útközben megállunk és 

Cannes környékén a tengerparton megcsodálhatjuk Esterel vörös szikláit. A 

szállásunk Calellaban szép helyen  közvetlenül a tengerparton van kb: 100-200 

méter. Genova-Callela 810 km.  Ez Barcelonától 50 km-re van. Három éjszakát 

töltünk majd itt el. Két-háromágyas szobák vannak, fürdő, wc bent van és a két 

valamint a háromágyas is 22 eu, éjszakánként és személyenként reggelivel, a 

szobák nagyok. A szálloda Valladolid pályaudvarától 15 perc sétára  van. A 

légkondicionált szobák járólapozott padlóval, egyszerű díszítéssel és erkéllyel 

rendelkeznek. Minden szoba műholdas TV-vel és saját fürdőszobával ellátott. A 

szobákból részleges vagy panorámás kilátás nyílik a tengerre. A szálloda 

svédasztalos éttermében mediterrán ételeket szolgálnak fel. A helyszínen büfé, 

valamint italokat és könnyű ételeket kínáló bár is működik. A szerdai napon a 

reggeli után indulunk Monserrátba megnézni a  Monserráti kolostort ami 

Callelatól   105 km-re van és évente egy millió látogatója van. A bazilika 

gyönyörű és ingyenesen lehet látogatni. Itt őrzik a világhírű Fekete Madonna 

szobrát. Mellette a múzeumban El Greco, Picasso, Rusignol, Dali, Renoir, 

Monet, Miro, Chagall, Le Corbuisier csodálatos képei láthatók. Kb: 2 órát 

leszünk itt majd onnan Barcelónába utazunk, ahonnan az esti órákban utazunk 

vissza a szálláshelyre, a buszunk a buszparkolóban várakozik addig.                 



A csütörtöki napon a reggeli után busszal beutazunk Barcelonába és az esti 

órákban utazunk vissza a szálláshelyre. A pénteki napon reggel 6 órakor vagy a 

reggeli után  indulunk Nizzába a szálláshelyre, Calella-Nizza 614 km, ahol 

három éjszakát töltünk el. Itt már jó néhányszor éjszakáztunk a tavalyi évben 

is. Hat ágyas szobák fürdő bent van wc a folyosón. Néhány szobát 

választófallal ketté lehet választani. 16 eu éjszakánként és személyenként 

reggeli nélkül. Itt emeletes ágyak vannak. A villamosmegálló a szállás előtt és 

egy euroért le lehet vele utazni a tengerpartra. A szálláshely közelében pékség 

és élelmiszerbolt is van. A Barcelonából Nizzában való utazásunk közbe két 

órát megállunk St. Tropezban. Calella-St. Tropez 574 km. Mi már voltunk szép 

hely, de márciusban eléggé lakatlan, de azért érdemes megnézni. Érkezés 

Nizzába kb: 17-18 óra között, este még meg lehet nézni Nizzát. Nizza 

tengerpartja este is gyönyörű. St.-Tropez-Nizza 112 km.  A szombati napon 

reggel nyolc órakor indulunk Grasséba a parfümgyárba látogatunk el. Utána 

Cannesbe megyünk és kb: 16 óráig ott leszünk. Utána átmegyünk Monacoba,     

( de lehet, hogy ez változni fog mivel a parkolás a buszra 2 órára is annyi mint 

egész napra.) Valószínűleg személykocsival utazunk, át és elhozzuk a 

rajtszámokat és az indulócsomagokat. Mindenki írja meg, hogy milyen távon 

akar indulni és, hogy milyen méretű pólót akar. 10 km 15 eu, 23,8 km 30 eu. 

Minden befutó érmet is kap. A 10 km-et gyaloglásban is lehet teljesíteni. 

Vasárnap reggel 7 órakor indulunk Monacoba a futóversenyre. Nizza-Monaco 21 

km. Aki nem indul annak szabadprogram. Visszaindulás Nizzába a szálláshelyre 

kb: 18-19 óra között. Hétfőn reggel hat órakor indulunk haza Magyarországra. 

Útközben két óra megállást tervezünk Vicenzába. Nizza-Viczenza 506 km. 

Érkezés Budapestre kb: 22 óra majd Tatabányára kb: 23 órakor. Vicenza-

Tatabánya 800 km. Nizza-Tatabánya 1300 km. Az út teljes hossza kb:4600 km. 

Az ingyenes Eu biztosítási kártyát ki lehet váltani, okvetlenül váltsa ki 

mindenki. Különben biztosítást mindenki saját maga köt. Az étkezésről is 

mindenki saját maga gondoskodik. Mivel nekem a szállásokra előleget kell 

küldeni, így aki biztosan akar jönni az időben fizesse be az utazási díjat (55 

ezer ft) a  30 eu autópálya és parkolási díjat valamint a szálláspénzt és aki fut 

annak a nevezési díjat  a buszon kell befizetni. Az utazási költségek, vagy 

nekem személyesen vagy postán vagy a következő számlaszámra, OTP-

11773401-70165948 Lamatsch János 2800 Tatabánya Gál István Ltp. 511. ¼ 

Kérdéseket erre az E-mail címre kérek, sprintfutoklub@gmail.com Tel: 30-265-

1199  34-310-287 Mielőtt az utazási költséget befizetnéd légy szíves írj egy e-mailt, 

vagy hívjál fel. Más szállások igénybevételére is van lehetőség Nizzában, 

természetesen magasabb áron kétágyas szobák a mi szállásunk közelében. 
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