
VITA 

Osztálykirándulásra utazunk Budapestről Balatonfüredre. Érveljetek! 

Milyen hátrányai vannak az autóbuszos utazásnak? 

 

Szempontok:  

- költségek 

- kényelem 

- menetidő 

- biztonság 

- csomagszállítási lehetőségek 

- célhelyszínen való mozgás 

- környezeti terhelés 

 

 

 

 

 

 

 

VITA 

Osztálykirándulásra utazunk Budapestről Balatonfüredre. Érveljetek! 

Milyen hátrányai vannak az vasúti utazásnak? 

 

Szempontok:  

- költségek 

- kényelem 

- menetidő 

- biztonság 

- csomagszállítási lehetőségek 

- célhelyszínen való mozgás 

- környezeti terhelés 

 



VITA 

Osztálykirándulásra utazunk Budapestről Balatonfüredre. Érveljetek! 

Milyen előnyei vannak, ha a vasutat választjuk közlekedési módként?  

 

Szempontok:  

- költségek 

- kényelem 

- menetidő 

- biztonság 

- csomagszállítási lehetőségek 

- célhelyszínen való mozgás 

- környezeti terhelés 

 

 

 

 

 

 

 

VITA 

Osztálykirándulásra utazunk Budapestről Balatonfüredre. Érveljetek! 

Milyen előnyei vannak, ha az autóbuszt választjuk közlekedési eszközként?  

 

Szempontok:  

- költségek 

- kényelem 

- menetidő 

- biztonság 

- csomagszállítási lehetőségek 

- célhelyszínen való mozgás 

- környezeti terhelés 

 



Számok tükrében! 

 

Melyik ország fogadta a legtöbb turistát? 

   a) Kína    b) Franciaország (87 millió) c) Mexikó 

Abszolút értékben melyik országnak van a legnagyobb bevétele a turizmusból?  

   a) USA (488 milliárd dollár)  b) Németország   c) Thaiföld 

GDP-hez viszonyítva melyik országnak van legnagyobb arányú bevétele? kivéve: városállamok 

   a) Thaiföld    b) Málta (15 %)   c) Izland 

Melyik országból érkeznek a legtöbben Magyarországra turisztikai célból? 

   a) Szlovákia    b) Ausztria    c) Németország (3 300 000 fő) 

Melyik országba utaznak legnagyobb arányban a magyarok? 

   a) Görögország   b) Horvátország (27 %)  c) Olaszország 

 

* Az adatok a covid-19 járvány előtti 1-2 évre vonatkoznak.  



TURISZTIKAI CÉLPONT – Nagy események 

 

Spanyolország, Pamplona 

San Fermín tiszteletére megrendezett vallási ünnep, amikor a város utcáin bikafuttatást 

rendeznek. 

 

USA, Oklahoma / (országszerte) 

Az indiánok számára a pow-wow hagyományos nagy törzsi vagy törzsek közti világi 

összejövetel, melynek keretében énekelnek, táncolnak, ajándékokat osztanak szét, és 

tiszteletadó szertartásokra kerül sor.  

 

Brazília, Rio de Janeiro 

A farsangi szezonban szervezett parádén látványos jelmezekben vonulnak fel az emberek, ahol 

a szamba kap főszerepet. 

 

India, Allahbad 

A Magh Mala során zarándokok és hindu hívők tömege látogat el az év elején a Gangeszhez, 

hogy rituális fürdőt vegyenek. 

 

Mexikó - országszerte 

November 1-én és 2-án látványos jelmezekkel és meghökkentő sminkekkel ünneplik a halottak 

napján, amely egy vidám esemény, hiszen hitük szerint a halál az emberi létezés körforgásának 

a része, így az élet folytonosságát ünneplik.  

 



 

 
 

 


