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1. Miért Sassari? 

A pályázat kiírásakor eldöntöttük, hogy Olaszországba szeretnénk ellátogatni. 

Több helyre írtunk, és a Sassari Egyetemről, Felice Langiu-tól kaptunk szinte 

azonnal választ, hogy szívesen fogadnak minket. (Felice a szervezés során végig 

nagyon készséges és rugalmas volt, nem okozott gondot a folyamatos 

kapcsolattartás.) 

2. Mikor és mivel utazzunk? 

Az időjárási tényezőket és itthoni elfoglaltságainkat figyelembe véve késő 

tavaszra terveztük az utazást. Mivel csak a Ryanair indít közvetlen repülőjáratot 

Algheróba hetente kétszer, kedden és szombaton (azt is csak Pozsonyból), elég 



hamar sikerült kiválasztanunk az időpontot. A repülőút kb. 2 órát vesz igénybe, 

ezért erre a célra teljesen megfelelt a fapados légitársaság. 

3. Közlekedés Szardínián 

Először autóbérlésre gondoltunk, de a magas árak miatt elvetettük az ötletet, és 

a hírhedten kaotikus olasz tömegközlekedésre bíztuk magunkat!  

Az algherói reptérről kilépve kellemes meglepetésként egyből egy 

buszmegállóba ütköztünk, ahol menetrend is volt. Alghero városába és 

Sassariba lehetett eljutni onnan. A busz menetrend szerint érkezett. A jegy a 

sofőrnél 4 Euró körül volt, de mint később megtudtuk, a reptéren is megvehettük 

volna 1 Euróval olcsóbban. (Ez volt az egyetlen járat, ahol volt lehetőség 

sofőrnél jegyvásárlásra, egyébként elővételben kell megvenni trafikban, 

automatában vagy a ,,bigletteríában”.) 

Sassariba kb. 1 órás volt az út a kellemes, légkondicionált járaton. A 

,,végállomáson” szálltunk le, ahol próbáltunk kiigazodni a kifüggesztett 

menetrendek között, de ez végül 5 nap alatt sem sikerült.  

Gyalog indultunk a szállásunkra, ami szerencsére nem volt (annyira) messze. 

Közben megnyugodva konstatáltuk, hogy az olaszok autóvezetési stílusa, 

valamint a parkolóhelyek szűkössége és zsúfoltsága miatt amúgy sem lett volna 

szerencsés kocsit bérelni!  

4. Szállás 

Az egyetemtől sétatávolságra lévő B&B (Bed and Breakfast) apartmant 

foglaltunk. A tulajdonos hölgy nagyon kedves és segítőkész volt, 

meglepetésünkre kiválóan beszélt angolul. A szállás tiszta, a reggeli 

kontinentális jellegű, svédasztalos és nagyon bőséges volt. 

5. Az egyetem 

 

A Sassari Egyetem az első helyen áll a 

legjobb olasz „középfokú” egyetemek 

listáján, a Censis Research Institute 2009-es 

felmérése alapján. A jezsuiták alapították 

1562 és 1627 között. Nemzetközi hírű 

intézmény, főképpen a jogtudományok, az 

állatorvosi ismeretek, az orvostudomány és a 

mezőgazdasági ismeretek terén. Könyvtára 

számos régi dokumentumot tartalmaz. Saját 

természettudományi múzeummal 

rendelkezik, ahol az elmúlt századok 

tudományos eszközeit, könyveit, valamint 

preparátumokat tekinthetünk meg. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus_T%C3%A1rsas%C3%A1ga


 

Az egyetem épületei a város területén elszórva találhatóak, az impozáns 

középkori épületben csak záróvizsgákat, megbeszéléseket tartanak, valamint itt 

kaptak helyet a vezetőség irodái is. 

Mi a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát és a Tanulmányi Osztályt látogattuk 

meg. Megtudtuk, hogy szinte az összes képzésük elérhető külföldi hallgatók 

számára, viszont kizárólag olasz nyelven, ezért a nyelvi és kulturális rokonság 

miatt szinte csak Spanyolországból, valamint Közép- és Dél-Amerikából vannak 

külföldi hallgatóik. 

 

6. Sassari 

 



Az óváros nagyon szép középkori épületekkel rendelkezik. Az egyes 

műemlékek sétatávolságon belül vannak, így igazán élménydúsan tölthettük 

el itt a délutánt és az estét. A jellegzetes olasz sikátorokat sem hagyhattuk ki. 

 

 

Az utcákat mandarinfák szegélyezik, melyek érett gyümölcsei szüretelésre 

csábítottak minket. (Sajnos ehetetlenek voltak ) 

 



7. Alghero 

Ottlétünk alatt mindenképp szerettük volna 

meglátogatni a híres középkori katalán kikötővárost és 

felkapott üdülőhelyet, Alghero-t is. Délelőtti egyetemi 

elfoglaltságunk végeztével kimentünk a busz 

pályaudvarra, és kb. 1 órányi várakozás után fel is 

szálltunk az első oda tartó járatra, mely egyetlen 

kifüggesztett, vagy az interneten talált menetrendben 

sem szerepelt. (Másnap legalább tudtuk, hányra 

menjünk ki!  ) 

A visszaút időpontját a sofőrtől kérdeztük meg aki 

,,természetesen” nem  beszélt angolul, de sikerült 

megértenünk egymást!  (Szerencsére az algherói 

megállóban talált menetrend egyezett az általunk 

megbeszélttel, és pontos volt.) 

Sétáltunk a középkori várfalon, és hajókirándulást 

tettünk a közeli Capo Cacciára. Az utolsó előtti napon 

annyira kedvező volt az időjárás, hogy még egy strandolós délutánt is 

sikerült beiktatnunk!  

 

 

 



 

 

8. Összegzés, tanulságok 

Mindenképp csak ajánlani tudjuk a Sassari Egyetemet azoknak, akik 

Erasmus+ -on gondolkoznak, mert vendéglátóink nagyon szívélyesek voltak, 

igazán jó hangulatú beszélgetésekben vehettünk részt.  Néhány dologgal 

viszont nem árt, ha már utazás előtt tisztában vagyunk: 

 Sassariban az egyetem munkatársain és a szállásadónkon kívül senki sem 

beszélt angolul, sőt, az éttermekben is csak olasz étlapok voltak. 

(Algheróban több szerencsénk volt az angollal, és kétnyelvűek voltak az 

étlapok.) 



 A délután 3-tól este 8-ig tartó szieszta időt nagyon komolyan veszik. Mi 

délután 4-re értünk Sassariba, és 8-ig csak egy pékséget találtunk nyitva. 

(Algheróban tudtunk enni délután is étteremben.) 

 Lehet, hogy szerencsésebb Algheróban szállást foglalni, és onnan bejárni 

az egyetemre (nekünk 10-re kellett beérnünk), ugyanis Sassari 

nevezetességei 1 délután alatt kényelmesen megtekinthetőek, Algheróra 

viszont érdemesebb több napot rászánni, főleg, ha jó az idő, és strandolni, 

hajókázni is szeretnénk. (Mi az utazással együtt 5 napot voltunk, ennél 

rövidebb időre nem érdemes menni.) 

 Már megérkezéskor álljunk hozzá lazán, olaszosan a dolgokhoz, mert az 

az egy biztos, hogy semmi sem úgy lesz, ahogy elterveztük, és úgysem 

érünk oda sehová időben!  

 

 

 

 


