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Utazás – Budapest- Nápoly- Foggia 

Én az egyik évfolyamtársammal utaztam ki Foggiaba. Szerintem érdemes felkeresni egymást 

az egyetemről és ugyanazon a napon kiutazni, nekünk mindenesetre nagy megnyugvás volt, 

hogy nem egyedül kellett mennünk. 

Budapestről Nápolyba repültünk Ryanairrel. Van közvetlen Flixbus járat a nápolyi reptérről 

Foggiaba, de ha éppen nem indul abban az órában, amikor megérkeztek, akkor könnyen el lehet 

jutni a nápolyi vasútállomáshoz, ahonnan óránként indul Foggiaba busz – CLP busz, ezen a 

linken megtalálható a menetrend: https://www.clpbus.it/web/orari/napoli-foggia.php. Jegyet a 

buszon lehet venni. A vasútállomáshoz legegyszerűbben az Alibusszal lehet eljutni. Könnyen 

meg lehet találni, elég egyértelműen ki van táblázva. Ez viszonylag drága, 5 euró a jegy, melyet 

szintén a sofőrtől lehet venni. Általában 20 percenként indul, elég zsúfolt, viszont kb. 10 perc 

alatt a vasútállomáshoz ér, ahonnan egy pár perces sétával el lehet jutni a buszterminálhoz. 

Fontos, hogy a jegyet a buszon még érvényesíteni is kell – ez egyébként minden 

tömegközlekedési eszközre érvényes Olaszországban. 

A város – első benyomások, emberek, közbiztonság, árak 

Foggia első látásra elég nyugisnak – már-már unalmasnak tűnt. Mi pont a szieszta kellős 

közepén érkeztünk meg, amikor ijesztően kihalt minden. A város egyébként látnivalókban nem 

annyira gazdag, mint a környékbeli helyek: elég kicsi, és szemetes, bár mérföldekkel tisztább, 

mint Nápoly. Persze itt is van egy szép katedrális – minden olasz város elengedhetetlen kelléke 

–, illetve rengeteg kávézó és fagyizó, viszont az éjszakai élet közel sem mondható élénknek. 

Az emberek nagyon barátságosak és beszédesek – még akkor is csevegni akartak velem, amikor 

rájöttek, egyetlen szavukat sem értem –, valamint nagyon segítőkészek. Nem egyszer fordult 

elő velünk, hogy eltévedtük, és addig kísérgetett minket valaki – annak ellenére, hogy 

egyértelműen pont a másik irányban lett volna dolga – ameddig el nem jutottunk a célunkhoz. 

Nehézséget jelent azonban, hogy az emberek többsége nem beszél angolul. 

A közbiztonságot illetően annyit tudok elmondani, hogy a helyiek szerint Foggia Nápoly után 

a legveszélyesebb város Dél-Olaszországban, főleg ami a szervezett bűnözést illeti. Ha igazán 

őszinte akarok lenni, én ebből semmit nem vettem észre. Persze érdemes az embernek figyelnie 

az értékeire, nekem például tűnt el pénzem szórakozóhelyen, de ha kellően figyel az ember, 

https://www.clpbus.it/web/orari/napoli-foggia.php


elkerülhető a baj. Tapasztalatom szerint Foggia semmivel sem veszélyesebb egy Ersamus diák 

számára, mint Budapest.  

Az árak - a zöldséget leszámítva, amely a piacon valamivel olcsóbb az itthon megszokottnál – 

hasonlóak a magyarországi árakhoz.  

Első napok teendői 

Érdemes minél előbb kiváltani a Codice Fiscale-t, mivel ez minden szerződéskötéshez – 

internet, lakás – szükséges. Ehhez a L’agenzia della Entrata-ba kell elmenni. Kiváltásához 

szükség van a személyi igazolványra, illetve a személyi igazolvány másolatára. 

Mi a TIM-nél intéztük az internetet. Van egy Erasmus csomagjuk, minden hónap 35 euro, 

illetve a szerződésbontás még 29 euro a végén.   

És természetesen el kell menni az Erasmus irodába, de erről úgyis minden kiutazó megkapja a 

szükséges információkat. 

Közlekedés 

Szerencsére Foggia nem túl nagy – legalábbis a számomra szükséges helyek egy 30 perces 

sétával könnyen megközelíthetők voltak. Ha nem szeret valaki sétálni, annak megoldás lehet a 

biciklivásárlás, ebben az ESN-esek tudnak segíteni. 

A városban egyébként számos buszjárat van, bár a helyi járatokról nem sokat tudok elmondani. 

A helyközi, illetve a távolsági buszok a vasútállomásról indulnak (természetesen vannak a 

városon belül is megállóik, de ezeket nekem nem sikerült kiismernem). Jegyet a Kiwi bar-ban 

lehet venni – egyébként más városokban is általában a megállóhoz közeli bárban lehet 

buszjegyet venni. A jegyet érvényesíteni kell a buszon. Ellentétben a hazai gyakorlattal, 

Olaszországban rengeteg busz- és vonattársaság van, más és más jegyárakkal. Érdemes 

odafigyelni, mire szállunk föl. Mi egyszer jártunk úgy, hogy megvettük a jegyet az egyik 

társaság járatára, de a nagy rohanásban egy másik társaság buszára szálltunk fel. Szerencsére 

rendesek voltak az ellenőrök, és nem büntettek meg minket – a büntetés egyébként 50 euró lett 

volna. 

Hasznos linkek: 

https://www.trenitalia.com/ 

http://www.sitabus.it/en/ 

https://www.trenitalia.com/
http://www.sitabus.it/en/


http://www.ferroviedelgargano.com/ 

Egyetem 

Az bölcsészkaron nagyon kevés lehetőség van angol nyelvű órákat hallgatni, ezért több olasz 

nyelvű órát is felvettem, ahol megengedték a tanárok, hogy angolul vizsgázzak, valamint 

biztosítottak angolnyelvű anyagokat, könyveket a felkészüléshez.  

Az egyetem biztosít ingyen olaszkurzust (A1 és A2, valamint nekünk biztosítottak B1-es 

kurzust is, mivel volt rá igény). Ezt érdemes felvenni, mert 3 kreditet adnak érte. 

ESN 

Foggiaban az ESN közösség nagyon jól szervezett. Tagjai nagyon lelkesek és ott segítik a 

diákokat, ahol csak tudják. A legtöbbünknek ők intézték a lakhatást, illetve kijöttek elénk a 

megérkezésünkkor, hogy elvigyenek minket a szállásra. Rengeteg programot és kirándulást 

szerveznek. Bármilyen kérdéssel, kéréssel lehet hozzájuk fordulni, biztos lehet benne az ember, 

hogy segítenek neki.  

Érdemes ESN kártyát igényelni, 15 euró és rengeteg kedvezménnyel jár, többek között a 

Ryanair, illetve a Flixbus járataira. 

Campus Mundi 

Bár én először csak várólistára kerültem a pályázatom leadása után, végül mégis sikerült 

elnyernem a Campus Mundi ösztöndíjat, aminek köszönhetően körülbelül havi 70 000 Ft-tal 

több támogatást kaptam. Az erasmus élményhez – az egyetemi tanulmányokon kívül – 

hozzátartozik az idegen kultúra, szokások és helyek megismerése. Különösen igaz ez, ha az 

ember olyan természeti és kulturális kincsekben gazdag országban tölthet fél évet, mint 

Olaszország. A Campus Mundi támogatás nélkül nem lett volna alkalmam olyan módon 

megismerni Olaszországot, ahogyan megismertem. Nem jártam volna ennyi fenséges helyen, 

nem találkoztam volna ennyi érdekes emberrel, és nem kóstolhattam volna meg ennyi helyi 

ételt, ami –  lássuk be –  hatalmas hiba lett volna. 

Saját tapasztalataim alapján mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbáljon pályázni 

Campus Mundi ösztöndíjra, mivel az ügyintézés nem sokkal bonyolultabb, mint az Erasmus 

ösztöndíj esetén, viszont még több élmény és tapasztalat vár ránk, ha sikerül elnyernünk. 

A pályázatról itt lehet részletesebben olvasni: 

http://www.ferroviedelgargano.com/


https://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 

Egyéb hasznos, meglepő, vicces, vagy éppen bosszantó dolog, amivel számolni kell, ha az 

ember Foggiaba megy Erasmusra 

Délen még tartják a sziesztát (általában 13.30-16.30 óra között). Ilyenkor a boltok, sőt még a 

park is zárva tart. Persze itt is vannak kivételek, például a Lidl nyitva van ilyenkor is.  

Sok helyen nem lehet kártyával fizetni, vagy csak bizonyos összeg felett.  

A konnektorok okozhatnak némi fejtörést, ugyanis mindenféle kimenet megtalálható akár egy 

szobán belül. Cserébe olcsón lehet átalakítót kapni a kínai boltban. 

Az erasmusosok a La Fasinaba járnak pizzázni. Elvileg van jobb hely is, mégis mindenki ide 

jár. Egyébként itt sem lehet kártyával fizetni. Hasonlóan jó hely a Maluí kávézó, ahol 

hihetetlenül finom fagyit és kávét lehet kapni – bár ha őszinte akarok lenni, Olaszországban 

nem nehéz nagyon jó fagyit és kávét találni. 

Remélem, hogy hasznos információkkal tudtam szolgálni a leendő kiutazók számára. Én csak 

ajánlani tudom Foggia-t, mert annak ellenére, hogy nem egy turisztikai központ, megvan a saját, 

jellegzetes bája, amivel észrevétlenül belopja magát az ember szívébe, a környező helyek pedig 

lélegzetelállítóan szépek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Andrási Valentina  

https://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

