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SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. 

Riassumere il testo seguente in circa 200 parole! È consentito l’uso del 
dizionario. 

Országonként változó üdülési szokások 
Vakációs hangulatban a fél világ 

Augusztus első fele a vakációzók naptárában a legtöbbet bejelölt időszak. Százmilliók kelnek útra, 
hogy kipihenjék, kisportolják magukat. Ahány ország, annyi szokás, de a tradíciók változnak: az 
évtizedekig elzárt orosz turisták most a világ üdülőparadicsomainak legkedveltebb vendégei, míg az 
amerikaiak többsége inkább otthon marad. 

Franciaországban több, mint hetvenéves hagyománya van a nyári szabadságnak: 1936-ban a 
világon elsőként itt vezették be a kéthetes fizetett szabadságot. A fizetett két hét mára ötre hétre 
bővült, és már minden munkavállalónak természetes, hogy hosszabb szabadságra utazhat. A nagy 
nyári szabadság a tanév végét követően kezdődik. 

Július második hetében indulnak el a korai nyaralók, ezt követően minden egyes hétvége egy 
kisebb szükségállapotra hasonlít. Milliók szállnak vonatra, ülnek autóba, óriási közlekedési dugókat 
okozva. Augusztus első hetére gyakorlatilag kiürül Párizs, amit jól jellemez az a tény, hogy a hónap 
során ingyenes a parkolás a városban. Az úti célokat illetően előnyt élveznek a tengerparti üdülők, és 
sokan választják Korzikát, illetve a többi francia szigetet, de kedvelt vakációs helyszínnek számítanak a 
korábbi észak-afrikai gyarmatok, Marokkó, Algéria és Tunézia is.  

Húsz-harminc éve az oroszok többnyire vállalati üdülőben nyaraltak, míg a gyermekeik 
úttörőtáborban töltötték a szünidőt. Külföldi nyaralás esetén baráti szocialista országok jöhettek szóba 
– balti tengerpart, Csehszlovákia vagy Magyarország. Mára megváltozott a helyzet: az orosz polgárok 
gyakorlatilag bárhová utazhatnak, és utaznak is és nemcsak a gazdagok: a középréteg már 
megengedhet magának évente egy-egy külföldi kiruccanást. A sláger Törökország, ahová tavaly másfél 
millióan érkeztek Oroszországból. Némely török szállodatulajdonos már teljesen rájuk szakosodott. 
„Nagyon hálás nép – meséli egyikük. – Sokkal kevesebbet panaszkodnak, mint a németek, és jóval 
bőkezűbbek. Jelenleg vendégeink 95 százalékát ők teszik ki.” Emellett közkedveltek az egzotikus 
országok: Kína, Egyiptom, de sokan látogatnak például az Oroszország nyugati részéhez közeli 
Finnországba is. 

Nem mindenki igyekszik mindenáron külföldre, ha a nyaralását tervezgeti, hiszen Oroszország 
mérete akkora, hogy területén belül is lehet „világot látni”. 

Az arab világban leginkább az Arab-félsziget országainak gazdagabb családjai engedhetik meg 
maguknak a nyaralást. A szeptember 11-ei támadások óta kevesen veszik útjukat nyugat felé a 
vízumkérelmeik késedelmes ügyintézése, és a nyugati reptereken tapasztalt gyanakvó fogadtatás miatt. 
Inkább a Közel-Keleten maradnak, vagy Indiába repülnek egy igazi, esős monszunvakációra. Az arab 
utazási irodák legcsábítóbb szlogenje így hangzik: „Gyere, és érezd az esőt Indiában vagy 
Pakisztánban!” 

Egy, a svédek nyaralási szokásait vizsgáló tanulmány szerint a vakáció alatt elköltött pénz 
legnagyobb része saját országukban marad. 

A norvég lakosság háromnegyede jár rendszeresen nyaralni. Ezzel a németek után ők a 
leggyakrabban nyaraló nemzet Európában, őket a hollandok, majd az angolok követik a listán. 
Érdekesség, hogy az olaszoknak csak kevesebb, mint a fele jár rendszeresen nyaralni, 
Spanyolországban és Portugáliában pedig csupán a lakosság egyharmada. 
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Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

CHIAVE 
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Cambiano le abitudini di vacanza 

La prima metà del mese di agosto è sempre il periodo preferito per le vacanze: centinaia di 
migliaia di persone partono per riposare. Bisogna dire, però, che le tendenze si stanno cambiando. 
I turisti russi, isolati per decenni, ora si presentano ai paradisi turistici più inn. 

In Francia alla fine dell’anno scolastico si inizia l’esodo verso mari o monti, provocando ogni fine-
settimana ingorghi stradali mostruosi. Per la prima settimana di agosto Parigi diventa praticamente 
deserta. Le mete preferite dai francesi sono: Corsica, Marocco o Tunisia. 

Vent’anni fa i russi andavano in ferie negli stabilimenti statali, i bambini passavano l’estate nei 
campeggi dei pionieri. Qualche viaggio all’estero l’hanno potuto fare solo nei paesi socialisti o al 
mare Baltico. Oggi i cittadini russi possono viaggiare in qualsiasi paese e non solo i ricchi. 
Viaggiano in Turchia, in Cina, in Egitto, e in Finlandia. Molti russi preferiscono rimanere in Russia 
che offre diverse possibilità di relax o divertimento. 

I turisti arabi, dopo l’11 settembre, devono richiedere il visto, ma sembrano anche così sospettosi 
ai controlli aeroportuali. Perciò hanno cambiato le loro abitudini e scelgono mete turistiche al 
Medio-Oriente o in India dove possono assistere alle piogge abbondanti del monsone. 

I turisti più „attivi” in Europa sono i tedeschi seguiti dai norvegesi, olandesi e inglesi. La maggior 
parte dei vacanzieri dei Paesi del Mediterraneo sceglie un luogo di villeggiatura nel Paese proprio. 


