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KEDVES TÖRZSUTASAINK ÉS LEENDŐ UTASAINK!
Irodánk immár 23 éve kínál programokat a mediterrán térség méltán népszerű
régiójában, Görögországban. A görög úti célok egyik legszélesebb választékát kínáló
magyarországi utazásszervezőként küldetésünknek tekintjük, hogy Görögország
minél több területét ismertessük meg Vendégeinkkel. Ezt bizonyítja több százezer
elégedett Utasunk, akik kellemes, feledhetetlen nyaralásának megszervezésében
közreműködhettünk. A jövőben is azért dolgozunk, hogy megkeressük és
megjelentessük kínálatunkban a legkülönbözőbb sajátosságú úti célokat.
Utasaink tapasztalatait és tanácsait is ﬁgyelembe vettük, amikor a görögországi
úti célokon új szálláshelyeket vettünk fel kínálatunkba, illetve engedtünk el.
Az árualapunkban szereplő szálláshelyeket ﬁgyelmesen, helyismeretünket és
tapasztalatainkat kihasználva, gondosan válogatjuk meg. Annak érdekében, hogy
minden törzsutasunk, illetve leendő utasunk igényét ki tudjuk elégíteni kínálatunkban
megtalálják az egyszerű apartmanokat és az luxusszállodákat is. Az utazás módját
is mindenki kedve szerint kiválaszhatja. Kínálatunkban repülős, autóbuszos és
egyéni utazás is választható. A nagy érdeklődésre való tekintettel az elmúlt évben
bevezetett úti célon, Milos szigetén is bővítettük kínálatunkat.
Az idei év legnagyobb és legfontosabb változása, hogy a katalógusban
megjelentetett csomagáraink az egyszerűség és a korrekt verseny érdekében
minden járulékos költséget tartalmaznak (foglalás esetén a csomagárakon
felül csak a foglalási díjat kell megﬁzetni). A repülős utazások esetén a
csomagáraknál ez szembe tűnő lehet, mert a repüléssel kapcsolatos díjakat,
illetéket és a transzfert is tartalmazzák a csomagárak. Az árlistákban feltüntettük
az alap csomagárakat is, melyek nem tartalmaznak kedvezményt, ezek jelentik az
utazások normál árát.
Előfoglalási kedvezményeinket idén is változatlan formában, Ultra First Minute
és First Minute elnevezéssel találják meg ártáblázatainkban. Katalógusunk
átlapozása után keressék fel weboldalunkat (www.apollontravel.hu), illetve
közösségi oldalunkat is (www.facebook.com/apollontravel), ahol nyomon követhetik
akciós ajánlatainkat.
Reméljük, hogy minden kedves, visszatérő Vendégünk és leendő Utasaink is találnak
majd igényeiknek megfelelő nyaralási lehetőséget kínálatunkban és megtisztelnek
bizalmukkal. Szeretettel várjuk minden kedves új és régi Vendégünket.
Élményekkel teli nyaralást kíván minden leendő Utasának
az Apollon Travel csapata

Jelmagyarázat
? Ft-tól

? év

A legalacsonyabb előfoglalási
csomagár
személyenként, amely tartalmazza az utazás és a
szállás költségét, az árlistában megjelölt ellátással és
elhelyezésnél.

Ingyenes szállás gyermekek részére a feltüntetett életkorig (két
felnőttel együtt utazó első gyermek esetén illetve a leírásban
szereplő módon).
Repülős utazással
foglalható szálláshely.

?m

all inclusive

A szálláshely all inclusive
ellátással is foglalható.

Autóbuszos utazással
foglalható szálláshely.

WiFi-vel felszerelt
szálláshely.

Egyéni utazással foglalható
szálláshely.

Két felnőtt és két gyermek
elhelyezésére alkalmas
szobák vagy stúdiók.

Az adott szálláshely
tengerparttól való távolságát
jelzi.

TV készülékkel
rendelkező szálláshelyek.

Úszómedencével vagy
úszómedence használattal
rendelkező szálláshelyek.

Légkondicionálóval
felszerelt szálláshely.
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Az árlistákban használt rövidítések
EÁF

Egyágyas felár. Amennyiben az adott szálláshelyet
egyedül szeretnék igénybe venni, a kétágyas alapárra a
feltüntetett százalékos felár fizetendő.

TP

Teljes ellátás felár. Az adott szálláshelynél az alap
ellátáson felül befizethető teljes ellátás felára. A teljes
ellátás mindig reggelit, ebédet és vacsorát jelent.

R

Reggeli felár. Az adott szálláshelynél az alap ellátáson
felül igényelhető reggeli felára.

EB

Ebéd felár. Az adott szálláshelynél az alap ellátáson
felül igényelhető ebéd felára.

V

Vacsora felár. Az adott szálláshelynél az alap ellátáson
felül igényelhető vacsora felára.

AC

Légkondicionált szoba felára. A légkondicionáló
használatáért fizetendő felárat jelenti.

FP

Félpanzió felár. Az adott szálláshelynél az alap
ellátáson felül befizethető félpanzió felára. A félpanzió
mindig reggelit és vacsorát jelent.

TN

AI

All inclusive felár. Az adott szálláshelynél az alap
ellátáson felül befizethető all inclusive ellátás felára.

Tengerre néző vagy oldalról tengerre néző szoba
felára. Amennyiben tengerre néző illetve oldalról
tengerre néző szobát szeretnének foglalni a feltüntetett
tengerre néző felár fizetendő. Pontos leírás a tengerre
néző szobákról a szálláshely leírásánál található.

Bevezető

Előfoglalási kedvezmény
A 2011-ben bevezetett és Utasaink körében kedvelt
és
kedvezményes
előfoglalási csomagárakat 2020-ban is meghirdetjük a következő feltételekkel.

Az
csomagárak az
csomagárakhoz képest akár 18-20%-kal
alacsonyabb áron teszik lehetővé minden
Vendégünk számára, hogy a legmegfelelőbb
nyaralási lehetőséget, időben, nagyon
kedvezményes árakon lefoglalhassa. Az
előfoglalási kedvezmények az
árak megjelenésétől 2020. február 29-ig
vehetők igénybe és 40% előleg befizetésével
foglalhatók. A katalógusban feltüntetett
árak olyan kedvezményes előfoglalási
csomagárak, melyek tartalmazzák a szállás
és utazás költségét is (repülős utaknál
a helyi transzfer árát és a repüléssel
kapcsolatos díjakat és illetékeket is), de
nem tartalmazzák a foglalási díjat.

? Ft-tól

Katalógusunkban így jelöltük az
adott szálláshely legkedvezőbb
csomagárát.

Ezt követően (2020. március 1-től) pedig,
egészen 2020. április 30-ig a
előfoglalási kedvezmény keretében az
csomagárakhoz képest akár 10-15%kal alacsonyabb áron, már 40% előleg
befizetésével is foglalhatók utazások. A
katalógusban feltüntetett
árak olyan
kedvezményes előfoglalási csomagárak,
melyek tartalmazzák a szállás és utazás
költségét is (repülős utaknál a helyi transzfer
árát és a repüléssel kapcsolatos díjakat
és illetékeket is), de nem tartalmazzák a
foglalási díjat.
Abban az esetben, ha csak egy szolgáltatást
foglalnak (csak szállás, csak repülőjegy, vagy
csak autóbuszjegy), úgy 2020. április 30-ig
vehető igénybe előfoglalási kedvezmény,
melynek mértéke egységesen 10% a
katalógusban megjelentetett árakból.
Törzsutasaink számára az
és
árakból valamint egyéb, előfoglalási
kedvezménnyel csökkentett árakból további
5% kedvezményt biztosítunk!

Törzsutas program (Apollon Travel Club Card)
Utasaink, akik az APOLLON TRAVEL Utazási
Iroda szervezésében 2004. óta legalább egy
alkalommal utaztak vagy bármilyen szolgáltatást
igénybe vettek, APOLLON TRAVEL Clubkártyát
kapnak. A kártya mindig a foglalásban feltüntetett
szerződő fél nevére szól és a kedvezmény a kártya
tulajdonosának bármely, következő foglalásánál
jár.
Az APOLLON TRAVEL Clubkártya minden, az
irodánk által szervezett utazásból, illetve bármely,
a katalógusunkból kiválasztott és igénybevett
szolgáltatásból 5% kedvezményre jogosít. A
kedvezményt a katalógusban feltüntetett árakból
és bármilyen kedvezményes árból is igénybe lehet
venni (kivéve az akciós utak és last minute utak). A
törzsutas kedvezmény az
és a
árakból is igénybe vehető!

A kártyát az első foglaláskor állítjuk ki és a
következő foglalásnál lehet először felhasználni.
A kedvezmények igénybe vehetők az APOLLON
TRAVEL Utazási Irodában és budapesti, valamint
vidéki partnerirodáiban is.

Kérjük Tisztelt Utasainkat, hogy amennyiben
törzsutasok, azt foglaláskor jelezzék. Utólag,
technikai okok miatt nem tudjuk érvényesíteni
a törzsutas kedvezményt!

Utazási Utalvány
AJÁNDÉKOZZON
UTAZÁSI UTALVÁNYT!
Irodánkban 1.000 Ft-os és 10.000 Ft-os
címletekben kapható utazási utalvány,
amely beváltható minden, az

APOLLON TRAVEL
katalógusában
megjelentetett szolgáltatásra.

Bevezető

Görögországi autóbuszjárataink menetrendje
A Görögországba induló autóbuszjáratok útvonala:
Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Röszke-Novi Sad-Belgrád-Nis-Szkopje-Evzoni-CÉLÁLLOMÁS
Az útvonal megváltoztatásának a jogát fenntartjuk!
Kérjük, a nem magyar állampolgársággal rendelkező Utasainkat, hogy a problémák és kellemetlenségek elkerülése
érdekében érdeklődjenek az átutazási szabályokról az érintett országok követségein (esetleges vízumkényszer, stb.).
1. ÚTVONAL

2. ÚTVONAL

3. ÚTVONAL

A CSATLAKOZÓ TRANSZFERJÁRATOK MENETRENDJE ÉS ÁRA (indulási naptól függetlenül)

A Kamena Vourla-Tolo és a Parga-Lefkada járatok csak Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Szeged
felszállási lehetőséggel foglalhatók!

Szálláshelyek kategóriája
Hotelek
Magas szintű szolgáltatásokat nyújtó, minden igényt
kielégítő szállodák, gazdag felszereltségű szobákkal.
Magas szintű szolgáltatásokat nyújtó, nagyon jó
felszereltségű, színvonalas szállodák.
Felszereltségük és szolgáltatásaik alapján
középkategóriájú hotelek.
Általában kisebb kapacitással rendelkező, egyszerű,
családias szállodák, megfelelő felszereltségű szobákkal.

Bevezető

Stúdiók és apartmanok
Nagyon jól felszerelt apartmanházak, szépen berendezett
stúdiókkal és apartmanokkal. Általában új építésű vagy
teljesen felújított apartmanházak.
Megfelelő felszereltségű apartmanházak, egyszerűen
berendezett stúdiókkal és apartmanokkal. Ebbe a
kategóriába soroljuk a régebbi bútorzattal rendelkező
apartmanházakat.
A szálláshelyek oszlopokkal jelölt kategorizálása az
APOLLON TRAVEL besorolása.

Hasznos információ saját gépkocsival utazók számára
AJÁNLOTT ÚTVONAL
Saját gépkocsival utazóknak az autóbuszaink útvonalával
megegyező útvonalat ajánljuk, az alábbiak szerint:
Röszke (határátkelő)-Novi Sad-Belgrád-Nis-Presevo
(határátkelő)-Szkopje-Evzoni (határátkelő)-Görögország.
Budapest és Thesszaloniki között az útvonal megegyezik az
európai E75-ös autóúttal!
Toloba utazóknak: Evzoni (görög határ)-Katerini-Larissza-LamiaAthén-Nafplio-Tolo útvonalat ajánljuk (szinte végig autópálya).
Pargara és Lefkadara utazóknak: Evzoni (görög határ)-VeriaKozani-Grevena-Igoumenitsa (eddig autópálya)-Parga-Lefkada
útvonalat ajánljuk.

I.
II.
III.
IV.

ÉSZAK-MACEDÓNIA
Kumanovo-Miladinovci 60 denár
Petrovec-Veles
80 denár
Veles-Gradsko
60 denár
Demir Kapija-Gevgelija 100 denár

A görög autópályadíjak útszakaszoktól függően kb. 1-4 EURO
között változnak. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek!
ÁRFOLYAMOK, PÉNZVÁLTÁS
Felhívjuk figyelmüket, hogy a következőkben megjelentetett
árfolyamok tájékoztató jellegűek és a 2019. decemberi
árfolyamokat tartalmazzák. Általában minden határon, belépés
után lehetőség van pénzváltásra.

HIVATALOS IRATOK
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy indulás előtt informálódjanak
a biztosító társaságuknál a külföldre szóló biztosítási zöldkártyák
kiállításának feltételeivel kapcsolatban. Saját érdekükben és
a külföldi kellemetlenségek elkerülése érdekében nemzetközi
biztosítási zöldkártya nélkül ne hagyják el az országot.

1 EUR=kb. 118 szerb dinár

AUTÓPÁLYADÍJAK
Az autópályadíjakat Szerbiában, Észak-Macedóniában és Görögországban is szakaszonként, fizetőkapuknál kell kiegyenlíteni. Nincs
autópályamatrica (Szerbiában bevezettek egy matricás rendszert
is, a részletekért kérjük érdeklődjön irodánkban). Annak ellenére,
hogy Szerbiában és Észak-Macedóniában a fizetőkapuknál
EURO-ban is lehet fizetni, saját tapasztalataink alapján és a
kapuknál történő pénzváltásból adódó nehézségek miatt azt
javasoljuk, hogy legyen Önöknél mindkét ország fizetőeszközéből
elegendő és azzal egyenlítsék ki az autópályadíjakat. Általában
minden ország határátkelőhelyén lehet EURO-t az adott ország
pénznemére váltani. Az autópályadíjak tájékoztató jellegűek.

Üzemanyagárak:
Az árak tájékoztató jellegűek és átlagárak (2019. december).
A töltőállomásokon a benzinárak között nagyobb különbségek
is előfordulhatnak. A kőolaj világpiaci árának ingadozása miatt
kérjük, indulás előtt tájékozódjanak a pontos üzemanyagárakról!
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SZERBIA
Subotica-Beograd
Beograd-Nis
Doljevac-Presevo
Levosoje-Presevo

630 dinár
900 dinár
600 dinár
80 dinár

1 EUR=kb. 63 macedón denár

ÜZEMANYAGÁRAK ÉS TANKOLÁS
Az útvonal során, Szerbiában és Észak-Macedóniában is több
benzinkútnál tankolhatunk. Az útvonalon több MOL, ÖMV és EKO
töltőállomás található.

Szerbia
95-ös ólommentes
kb. 160 dinár/liter
gázolaj
kb. 170 dinár/liter
Észak-Macedónia
95-ös ólommentes
kb. 68 denár/liter
gázolaj
kb. 62 denár/liter
Görögország
95-ös ólommentes
kb. 1,6 EUR/liter
gázolaj
kb. 1,5 EUR/liter
TIPP
Szerbiában és Észak-Macedóniában ügyeljenek a sebességkorlátozások betartására, különösen a lakott területeken.

Hasznos tudnivalók Görögországról
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG (ATHÉN)
Telefon: +30 210 7256817, +30 210 7256800, Ügyeleti
telefonszám: +36 80 368036, Viber: +36 30 3636555
PÉNZVÁLTÁS, HITELKÁRTYA
A hivatalos fizetőeszköz az EURO. Ajánljuk, hogy lehetőség
szerint EURO-t vigyenek magukkal. Amennyiben más valutájuk
van (pld: USA dollár), és azt szeretnék EURO-ra váltani,
erre a bankokban, helyi partnerirodáinkban vagy a szállodák
recepcióján van lehetőség. Hitelkártyával általában csak néhány
magas kategóriájú szállodában és vendéglátóhelyen lehet fizetni.
A bankokban, illetve automatákban felvehetnek készpénzt a
bankkártyájukról. Az általánosan elfogadott kártyák a VISA, EC,
MC. Tájékoztató jellegű árfolyam: 1 EURO = kb. 330 Ft
IDŐELTOLÓDÁS
+1 óra a magyarországihoz képest.
TELEFONÁLÁS
Telefonálás Magyarországra: 00-36-körzetszám-telefonszám.
Görögországban általában jól használhatók a mobiltelefonok.
Indulás előtt a feltételekről érdeklődjön szolgáltatójánál (különösen
az adatforgalommal kapcsolatos tudnivalókról és tarifákról).
HELYI KÖZLEKEDÉS
A települések közötti összeköttetést autóbuszjáratok biztosítják,
az autóbuszjegyek árai távolságtól függőek, a rövid távú járatok
általában 1-10 EURO között változnak. A helyi autóbuszjáratok
általában késő estig járnak. A helyi menetrendekkel kapcsolatban
képviselőnknél és a helyi partnereinknél kaphatnak bővebb

felvilágosítást. Az éjszakai közlekedést taxik segítik, illetve
mindenhol bérelhető autó, motor, néhol kerékpár is. Kérjük,
fokozottan figyeljenek a közlekedési szabályok betartására, mert
az utóbbi időben szigorodtak a közúti ellenőrzések. A közlekedési
eszközök bérlésével kapcsolatban bővebb felvilágosítást helyi
képviselőnktől és a helyi partnereinknél kaphatnak.
MÚZEUMOK, LÁTNIVALÓK
A múzeumok és az ókori emlékek általában hétfő kivételével
minden nap látogathatók 9.00-15.30-ig. A belépőjegyek árai kb.
5-20 EURO között változhatnak, múzeumtól függően. A feltárási
területek, múzeumok, műemlékek és látnivalók nyitva tartási
idejéről valamint a belépőjegyek áráról helyi képviselőnk vagy
helyi partnerirodánk ad pontos tájékoztatást.
ÜZLETEK NYITVA TARTÁSA
nyaralóhelyeken:
Az üzletek az üdülőterületeken általában egész nap, késő estig
(kb. 22.00-ig) tartanak nyitva. A szupermerketek és minimarketek
legtöbbje a hét minden napján nyitva tart. A vendéglátóipari
egységek (éttermek, tavernák, kávézók, bárok) természetesen
minden nap nyitva vannak. Több nyaralóhelyen a hét bizonyos
napján piac is van, erről bővebb tájékoztatást a képviselőnktől
vagy partnerirodánktól kaphatnak.
nagyobb városokban:
A nagyobb városokban az üzletek általában 8.30-14.00-ig, a hét
bizonyos napjain délután 17.00-21.00-ig is nyitva vannak.
Ünnepnapokon minden üzlet és intézmény zárva tart, kivéve
egyes vendéglátóipari egységeket.

Bevezető

Általános információ a görögországi utazásokhoz
ÚTI OKMÁNYOK
A magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy a
jogszabályoknak megfelelő személyi igazolvánnyal, vízum nélkül
utazhatnak Görögországba. Az útvonalba eső országok (Szerbia,
Észak-Macedónia) aktuális beutazási feltételeiről és a szükséges
okmányokról a Külügyminisztérium hivatalos oldalán kaphatnak
naprakész tájékoztatást. Irodánk nem vállal felelősséget, ha az
úti okmányok hiánya, érvénytelensége miatt az adott ország
hatósága megtagadja a határátlépést. Ebben az esetben a
hazautazásról az utasnak magának kell gondoskodnia. A befizetett
részvételi díjat irodánknak nem áll módjában visszatéríteni.
Felhívjuk a magyar állampolgársággal nem rendelkező Utasaink
ﬁgyelmét, hogy a problémák és kellemetlenségek elkerülése
érdekében, érdeklődjenek az átutazási szabályokról az érintett
országok követségein (esetleges vízumkényszer, stb.)!

cseréje miatt), úgy a befizetett fix ülőhely felárát visszafizetjük.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a visszaúton nem biztos, hogy
ugyanazon az autóbuszon utaznak mint odafelé. A fix ülőhelyek
foglalása a vidéki transzferjáratokra nem érvényesíthető!

UTAZÁS/KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK

SZÁLLÁS
Az
APOLLON TRAVEL
programfüzetében
szereplő
szálláshelyek kategorizálása az Utazási Iroda tapasztalatai és
helyi ismeretei alapján történik.
Hotelek:
A hotelek leírásánál igyekeztünk minden fontos információt
megjelentetni, ezek tartalmazzák a hotelek szolgáltatásait, a
szobák felszereltségét, az ellátást, a hotelek fekvését valamint a
saját (pozitív és negatív) véleményünket.
A szobák elosztását minden esetben a szálloda végzi, igényeiket
szívesen továbbítjuk, de kérjük, ha valamilyen kívánságuk
van, azt minél előbb, már a foglaláskor jelezzék. Az igények
továbbítása a szálloda felé nem garancia arra, hogy azt
teljesíteni is tudják, ezért ezzel kapcsolatban irodánk nem vállal
felelősséget. A szállodák által nyújtott gyermekkedvezményeket
minden szálláshely esetén csak úgy lehet igénybe venni, ha a
gyermek(ek) két, teljes árat fizető felnőttel együtt utaznak.
Apartmanházak:
Az ajánlott apartmanházakban, villákban stúdiók és apartmanok
egyaránt megtalálhatók. A stúdió mindig egy légterű elhelyezést
jelent egy konyhasarokkal, általában maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas, nem pótágyazható további személyre. A szállodák által
nyújtott gyermekkedvezményeket minden szálláshely esetén
csak úgy lehet igénybe venni, ha a gyermek(ek) két, teljes árat
fizető felnőttel együtt utaznak.
Katalógusunkban minden elhelyezés ára személyenként van
feltüntetve, az áttekinthetőség kedvéért.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a görögországi apartmanok
általában nagyon egyszerűen berendezettek, a konyha a
legszükségesebbekkel van felszerelve. Ez alól kivételek a magas
kategóriájú apartmanházak, amelyek az átlagosnál esetenként
jobban felszereltek.
Amit az apartmanokba vinni kell: törülköző, konyharuha,
WC papír, tisztítószerek, mosogatószer, mosogatószivacs. A
konyhában hűtőszekrény, mosogató, általában villanyrezsó,
legszükségesebb edények, evőeszközök, poharak, tányérok
találhatók a létszámnak megfelelően. Az apartmanok takarításáról
a vendégeknek nyaralásuk alatt maguknak kell gondoskodniuk.
Az apartmanokat kitakarítva kapják meg, és így is kell őket
átadni. Ajánlatos érkezéskor figyelmesen átnézni stúdiójukat/
apartmanjukat és az esetleges hiányokat, hibákat azonnal jelezni
a képviselőnek vagy a háztulajdonosnak, akik rövid időn belül
igyekeznek az észlelt hibákat, hiányosságokat orvosolni. Az
ottartózkodás ideje alatt az apartmanokban/stúdiókban okozott
- nem rendeltetésszerű használatból eredő - károkért az utas
teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Az APOLLON TRAVEL által lekötött kapacitással rendelkező
szálláshelyeken a szobaelosztást irodánk végzi. A szobák
elosztása azok típusától (hány fő elhelyezésére alkalmas, ágyak
elosztása stb.), az esetleges nagyobb társaságok elhelyezésétől,
a több turnusra utazók létszámától is függ. Irodánk a legjobb
tudása alapján igyekszik a szobákat elosztani. Az esetlegesen
felmerülő kéréseket és igényeket (emelet, szobaszám stb.)
megpróbáljuk teljesíteni, de nem tudjuk azokat garantálni.

Az APOLLON TRAVEL által szervezett programoknál az
utazás repülővel (charter vagy menetrend szerinti járattal), autóbusszal vagy egyénileg történik. Az utazási lehetőségeket a
programfüzetben minden úti célnál pontosan feltüntetjük.
Utazás repülővel:
A charterjáratok olyan, utazási irodák által bérelt repülőjáratok,
melyekkel átszállás nélkül juthatnak el a kiválasztott úti célra. A
menetrendről előzetes felvilágosítást irodánkban kaphatnak, de
ezek változtatási jogát a légitársaságok fenntartják. A charterekre
történő beszállás repülőjegy nélkül, az utazáshoz szükséges
személyi okmányok bemutatásával történik. A poggyászokra
vonatkozó súlykorlátozás légitársaságonként eltérhet, melyről
aktuális információt a légitársaságok honlapján, illetve irodánkban
kaphatnak. Menetrend szerinti járatok esetén a beszállókártyákat
irodánkban személyesen vagy e-mailben lehet átvenni.
Utazás autóbusszal:
Az autóbuszos utazásnál kérjük vegyék figyelembe, hogy az
utazás időtartamát nagyban befolyásolja a várakozási idő az
országhatárokon és az útközbeni megállások hossza is. Ezért
az utazási és érkezési időket csak körülbelül tudjuk megadni.
Az észak-görögországi nyaralóhelyekre az utazási idő kb. 20
óra. Az autóbuszok visszaindulási időpontját az érkezés
időpontja határozza meg! A visszaindulás időpontjáról pontos
tájékoztatást a helyi képviseletünk tud adni az autóbuszok
megérkezése után. A visszaindulás (nyaralóhelyektől
függően) hozzávetőlegesen a délutáni illetve kora esti
órákban történhet!
Utasaink az autóbuszra személyenként maximum 2 db,
összesen 20 kg-ot meg nem haladó bőröndöt vagy táskát
adhatnak fel illetve 5 kg-ot meg nem haladó kézipoggyászt
vihetnek fel az autóbuszra magukkal. Zsugorfóliás, rekeszes
és kartonos italok szállítására a csomagterében és az
utastérben sincs lehetőség! Az autóbusz közlekedőin bármilyen
csomag elhelyezése balesetveszélyes, ezért TILOS!
Kérjük Utasainkat, hogy a csomagok mennyiségének a
megengedett határát tartsák be, mert további csomagok
szállítására az autóbuszok csomagterének mérete és az ide
vonatkozó jogszabályok miatt nincs lehetőség!
Az autóbuszokon háziállatok szállítására nincs lehetőség.
Az APOLLON TRAVEL fenntartja a jogot, hogy bizonyos
közlekedési feltételek mellett, a gazdaságosság figyelembe
vételével egyes nyaralóhelyeket az útvonalon összevonjon, mely
akár átszállással is járhat. Az autóbuszok komfortos, WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel felszerelt autóbuszok. Az autóbuszokon
a dohányzás tilos!
Az autóbuszokon az ülésrendet az APOLLON TRAVEL
határozza meg, de felár ellenében lehetőség van fix ülőhely
foglalására. Az ülőhely kiválasztásakor meg kell jelölni emeletes és
nem emeletes autóbuszon is, melyik oldalon és hányadik sorban
kérik a fix ülőhelyet. Amennyiben irodánk nem tudja biztosítani az
előre lefoglalt, fix ülőhelyet (járatok összevonása vagy autóbuszok

Bevezető

GPS KOORDINÁTÁK
Katalógusunkban az összes szálláshelynél feltüntettük az
arra vonatkozó GPS koordinátákat, melyek alapján a google
segítségével (és más navigációs rendszerekkel) meg tudják
nézni a szállások pontos helyét. Egyénileg utazó utasainknak
ez segítséget nyújthat a szálláshely megtalálásához. A GPS
koordináták használatakor kérjük, vegyék figyelembe az adatok
pontosságára vonatkozó figyelmeztetéseket. A GPS koordinátákat
fok, perc és másodpercben adtuk meg a maps.google.com
meghatározása alapján és segítségével. Az előforduló esetleges
pontatlanságért felelősséget nem vállalunk!

Pótágyak:
A szálláshelyeken általában a normál kétágyas szobákat
pótágyazzák, kivéve, ha a szállásleírásnál egyértelműen jelezzük,
hogy három- vagy négyágyas szobáról van szó. A pótággyal
bővített szobák - főként alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek
esetében - túlzsúfoltak lehetnek. A pótágyak sok esetben nem
normál méretű fekhelyek, hanem kihúzható vagy szétnyitható
ágyak, esetenként emeletes ágyak (kanapé, fotelágy, stb.).

ELLÁTÁS
A szálláshelyek mindegyikénél feltüntettük a részvételi díjban
szereplő ellátást, illetve, hogy van-e lehetőség további ellátás
befizetésére. A félpanzió minden esetben reggelit és vacsorát
jelent. Amennyiben az ellátást valamilyen okból (fakultatív/
egyéni kirándulás, betegség stb.) nem veszik igénybe, akkor
annak díját nem tudjuk visszatéríteni. Ilyen esetekben általában
hideg csomag kérhető (igényüket előre - előző nap - kell jelezni).

Szobák elfoglalása és elhagyása:
A nemzetközi szabályoknak megfelelően a szobák az érkezés
napján 14 óra után foglalhatóak el. Amennyiben korábban
érkeznének szálláshelyükre, megértésüket kérjük, ha szobájuk
még nincs átvehető állapotban. A szobákat az elutazás napján
általában reggel 9 óráig kell elhagyni. Egyes szálláshelyeken
biztosítanak a csomagok tárolására megfelelő helyet. Azonban a
legtöbb szálláshely nem rendelkezik zárható csomagszobával, így
a várakozási idő alatt a poggyászok elhelyezéséről és őrzéséről
vendégeinknek kell gondoskodniuk.

IDEGENVEZETÉS/KÉPVISELET
A programfüzetben található legtöbb úti célnál Utasaink
problémamentes nyaralása érdekében magyar nyelvű képviselő áll
rendelkezésre. Amennyiben olyan üdülőhelyet választanak, ahol
magyar nyelvű képviselő nincs, ott helyi partnerirodánk munkatársai
általánosan használt idegen nyelveken készek Önöknek segíteni.

Víz- és áramszolgáltatás:
Hosszú ideig tartó szárazság, hőség esetén előfordulhat, hogy
problémák adódnak a főszezoni túlzott kihasználtság miatt a
vízszolgáltatásban és az áramszolgáltatásban. A szálláshelyeknek
ilyen esetekre nincsen befolyásuk. Kérjük, vegyék figyelembe,
hogy sok szálláshelyen a melegvíz szolgáltatást napkollektorok
biztosítják, így rossz időjárási viszonyok esetén, illetve éjszaka
előfordulhat, hogy a melegvíz ellátás nem kielégítő vagy szünetel.
Rovarok:
Az éghajlat és a tenger közelsége miatt a szálláshelyeken sajnos
gyakran megjelenhetnek különféle rovarok (bogarak, szúnyogok
stb.), ezért szúnyogriasztót és rovarölő szert ajánlatos magukkal
vinni. Jelenlétük sajnos még a magas kategóriájú szállodák
területén, a folyamatos rovarírtás ellenére sem zárható ki.
Szállások környéke, strand:
A szállások környékének, illetve a strandoknak a rendezettségéért
és tisztaságáért nem az utazásszervező iroda a felelős.
Építkezések:
Az üdülőhelyeken előforduló építkezések nem az utazásszervező
cég hibájából történnek, az építkező vállalat legtöbbször
nem is értesíti még a szomszédos szálláshelyeket sem. Az
egyes szálláshelyeken is folyhatnak előre nem jelzett felújítási
munkálatok, amelyek miatt megértésüket kérjük.
Háziállatok:
Közlekedési eszközeinken és szálláshelyeinken háziállatok
szállítására és elhelyezésére nincs lehetőség.
WiFi:
Szálláshelyeink többsége már WiFi-vel (vezeték nélküli internet
hozzáférés) felszerelt. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a technikai
adottságoktól függően nem biztos, hogy minden szobában
ugyanolyan lesz a jel erőssége. Általában nem elegendő filmek
illetve nagyobb adatállomány letöltéséhez. A házakban előfordulhat,
hogy csak a közös helyiségekben lehet internetezni. A szolgáltatók
kiválasztására és a routerek minőségére sajnos nincs hatásunk. Így
az internetes szolgáltatás folyamatosságáért valamint erősségéért
nem tudunk felelősséget vállalni.
Légkondicionáló:
A légkondicionáló berendezések használatánál kérjük, ügyeljenek
arra, hogy csak zárt nyílászárók mellett használják azokat. Sok
szálláshely esetén a nyílászárókon érzékelők vannak, így csak
akkor működik a légkondicionáló, ha azok be vannak zárva. A
szobák elhagyása esetén a klímákat biztonsági okokból ki kell
kapcsolni! A szobai kártyákat TILOS a kulcsokról leszedni illetve
letörni. Az ebből eredő károkat a háztulajdonosok a helyszínen
megfizettethetik.
Katalógusunk képanyaga: Mivel katalógusunk jóval az Ön
utazása előtt készült, előfordulhat, hogy időközben végrehajtott
átalakítások miatt katalógusunk képei nem pontosan az aktuális
állapotot tükrözik. A szobákról látható képek tájékoztató jellegűek,
nem tudjuk garantálni, hogy vendégeink szobái pontosan
ugyanolyanok lesznek.

FAKULTATÍV PROGRAMOK
A programfüzetben megjelent fakultatív programok a helyszínen
EURO-ban fizethetők be a helyi irodákban. Amennyiben a
helyszínen nincs magyar nyelvű idegenvezető, a programok
vezetése idegen nyelven történik. A katalógusban feltüntetett
árak tájékoztató jellegűek, a nyár folyamán állandóan
változhatnak (akció, mennyiségi kedvezmény stb.), erről
irodánk nem kap tájékoztatást. Az egyes üdülőhelyeken induló
fakultatív programokat (kirándulásokat) minden esetben a
helyi irodák szervezik és bonyolítják le. A programok és azok
árának módosítási jogát a külföldi irodák fenntartják. A fakultatív
programok lebonyolításáért minden felelősség a helyi irodákat
terheli, így a felmerült problémákkal, esetleges reklamációkkal
forduljanak a képviselőhöz vagy a szervező irodához még
hazaindulásuk előtt, mert visszatérve már nem lehet a kártérítési
igényeket érvényesíteni.
HELYI SZOKÁSOK
Kérjük, vegyék figyelembe és tartsák tiszteletben a helyi szokásokat.
A templomokba és kolostorokba fedetlen karral és rövidnadrágban
vagy rövid szoknyában belépni tilos. Görögországban a
szórakozóhelyek általában hajnalig tartanak nyitva, ami a pihenni
vágyók nyugalmát esetenként zavarhatja. A szálláshelyek környékén
– különös tekintettel a központi elhelyezkedésű szállások esetében
– a bárok, diszkók és egyéb szórakozóhelyek által kibocsátott
hangerő nem minden esetben szabályozott, így ezekkel szemben
sem helyi partnerirodánk, sem képviselőnk érdemben eljárni nem
tud, a szálláshely megválasztásakor erre legyenek tekintettel.
IDEGENFORGALMI ADÓ
2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,
melyet a helyszínen, érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni.
Az adó mértékével kapcsolatos információkért és bővebb
tájékoztatásért keresse irodánkat vagy figyelje a weboldalunkat!
ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS
Az APOLLON TRAVEL által szervezett utazások esetében
útlemondási biztosítást lehet kötni. Az útlemondási biztosítás
megkötését Utasaink érdekében ajánljuk. Az esetleges
kötbérezési időszakon belüli rendkívüli lemondás esetén (a
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe által
meghatározott feltételek szerint), a Biztosító a kötbér önrésszel
csökkentett összegét utasainknak megtéríti. Az útlemondási
biztosítás a részvételi díj 1,5%-a. Bővebb információ és a
biztosítási szabályzat irodánk weboldalán (www.apollontravel.hu)
olvasható.
BETEGSÉG-, BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS (BBP)
Az APOLLON TRAVEL által szervezett utazásoknál a betegség-,
baleset- és poggyászbiztosítást a részvételi díj nem tartalmazza.
Utasaink érdekében megkötését ajánljuk.
AKCIÓS UTAK
Irodánk fenntartja a jogot, hogy egy adott program indulása előtt,
a még szabad férőhelyeket akciós áron értékesítse. Ebben az
esetben a korábban leelőlegezett vagy kifizetett programokra
árcsökkentés vagy visszatérítés nem jár. Akciós utak foglalása
esetén előfordulhat, hogy irodánk csak a szálláshely kategóriáját
jelöli meg, a szálláshely nevét érkezéskor tudják meg utasaink.

Bevezető

MILOS

Kleftiko

Mindenki ismeri a kecses, törékeny alkatú Miloi Venuszt, sokan láthatták
is már távol otthonától, de tudják-e, hogy lánykori neve Miloszi Afrodité?
Tudják-e, hogy a földi paradicsomból vitték őt el? Ismerkedjenek meg
egykori lakóhelyével, Milos szigetével, ahol számtalan csodálatos
élményben lehet részük. Az apró sziget a Kiklád szigetcsoport nyugati
részén helyezkedik el. Vulkáni tevékenység eredményeképpen
született. Bár száraz és kopár, mégis bármerre nézünk, mindenütt
varázslatos színek tárulnak elénk. A sziget tengerpartjai olyan
egyedülálló természeti képződményeket tárnak a látogatók elé, melyek
minden képzeletet felülmúlnak. A holdbéli tájat idéző hófehér sziklák, a
változatos strandok, barlangok, hőforrások, a kék megszámlálhatatlan
árnyalatát felsorakoztató tengeröblök sokasága önmagában elegendő
ahhoz, hogy szerelembe essenek a sziget szépségeivel. Azonban ne
álljuk meg itt, további csodák és izgalmak várnak Önökre. A sziget
közepén található Görögország 4 működő vulkánjának egyike, de
aggodalomra semmi ok, alvó vulkán, mely több ezer éve nem tört
ki. A sziget rendkívül gazdag ásványi kincsekben, melyek közül a
legismertebb az obszidián. Látogassanak el a vulkáni kürtőhöz,
keressék fel a sziget bányászati emlékeit, a kénbányászok által az
1950-es évek közepén elhagyott szellemvárost. Fedezzék fel a sziget
izgalmas történelmének és építészetének emlékeit, templomokat és
kápolnákat, ókori római színház romjait, világhírű kora-keresztény
katakombákat. Miloson minden talpalatnyi helyet átitat a múlt varázslata.
Szépségek és érdekességek végtelen tárháza teszi felejthetetlenné a
jelent. Mindez együtt pedig előreláthatóvá teszi a jövőt! Aki egyszer járt
itt, mindig vágyni fog a visszatérésre.
Paleochori Beach

Milos

KIMOLOS

ANTIMILOS

Pollonia
POLIEGOS
Sarakiniko
Plaka
Pachena
Adamas

Thiorichia Beach
Kleftiko

Sarakiniko

Papafragkas Beach Caves

programajánló
NYUGAT-MILOS
Egész napos hajókirándulás a sziget
nyugati partvonalán. A reggeli indulás
után elhaladunk Vani elhagyott
magnézuimbányái mellett, majd
az első megállónk a Sikia barlang,
ahol lehetőségünk van egy kis
úszásra, innen továbbhajózunk a
híres kalózöbölbe, Kleftikoba. Itt
alkalmunk lesz fürdeni, ebédelni és
motorcsónakkal körbejárni a festői
barlangokat. A visszaúton láthatjuk
még Klima halászfalut és a Medvesziklát is. A kirándulás alatt a kapitány
történelmi, mitológiai történetekkel és
kalózlegendákkal szórakoztatja az
érdeklődőket.
A program ára: kb. 50 EUR/fő

Kleftiko

PLAKA ÉS TRIPITI
Szánjon egy napot Plaka és Tripiti
felfedezésére. Látogasson el a
velencei erődbe Plakán, majd sétáljon
le a középkori katakombákhoz, ahol
több ezer keresztény sír található.
Nem messze az ókori színház
maradványai láthatók. A színház felé
vezető úton elhaladhat a hely mellett,
ahol a Milói Vénusz szobrot találták.
A helyet emlékoszlop jelöli. Érdemes
lemenni Klima festői halászfalujába is.

MILOS SZIGETTÚRA
Egy egész napos hajóút többszöri
fürdőzéssel, melynek során
megismerkedünk a sziget leghíresebb
strandjaival. Megmártózhatunk
Sikia barlangjánál és Kleftikonál,
később elérjük Provatas, Tsigrado
és Firiplaka partjait, majd Gerakason
újabb csobbanásra és ebédre van
lehetőségünk. Délután Paleochorit,
Thiorichiát és Poliegost csodálhatjuk
meg, az utolsó megállónk pedig
időjárás függvényében Sarakiniko
vagy Glaronissia. A napot a kapitány
történetei teszik színessé.
A program ára: kb. 70 EUR/fő

SARAKINIKO ÉS POLLONIA
A napot a sziget északi részén
fekvő Sarakiniko parton kezdhetik,
ahol lenyűgöző látványban lehet
részük, hiszen az erős hullámzásnak
köszönhetően fehér vulkanikus
sziklák szabdalják fel a partvonalat,
gyönyörű kontrasztot alkotva a
hatalmas kékséggel. Ha ez még
nem volt elég folytathatják útjukat
Papafragkas partjához, amely szintén
különleges sziklaképződményeiről
ismert. A késői ebédhez Pollonia
városát javasoljuk és ha még van
erejük hazafelé álljanak meg a híres
obszidián és perlit bányáknál is.

Sikia

Sarakiniko

KIMOLOS ÉS POLIEGOS
Polloniából indulunk, ahonnan
egy egész napos hajókirándulás
keretében Milos és két közeli sziget,
Kimolos és Poliegos legszebb részeit
látogatjuk meg. Az út során többször
is lehetőségünk lesz fürdőzésre és
étkezésre, melyet a hajó legénysége
készít nekünk. A kapitány napközben
számtalan történelmi beszámolóval,
mítosszal és mondával teszi
felejthetelenné a látottakat.
A program ára: kb. 70 EUR/fő

THIORICHIA ÉS A DÉLI PART
Ha Miloson járnak ne mulasszák
el az elhagyatott kénbányák
meglátogatását. Bár a bánya
már nem működik, az épületek
és a bányászati eszközök ott
maradtak és szabadon bejárhatók.
A szellemvárosként is ismert bánya
tengerpartján megmártózhatnak a
tengerben vagy utazzanak kicsit
tovább Paleochori jól kiépített
strandjához, ahol a kristálytiszta vizet
aprókavicsos és homokos part öleli.
Thiorichia

Klima
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!
Mivel a szigeten nincs magyar nyelvű képviseletünk a fakultatív programok idegen nyelvű vezetéssel történnek! A programajánlóban szereplő egyéni túrákat
és programokat az Apollon Travel saját tapasztalatai és 22 éves helyismerete alapján állítottuk össze!

Milos

AEOLIS
Hotel
Adamas
249.900 Ft-tól

550 m

Fekvése: A helyi, kiklád stílusban épített,
családias szálloda Adamas központjától kb.
250 méterre, a kikötőtől kb. 400 méterre, a
tengerparttól pedig kb. 550 méterre épült. A
kikötőben és annak környékén, a központban
éttermek, tavernák, bárok, kávézók, üzletek és
ajándékboltok sokasága várja az idelátogató
vendégeket. Triovasalos, Tripiti és Plaka
települések kb. 3 km távolságra találhatók.
Adamas, a sziget központi helyen fekvő
települése, ahonnan a sziget bármely pontja
könnyen elérhető. A sziget felfedezéséhez
autóbérlés ajánlott.
GPS koordináta:
N36°43’41.7” E24°26’53.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas, pótágyazható
szobákban, melyek mindegyike zuhanyzó/
WC-vel, légkondicionálóval, TV-vel,
hajszárítóval, mini hűtővel, széffel, ingyenes
WiFi-vel felszerelt és balkonnal vagy terasszal
rendelkezik.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: 18 órás recepció, kávézó, bár,
parkoló, kert, ingyenes WiFi.
Előnyök: A központ, a kikötő és a sétálóutca
közelsége.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

PORTIANI
Hotel
Adamas
234.900 Ft-tól

400 m

Fekvése: Adamas központjában, a kikötőben,
a tengerparttól (a legközelebbi városi strandtól)
kb. 400 méterre épült. A kikötőben és annak
környékén éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek és ajándékboltok sokasága várja az
idelátogató vendégeket. Triovasalos, Tripiti
és Plaka települések kb. 3 km távolságra
találhatók. Fekvése miatt az esti hangulatos
séták kedvelőinek is ajánljuk. A sziget
felfedezéséhez autóbérlés ajánlott.
GPS koordináta:
N36°43’31.7” E24°26’50.1”
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban valamint 2
ágyas, maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas,
pótágyazható tengerre néző szobákban,
melyek mindegyike zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel, mini hűtővel,
ingyenes WiFi-vel felszerelt és balkonnal vagy
terasszal rendelkezik.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció (07:00-24:00), bár,
reggeliző, terasz.
Előnyök: Központi fekvés.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Milos

ASTERIAS
Boutique
Hotel
Pachena
263.900 Ft-tól
250 m

Fekvése: A sziget északi részén,
Pachena falucskától kb. 500 méterre,
a tengerparttól kb. 250 méterre,
kiklád építészeti stílusban épült
szálloda. A nagyvárosok zajától távol,
csendes, nyugodt környezetben
található. A nyüzsgésre vágyóknak
Adamas (kb. 6,5 km) és Pollonia
(3,5 km) településeket ajánljuk. A két
településen éttermek, tavernák, bárok,
kávézók, üzletek és ajándékboltok
várják az idelátogató vendégeket.
Pollonia kisváros kikötőjéből naponta
több kishajó közlekedik a szomszédos
Kimolos szigetre. Egynapos
kirándulás keretében a sziget könnyen
felfedezhető autóval. Triovasalos,
Tripiti és Plaka települések kb. 8 km
távolságra találhatók. Papafragkas
csodálatos partja és barlangjai rövid
sétával (kb. 800 méter) elérhetők.
Utasaink rövid túra keretében
ellátogathatnak a híres Sarakiniko
festői partjához gyalogosan, mely kb.
5 km sétával érhető el. Az öblökkel
szabdalt partvonalon több strand is
található. A sziget felfedezéséhez
autóbérlés ajánlott.
GPS koordináta:
N36°45’00.7” E24°29’45.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum
2 fő elhelyezésére alkalmas (nem
pótágyazható) szobákban és 2 fős,
maximum 2 fő elhelyezésére alkalmas
(nem pótágyazható) apartmanokban.
A 2 ágyas szobák mindegyike
kis konyhasarokkal, zuhanyzó/
WC-vel (hajszárító, szobapapucs,
köpeny, fürdőszobai piperecikkek),
légkondicionálóval, TV-vel, széffel,
ingyenes WiFi-vel és balkonnal vagy
terasszal felszerelt. Tengerre néző
szoba felár ellenében foglalható.
A 2 fős apartmanok mindegyike
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel
(hajszárító, köpeny, szobapapucs,
fürdőszobai piperecikkek),
légkondicionálóval, TV-vel, széffel,
ingyenes WiFi-vel és tengerre néző
balkonnal vagy terasszal felszerelt.
Az apartmanok külön nappalival és
hálószobával rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás. Reggeli
befizethető.
Felszereltség: 24 órás recepció,
reggeliző, ingyenes, saját parkoló,
ingyenes WiFi.
Előnyök: Csendes helyen,
csodálatos tengerpartok közelében
épült szálloda. Szépen, ízlésesen
berendezett szobák.
Hátrányok: A környéken nincs
éjszakai élet. A nagyobb települések
távolsága. Nincs úszómedence.

2 fős apartman

2 ágyas szoba

Milos

SANTA
MARIA
VILLAGE
Resort & Spa
Adamas
319.900 Ft-tól

450 m

Superior szoba

Standard szoba

Milos

Fekvése: A helyi, kiklád építészeti stílusban
épült szálloda Adamas központjától és a
kikötőtől kb. 750 méterre, tengerparttól kb.
450 méterre található. A kikötőben és annak
környékén, a központban éttermek, tavernák,
bárok, kávézók, üzletek és ajándékboltok
sokasága várja az idelátogató vendégeket.
Triovasalos, Tripiti és Plaka települések
kb. 3,5 km távolságra találhatók. Adamas,
a sziget központi helyen fekvő települése,
ahonnan a sziget bármely pontja könnyen
elérhető. A szálloda csendes, nyugodt
környezetben épült.
GPS koordináta:
N36°43’40.0” E24°27’19.2”
Elhelyezés: 2 ágyas STANDARD
szobákban, 2 ágyas SUPERIOR
szobákban, 2 ágyas SUPERIOR tengerre
néző szobákban és 2 fős DELUXE
lakosztályokban.
A kb. 27 m2 alapterületű 2 ágyas
STANDARD szobák zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel, hajszárítóval,
széffel, hűtőszekrénnyel, fürdőszobai
piperecikkekkel, ingyenes WiFi-vel
felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek, kertre néző kilátással.
A kb. 23 m2 alapterületű 2 ágyas SUPERIOR
szobák a szálloda földszintjén találhatók és
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval, TVvel, hajszárítóval, széffel, hűtőszekrénnyel,
fürdőszobai piperecikkekkel, ingyenes WiFivel felszereltek és medencére néző terasszal
rendelkeznek.
A kb. 23 m2 alapterületű, első emeleti 2
ágyas SUPERIOR tengerre néző szobák
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval, TVvel, hajszárítóval, széffel, hűtőszekrénnyel,
ingyenes WiFi-vel, fürdőszobai
piperecikkekkel felszereltek és tengerre néző
balkonnal rendelkeznek.
A kb. 65 m2 alapterületű 2 fős, pótágyazható
DELUXE lakosztályok maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmasak, külön nappalival
és hálószobával, két zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel, légkondicionálóval, hajszárítóval,
széffel, hűtőszekrénnyel, ingyenes WiFi-vel,
fürdőszobai piperecikkekkel felszereltek
és oldalról tengerre néző balkonnal
rendelkeznek. A szálloda 10 éves kor alatti
gyermekeket nem fogad!
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, lounge
bár, parkoló, pool-bár, kert, ingyenes
WiFi, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, Spa részleg.
Előnyök: Csendes, nyugodt környezet,
szépen berendezett szobák.
Hátrányok: A központ távolsága.

KAPETAN
TASOS
Suites
Pollonia
289.900 Ft-tól

100 m

Fekvése: A sziget észak-keleti csücskében,
Pollonia településen, a tengerparttól kb. 100
méterre, a központtól kb. 400 méterre, a
kikötőtől kb. 550 méterre épült. A település
központjában éttermek, tavernák, bárok,
kávézók és üzletek várják az idelátogató
vendégeket. A sziget felfedezéséhez
autóbérlés ajánlott.
GPS koordináta:
N36°45’39.3” E24°31’40.3”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható Mini
lakosztályokban valamint maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas, pótágyazható
Standard lakosztályokban, melyek mindegyike
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, KORRES
fürdőszobai piperecikkekkel, hajszárítóval,
TV-vel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval,
Coco-Mat ágybetétekkel, széffel felszerelt és
balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
A Standard lakosztályokban külön hálószoba
és nappali található.
Ellátás: Önellátás. Reggeli befizethető.
Felszereltség: Recepció, kis úszómedence
jacuzzival, parkoló, Mini-Gym, ingyenes WiFi.
Előnyök: A központ és a tengerpart közelsége.
Csendes, nyugodt környezet.
Hátrányok: Kis úszómedence.

MELIAN
Boutique
Hotel & Spa
Pollonia
458.900 Ft-tól

100 m

Fekvése: A sziget észak-keleti csücskében,
Pollonia településen, két tengerpart között,
az egyiktől kb. 100 méterre, a másiktól kb.
400 méterre, a központtól kb. 500 méterre
épült. A központban éttermek, bárok, kávézók
és üzletek várják az idelátogatókat. A sziget
felfedezéséhez autóbérlés ajánlott.
GPS koordináta:
N36°45’57.0” E24°31’20.2”
Elhelyezés: 2 ágyas Superior szobákban,
melyek zuhanyzó/WC-vel, KORRES
fürdőszobai piperecikkekkel, hajszárítóval,
légkondicionálóval, LCD TV-vel, mini bárral,
ingyenes WiFi-vel felszereltek és tengerre
néző balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, bár, reggeliző, kültéri
jacuzzi, napzóterasz, Mini-Gym, parkoló.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Szépen
berendezett szobák.
Hátrányok: Nincs úszómedence.

Milos

Milos

Milos

SANTORINI

Balos

Látta már Görögország legszebb naplementéjét? A helyiek úgy tartják, a
szigeten megcsodálhatják ezt. Jöjjön velünk Santorinire és tegyen próbát!
A mesebeli szépségű, egyedülálló természeti adottságokkal rendelkező kis
sziget vulkáni működés során jött létre. Ennek köszönhetően a félhold alakú
sziget belső partvonala meredek, sziklás, míg külső partvonala fekete, vulkáni
homokos és kavicsos strandokkal övezett. A belső partszakaszon található
települések házai szorosan egymás fölé, a sziklafalba épültek. Lélegzetelállító
panoráma tárul az idelátogatók elé. Végre elkészítheti saját fényképeit a már
jól ismert fehér házakról és kék kupolákról. A sziget másik oldalán a nyüzsgő
éjszakai élet játssza a főszerepet. Tavasztól őszig a világ minden tájáról
érkeznek ide turisták, hogy megcsodálhassák a sziget különleges szépségét.
A romantikus nyaralásra, nyugodt pihenésre és a szüntelen pezsgésre vágyók
számára egyaránt ideális választás.

Oia
THIRASSIA

Imerovigli
Firostefani
Thira

Kamari

Akrotiri

Perissa

Imerovigli
Thira

Imerovigli
Kamari

Santorini

fakultatív programok
SZIGETTÚRA AUTÓBUSSZAL
Egész napos autóbuszos kirándulás
keretében felfedezzük a sziget
legfontosabb látnivalóit. Az indulást
követően először a Profitis Ilias
kolostort látogatjuk meg, mely a
sziget legmagasabb pontján (565
m) épült és ahonnan a sziget
teljes panorámája tárul elénk. Ezt
követően az Akrotiri feltárási területet
tekintjük meg, majd Thira, a főváros
következik. A program Oia-ban a
csodálatos naplementével ér véget.
A program ára: kb. 45 EUR/fő

AKROTIRI
Fél napos, autóbuszos kirándulás
keretében a sziget déli részét
barangoljuk be. Meglátogatjuk a
Profitis Ilias kolostort, az Akrotiri
feltárási területet, Megalochorit, majd
a Red Beach és Perivolos Beach
következnek. A program végén egy
helyi borgazdaságot tekintünk meg.
A program ára: kb. 43 EUR/fő

OIA NAPLEMENTE
Fél napos program keretében a sziget
falvait keressük fel, majd a nap végén
Oia-ban a csodálatos naplementében
gyönyörködhetünk. Mesa Gonia
“szellemfalut” látogatjuk meg, mely
az 1956-os földrengést követően
vált lakatlanná, majd innen Pyrgosra
indulunk, ahol a bizánci templomokat,
velencei várat tekintjük meg.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

BORTÚRA
Fél napos kirándulás keretében
felfedezzük a sziget híres
borgazdaságait és megkóstolhatjuk
a világszerte ismert, híres
Santorini borokat. A ROUSSOS,
KOUTSOYANNOPOULOS és
az ARGYROS borgazdaságokat
tekintjük meg programunk során.
Visszaérkezés a kora esti órákban.
A program ára: kb. 50 EUR/fő

VULKÁNTÚRA
Fél napos hajókirándulás keretében
ellátogatunk a Nea Kameni még ma
is működő vulkáni kráterére, majd a
második lávaszigetre Palea Kamenire
hajózunk, ahol lehetőségünk lesz a
termálvizes, sárgás és zöldes, kénes
vízben lubickolni.
A program ára: kb. 32 EUR/fő

VULKÁNTÚRA ÉS NAPLEMENTE
Fél napos kirándulásunk kora délután
indul. Ellátogatunk a Nea Kameni
még ma is működő vulkáni kráterére,
majd a második lávaszigetre
Palea Kamenire hajózunk, ahol
lehetőségünk lesz a termálvizes,
sárgás és zöldes, kénes vízben
lubickolni. Innen Thirassia szigetre
hajózunk, majd a naplementét a nyílt
tengeren csodálhatjuk meg.
A program ára: kb. 43 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!
Mivel a szigeten nincs magyar nyelvű képviseletünk a fakultatív programok idegen nyelvű vezetéssel történnek!

Santorini

NISSIA
Apartman
Santorini/Kamari
288.900 Ft-tól

10 m

stúdió

stúdió

apartman

Santorini

Fekvése: A sziget legnagyobb
nyaralóterületén, Kamariban, a
tengerparttól kb. 10 méterre, a
település központjától kb. 300
méterre épült modern apartmanház.
A parti sétányon és a központban
éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek és ajándékboltok sokasága
várja az idelátogató vendégeket. Az
apartmanházat a tengerparttól csak a
parti sétálóutca választja el. A sziget
fővárosa, Thira kb. 8 km-re található,
ahová a helyi autóbuszjáratokkal
könnyedén eljuthatunk. A festői Oia kb.
21 km-re található Kamaritól. A bátrabbak
felsétálhatnak a Kamarit és Perissát
elválasztó domb tetejére, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik a szigetre.
GPS koordináta:
N36°22’42.6” E25°29’10.8”
Elhelyezés:
2 fős, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas stúdiókban illetve
2 fős, pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas apartmanokban.
A kb. 25 m2 alapterületű, 2 fős,
pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas stúdiók
mindegyike szépen berendezett, kis,
felszerelt konyhával, légkondicionálóval,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
hűtőszekrénnyel, rádióval, telefonnal,
hajszárítóval, kávéfőzővel, széffel,
ingyenes WiFi-vel felszerelt. Minden
stúdióhoz balkon vagy terasz tartozik.
A kb. 30 m2 alapterületű, 2 fős,
pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas apartmanok
mindegyike szépen berendezett, kis,
felszerelt konyhával, légkondicionálóval,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
hűtőszekrénnyel, rádióval, telefonnal,
hajszárítóval, kávéfőzővel, széffel,
ingyenes WiFi-vel felszerelt. Minden
apartman balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. Az apartmanokban
hálószoba és nappali/konyha található.
Ellátás: Reggeli, melyet az apartmanház
reggelizőjében lehet elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, poolbár, snack-bár, kis reggeliző rész a
bárnál, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, ingyenes WiFi az
apartmanház egész területén.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. A stúdiókat és az
apartmanokat a közelmúltban teljesen
felújították. Modern bútorokkal
berendezett, jól felszerelt stúdiók és
apartmanok.
Hátrányok: Amennyiben utasaink autót
bérelnek, kérjük vegyék figyelembe,
hogy az apartmanház környéken szinte
lehetetlen parkolóhelyet találni.

ARMONIA
Hotel
Santorini/Kamari
177.900 Ft-tól

50 m

12 év

Fekvése: Kamariban, a tengerparttól kb. 50
méterre, a település központjától kb. 400 méterre,
nyugodt környezetben épült szálloda. A parti
sétányon és a központban éttermek, tavernák,
bárok, kávézók, üzletek és ajándékboltok
sokasága várja az idelátogató vendégeket.
A tengerparton több beach-bár is található és
napernyők illetve napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N36°22’42.4” E25°29’05.9”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas szobákban, melyek
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval, TV-vel,
telefonnal, hűtőszekrénnyel felszereltek. Minden
szoba balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető, melyet egy
helyi tavernában biztosítunk.
Felszereltség: Recepció, társalgó, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, reggeliző, bár,
kert, WiFi a közös helyiségekben.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Kamari
csendesebb részén épült a szálloda.
Hátrányok: A központ távolsága, mely kb. 8-10
perces sétával érhető el.

KAMARI BLU
Boutique
Hotel
Santorini/Kamari
169.900 Ft-tól

50 m

Fekvése: Kamariban, a tengerparttól kb. 50
méterre, a település központjától kb. 300 méterre,
a tengerparti sétálóutcán épült szálloda. A parti
sétányon és a központban éttermek, tavernák,
bárok, kávézók, üzletek és ajándékboltok
sokasága várja az idelátogató vendégeket.
A tengerparton napernyők és napozóágyak
bérelhetők.
GPS koordináta:
N36°22’20.3” E25°28’54.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3
fő elhelyezésére alkalmas Standard szobákban,
melyek mindegyike zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
hűtőszekrénnyel, széffel, ingyenes WiFi-vel,
légkondicionálóval felszerelt és balkonnal vagy
terasszal rendelkezik.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető, melyet egy
helyi tavernában biztosítunk.
Felszereltség: Recepció, reggeliző.
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége. A
szállodát a tengerparttól csak a parti út választja
el.
Hátrányok: A szállodának nincs saját
úszómedencéje.

Santorini

SELLADA
Apartman
Santorini/Kamari
206.900 Ft-tól

180 m

Fekvése: Kamariban, a tengerparttól kb.
180 méterre, a település központjától
kb. 100 méterre épült apartmanház.
A parti sétányon és a központban
éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek és ajándékboltok sokasága várja
az idelátogató vendégeket. A sziget
fővárosa, Thira kb. 8 km-re található, a
festői Oia pedig kb. 21 km-re található
ahová a helyi autóbuszjáratokkal
könnyedén eljuthatnak utasaink. Kamari
remek kiindulópont a túrázni vágyók
számára. A helyi autóbuszjáratokkal
szinte a sziget bármely részére el
lehet jutni. A bátrabbak felsétálhatnak
a Kamarit és Perissát elválasztó domb
tetejére, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílik a szigetre és a két településre.
A szomszédos tengerparti település
Perissa a két település közötti vizitaxival
könnyen elérhető. A tengerparton
beach-bárok sokasága található valamint
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N36°22’33.1” E25°28’59.9”
Elhelyezés: 2 fős, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas, pótágyazható,
apartmanokban, melyek mindegyike
szépen és ízlésesen, tradicionális
és modern bútorokkal berendezett,
zuhanyzó/WC-vel, konyhasarokkal,
légkondicionálóval, TV-vel, mini
hűtőszekrénnyel, hajszárítóval,
széffel felszerelt. Minden apartman
balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Az apartmanokban külön hálószoba
található franciaággyal vagy két normál
ággyal valamint egy nappali, ahol egy
kinyitható kanapé szolgálja a fekvőhelyet.
Ellátás: Önellátás. Bővített,
kontinentális reggeli befizethető,
melyet az apartmanház reggelizőjében
biztosítanak.
Felszereltség: Recepció (08-22 óráig),
kis reggeliző, snack-bár, csomagszoba,
úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, ingyenes WiFi a
medencénél. A snack-bár koktélokat,
üdítőket, kávét és egyszerűbb ételeket,
szendvicseket kínál.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. Két felnőtt és két gyermek
elhelyezésére alkalmas apartmanok
foglalhatók. Az apartmanokat a
közelmúltban teljesen felújították.
Tradicionális és modern bútorokkal
felszerelt, ízlésesen berendezett
apartmanok.
Hátrányok: Amennyiben utasaink autót
bérelnek, kérjük vegyék figyelembe,
hogy az apartmanház környéken nagyon
nehéz parkolóhelyet találni, bár az
apartmanház mellett van egy ingyenes
parkoló.

Santorini

ANTINEA SUITES
Hotel & Spa
Santorini/Kamari
234.900 Ft-tól

400 m

12 év

Fekvése: A szálloda Kamariban, modern építészeti
jegyekkel ötvözött tradicionális kyklád stílusban, a
tengerparttól kb. 400 méterre, a központtól kb. 300 méterre
épült. A hotel emelkedőre épült, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílik a tengerre és a településre. A központban éttermek,
bárok, kávézók, üzletek sokasága várja az idelátogatókat.
GPS koordináta: N36°22’16.6” E25°28’38.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható szobákban
(maximum 3 fő részére) és 2 ágyas, pótágyazható Junior
lakosztályokban saját jacuzzival (maximum 4 fő részére).
A szobák mindegyike légkondicionálóval, zuhanyzó/
WC-vel, TV-vel, mini hűtővel, hajszárítóval, ingyenes
WiFi-vel, széffel felszerelt. A szobák balkonnal, terasszal
vagy loggiával rendelkeznek. A Junior lakosztály saját
jacuzzival szobatípus felszereltsége megegyezik a szobák
felszereltségével, de saját jacuzzival rendelkezik.
Ellátás: Reggeli büfé rendszerben. Vacsora befizethető.
Felszereltség: Recepció, étterem, társalgó, két édesvizű
úszómedence napernyőkkel és napozóágyakkal, kültéri
jacuzzi, pool-bár, snack-bár. Térítés ellenében török fürdő,
beltéri jacuzzi, szauna, masszázs vehető igénybe.
Előnyök: Szépen berendezett szobák, jó felszereltség.
Hátrányok: A tengerpart távolsága. A szállodát egy kis
emelkedőn lehet megközelíteni.

Junior lakosztály

standard szoba

Junior lakosztály

AFRODITI VENUS
Hotel & Spa
Santorini/Kamari
257.900 Ft-tól

20 m

5 év

Fekvése: Közvetlenül a tengerparti sétány mentén,
Kamari központjában épült szálloda, mely négy épületből
áll. Kedvező fekvése és színvonalas szolgáltatásai miatt
népszerű. A központban és a parti sétányon éttermek,
bárok, kávézók, üzletek sokasága várja az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta: N36°22’20.8” E25°28’56.7”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható Standard szobákban,
valamint 2 fős, pótágyazható Junior lakosztályokban
saját jacuzzival. A szobák mindegyike zuhanyzó/WCvel, légkondicionálóval, TV-vel, mini hűtővel, ingyenes
WiFi-vel, hajszárítóval, széffel felszerelt. A szobák
beépített balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. A Junior
lakosztályok és a szobák felszereltsége megegyezik, de a
lakosztályokhoz saját jacuzzi tartozik.
Ellátás: Reggeli (büférendszerű), vacsora befizethető.
Felszereltség: 24 órás recepció, légkondicionált étterem,
társalgó TV-vel, két úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, gyermekmedence, kültéri jacuzzi a
kertben, pool-bár, snack-bár, széf. A Venus Spa-ban térítés
ellenében szauna, masszázs vehető igénybe.
Előnyök: Szépen, ízlésesen berendezett szobák.
Színvonalas szolgáltatásokat nyújtó, jó felszereltségű
szálloda, melyet csak a parti sétálóutca választ el a
strandtól.
Hátrányok: Bár a parti sétálóutcán épült a szálloda, a
szobák balkonjairól nem látható a tenger.

standard szoba

Junior lakosztály

Santorini

FOMITHEA
Hotel
Santorini/Kamari
245.900 Ft-tól

2 ágyas szoba

2 ágyas szoba

400 m

Fekvése: Kamariban, a tengerparttól és a parti
sétánytól kb. 400 méterre, a település központjától
kb. 300 méterre épült szálloda. A parti sétányon és
a központban éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek és ajándékboltok sokasága várja az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N36°22’29.5” E25°28’49.3”
Elhelyezés: 2 fős, maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas, pótágyazható stúdiókban és 2 ágyas,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas, pótágyazható
szobákban. A 2 fős, maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas, pótágyazható stúdiók konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval, ingyenes
WiFi-vel, TV-vel, hajszárítóval, széffel felszereltek
és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. A 2
ágyas, maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas,
pótágyazható, 2017-ben teljesen felújított szobák
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval, ingyenes WiFivel, TV-vel, hajszárítóval, hűtőszekrénnyel, széffel
felszereltek és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: A stúdiókhoz önellátás. A szobákhoz reggelit
biztosítunk.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, pool-bár,
csomagszoba, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, ingyenes WiFi.
Előnyök: Szépen felújított szobák, saját medence.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

KAMARI BEACH
Hotel
Santorini/Kamari
259.900 Ft-tól

10 m

6 év

Fekvése: Közvetlenül a tengerparti sétány mentén,
Kamari központjában épült szálloda. A parti sétányon
és a központban éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek és ajándékboltok sokasága várja az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N36°22’22.9” E25°28’57.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas, pótágyazható szobákban valamint
2 ágyas tengerre néző szobákban. A szobák
mindegyike zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval,
hűtőszekrénnyel, TV-vel, hajszárítóval felszerelt és
balkonnal rendelkezik. A földszinti és félszuterén
szobákhoz terasz tartozik.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető, melyet a
szálloda éttermében szolgálnak fel.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, étterem,
pool-bár, snack-bár, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, ingyenes WiFi a közös
helyiségekben.
Előnyök: A tengerpart közelsége, saját medence.
A hotel előtti tengerparti szakaszon ingyenes
napernyőket és napozóágyakat biztosít a szálloda.
Hátrányok: A szobákban gyenge a WiFi elérhetőség.

Santorini

OLYMPIC
Villa
Santorini/Oia
296.900 Ft-tól

2 km

Fekvése: Santorini északi csücskén, Oia
településen, a központtól mindössze 10
percnyi sétára, helyi építészeti stílusban
épült apartmanház. A központban
éttermek, kávézók, bárok, üzletek,
ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket. Az Oia főutcáján található
éttermek, kávézók és bárok legtöbbje
vulkánra néző terasszal rendelkezik,
ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik
a kalderára és az egész szigetre. A
legközelebbi, gyalogosan megközelíthető
tengerpart (Armeni) kb. 2 km-re
található. Baxedes strandja a sziget
keleti oldalán, kb. 3 km-re található
és autóval is megközelíthető. A helyi
autóbuszjáratokkal Thira, Imerovigli,
Kamari és más települések is könnyen
elérhetők. Érdemes a településen a
lépcsőzetesen épített házak miatti
zegzugos, szűk utcákon céltalanul
sétálgatni, mert méterről méterre,
váratlanul tárulnak elénk a lenyűgöző
látványt nyújtó, képeslapra illő természeti
és építészeti csodák.
GPS koordináta:
N36°27’43.2” E25°23’15.5”
Elhelyezés: 2 fős, STANDARD
stúdiókban és 2 fős, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas, pótágyazható,
vulkánra néző SUPERIOR stúdiókban.
A kb. 16-18 m2 alapterületű 2 fős,
STANDARD stúdiók mindegyike
zuhanyzó/WC-vel légkondicionálóval,
felszerelt konyhával, hűtőszekrénnyel,
telefonnal felszerelt. Minden STANDARD
stúdió balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. A STANDARD stúdiók a
lépcsőzetesen épített épületegyüttes
felső részén, a bejárat és a felső
úszómedence közelében találhatók.
A kb. 16 m2 alapterületű 2 fős,
maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas, pótágyazható vulkánra
néző, SUPERIOR stúdiók mindegyike
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval,
felszerelt konyhával, hűtőszekrénnyel,
kávéfőzővel, hajszárítóval, TV-vel,
felszerelt. Minden SUPERIOR vulkánra
néző stúdió balkonnal vagy terasszal
rendelkezik, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílik a kalderára. Néhány SUPERIOR
stúdióban kis lépcsőn lehet elérni a
balkont illetve a teraszt.
Ellátás: Önellátás. Reggeli befizethető.
Felszereltség: Recepció (08:00-20:00
óráig), snack-bár (08:00-20:00 óráig), két
kültéri úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, napozóterasz, ingyenes
WiFi a közös helyiségekben. Széf a
recepción bérelhető. Az apartmanház
közelében ingyenes nyílvános parkoló
található.
Előnyök: Az apartmanház több pontjáról
gyönyörű kilátás nyílik a vulkánra és a
tengerre.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Standard stúdió

Superior stúdió
Superior stúdió

Standard stúdió
Standard stúdió

Santorini

HONEYMOON
PETRA
Villa
Santorini/Imerovigli
733.900 Ft-tól

Traditional stúdió

Petra apartman

Traditional stúdió
Infinity Pool lakosztály

Traditional stúdió

Santorini

3,5 km

Fekvése: A sziget nyugati, sziklás, belső peremén
fekvő Imerovigli településen, a Skaros szikla közelében,
lélegzetelállító környezetben épült luxus villák, stúdiók
és apartmanok. Az épületegyüttes a sziklafalba épült,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a kalderára, Thira
és Oia településekre egyaránt. Imerovigli központja
és a települést átszelő főút kb. 300 m-re található. A
központban éttermek, bárok, kávézók és kisebb üzletek
várják az idelátogató vendégeket. A legközelebbi
tengerpart távolsága kb. 3,5 km. A szálláshely két részből
áll, a PETRA és a TRADITIONAL szárnyból. A PETRA
szárny jellegzetessége, hogy a sziklákba vájták a villákat
és kívülről nevéhez híven (petra görögül követ jelent)
fekete, vulkanikus kövekkel burkolták. A TRADITIONAL
szárny a kék-fehér, képeslapokra illő külsőt kapta és
magasabban, a PETRA szárny felett helyezkedik el. A
TRADITIONAL szárny így távolabb, kb. 70 m-re van a
közös helyiségektől (úszómedence, reggeliző, közös
terasz, bár). Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a
szálláshely biztonsági okokból 14 éves kor alatti
gyermekeket nem fogad!
GPS koordináta:
N36°25’53.8” E25°25’20.2”
Elhelyezés: 2 fős, TRADITIONAL stúdiókban, 2 fős,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas TRADITIONAL
apartmanokban, 2 fős PETRA stúdiókban és maximum 2
fő elhelyezésére alkalmas INFINITY POOL lakosztályban.
A 2 fős, TRADITIONAL stúdiók zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, széffel, hajszárítóval, tea- és kávéfőzővel,
Cocomat ágybetétekkel, fürdőszobai piperecikkekkel
felszereltek és tengerre illetve kalderára néző terasszal
vagy balkonnal rendelkeznek.
A 2 fős, maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
TRADITIONAL apartmanok zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel, TV-vel, széffel,
ingyenes WiFi-vel, hajszárítóval, tea- és kávéfőzővel,
Cocomat ágybetétekkel, fürdőszobai piperecikkekkel
felszereltek és tengerre illetve kalderára néző terasszal
vagy balkonnal rendelkeznek. A 2-3 fős apartmanok
egyszintesek, a 4 fősek galériásak. A galérián egy
franciaágy, a nappaliban egy kinyitható kanapé található.
A 2 fős, PETRA stúdiók zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel, hajszárítóval,
ingyenes WiFi-vel, széffel, tea- és kávéfőzővel, Cocomat
ágybetétekkel, fürdőszobai piperecikkekkel felszereltek
és tengerre illetve kalderára néző terasszal vagy
balkonnal rendelkeznek.
A 2 fő elhelyezésére alkalmas INFINITY POOL
lakosztály zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval,
hűtőszekrénnyel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
széffel, hajszárítóval, tea- és kávéfőzővel, Cocomat
ágybetétekkel, fürdőszobai piperecikkekkel felszereltek
és tengerre illetve kalderára néző terasszal vagy
balkonnal rendelkezik. A lakosztályban hálószoba
és nappali található. A lakosztályhoz saját, kültéri
merülőmedence tartozik és a TRADITIONAL szárnyban
található.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Reggeliző, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, napozóterasz, 24 órás pool-bár,
ingyenes WiFi, 24 órás szobaszervíz.
Előnyök: Gyönyörű kilátás, szépen berendezett stúdiók
és apartmanok.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Infinity Pool lakosztály

Traditional 2 fős apartman

Infinity Pool lakosztály

Petra apartman

Traditional apartman

Traditional 4 fős apartman
Petra stúdió

Petra stúdió

Santorini

DOLPHINS
Apartman
Santorini/Kamari
197.900 Ft-tól

10 m

Fekvése: Kamariban, a tengerparttól kb. 10
méterre (a tengerparttól csak a parti sétálóutca
választja el), a település központjától kb. 100
méterre épült apartmanház. A parti sétányon és
a központban éttermek, bárok, kávézók, üzletek
várják az idelátogatókat.
GPS koordináta: N36°22’30.4” E25°29’04.2”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható (maximum
1 fővel 12 éves korig) stúdiókban valamint
2 fős, pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas apartmanokban, melyek
konyhasarokkal, légkondicionálóval, zuhanyzó/
WC-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel, kávéfőzővel,
széffel felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás. Reggeli befizethető.
Felszereltség: Recepció, bár, kávézó.
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége.
Családi apartmanok foglalhatók, melyben két
felnőtt mellett két gyermek is elhelyezhető.
Hátrányok: A környéken nehéz parkolóhelyet
találni.

Santorini

Santorini

Santorini

Santorini

MYKONOS

Nyaralt már olyan helyen, ahol egy pillanatra sem áll meg az élet?
Lüktető, nyüzsgő nappali és éjszakai forgatagra, felejthetetlen
üdülésre vágyik? Utazzon Mykonosra! A Kykládok szigetcsoport
legmozgalmasabb szigetére hívjuk Önt. Mykonos az Égei-tenger
egyik legkedveltebb szigete, a napfény és tenger szerelmeseinek
paradicsoma. Számtalan csodálatos, ﬁnom homokos strand várja a
látogatókat. A sziget másik fő vonzereje a szórakozási lehetőségek
végtelen tárháza. Ha mégis megpihenne egy pillanatra, biztosan
elvarázsolja majd a mélykék tenger és a sziget uralkodó színeinek,
a fehérnek, kéknek, pirosnak és zöldnek kontrasztja és a főváros
jellegzetes szélmalmainak látványa. Aki további különleges
élményre vágyik, ne mulassza el meglátogatni a közeli Delos
szigetét, mely teljes egészében régészeti feltárási terület.
Mykonos város

Paranga Beach

Ano Mera


Ornos
Elia
Ag. Ioannis
Platys Gialos
DELOS

Mykonos város

Kalo Livadi

Ornos
Paradise Beach

Mykonos

Mykonos város

programajánló
DELOS
Hajókirándulás Delos szigetére,
Artemis és Apollo szülőhelyére, mely
lakosainak száma elérte a 20.00030.000 főt már az időszámításunk
előtti 3. században. Az egész sziget
egy hatalmas archeológiai feltárási
terület, melyet még a mai napig sem
tártak fel teljesen. Az ókori ásatások
területén felfedezhetjük a helyet
még napjainkban is örző “Delos-i
Oroszlánokat”, az Agóra területét,
Herkules Templomát, a színházat
és sok más épület maradványait.
Mykonos városból több hajó indul
naponta a szigetre.

MYKONOS VÁROS
A főváros felfedezése egy egész
napos programot igényel. A szűk
utcák, a varázslatos színekben
pompázó zsalugáterek harmóniája
a fehérre festett házakkal határozza
meg a nyüzsgő főváros hangulatát.
A látnivalók megtekintése után
(Panagia Paraportiani, Városháza,
Kato Miloi, “Kis Velence”), beülhetünk
egy sikátor vagy egy zegzugos utca
hangulatos tavernájába egy ebédre.
A fővárosban előfordulhat, hogy
találkozunk Petros pelikánnal is, aki a
sziget “lakója” lett.

STRANDTÚRA
Mykonos sziget híres a homokos
strandjairól illetve a strandokon
található beach-bárokról, ahol
egész nap szól a zene. Érdemes
az ottartózkodás alatt egy strandoló
napot tartani és felkeresni a sziget
legszebb strandjait (Ornos, Elia,
Paradise Beach, Super Paradise
Beach, Psarou Beach, Platys Gialos,
Paranga Beach, stb.)
Paradise Beach

Mykonos város
Delos

PAROS
A főváros kikötőjéből induló
kirándulóhajókkal könnyen eljuthatunk
Paros szigetre, ahol a fővárosi sétánk
után ellátogathatunk a festői Naoussa
városkába és csobbanhatunk egyet a
híres Kolympithres Beachen.
Naoussa

NAXOS
A főváros kikötőjéből induló
kirándulóhajókkal könnyen
eljuthatunk a Kiklád szigetcsoport
legnagyobb szigetére, Naxosra is,
ahol a kikötőbe behajózva elénk
tárul a hatalmas i.e. 600 évvel épített
Apollo Templom még ma is álló
márványkapuja, mely a sziget egyik
fő látványossága. A főváros után a
kis környező falvakat és a gyönyörű
strandokat nem szabad kihagyni.

Paranga Beach

Naxos
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!
Mivel a szigeten nincs magyar nyelvű képviseletünk a fakultatív programok idegen nyelvű vezetéssel történnek! A programajánlóban szereplő egyéni túrákat
és programokat az Apollon Travel saját tapasztalatai és 22 éves helyismerete alapján állítottuk össze!

Mykonos

YIANNAKI
Hotel
Ornos
307.900 Ft-tól

300 m

Fekvése: Ornos településen, két strand
között, a tengerparttól kb. 300 méterre, a
központtól kb. 400 méterre található szálloda.
A tengerparton beach-bárok, kávézók
és éttermek, a település központjában
ajándéküzletek várják az idelátogató
vendégeket. A sziget fővárosa, Mykonos
város kb. 4 km-re található, mely a helyi
autóbuszjáratokkal könnyen és gyorsan
elérhető (autóbusz megálló kb. 350 méterre).
A fővárosból induló autóbuszjáratokkal a
sziget gyönyörű, homokos strandjai is könnyen
bejárhatók.
GPS koordináta:
N37°25’26.3” E25°19’09.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban,
melyek zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval,
mini-bárral, TV-vel, széffel, ingyenes WiFivel felszereltek és terasszal, vagy balkonnal
rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető.
Felszereltség: Recepció, étterem, snackbár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, pool-bár, ingyenes WiFi.
Előnyök: Jó felszereltség, szép szobák.
Hátrányok: Nincs gyermekmedence.

ADONIS
Hotel
Mykonos város
323.900 Ft-tól

250 m

Fekvése: A tengerparttól (Megali Ammos)
kb. 250 méterre, a főváros központjától kb.
500 méterre épült szálloda. A központban
éttermek, tavernák, bárok, kávézók, üzletek,
ajándékboltok és szórakozóhelyek sokasága
várja az idelátogató vendégeket. A parton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N37°26’29.5” E25°19’38.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas STANDARD
szobákban, melyek TV-vel, légkondicionálóval,
széffel, hajszárítóval, zuhanyzó/WC-vel,
ingyenes WiFi-vel, hűtőszekrénnyel
felszereltek és terasszal, vagy balkonnal
rendelkeznek. Tengerre néző szoba felár
ellenében foglalható.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, bár,
napozóterasz.
Előnyök: A tengerpart és a városközpont
közelsége.
Hátrányok: A szállodának nincs
úszómedencéje.

Mykonos

DELIADES
Hotel
Ornos
554.900 Ft-tól

100 m

Fekvése: Ornos település szélén,
csendesebb helyen, domboldalra
épült, a tengerparttól kb. 100 méterre
található szálloda, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik az Ornos-i öbölre. A
tengerparton beach-bárok, kávézók
és éttermek találhatók, napernyők és
napozóágyak bérelhetők. A település
központjában ajándéküzletek,
éttekmek, bárok és kávézók várják
az idelátogató vendégeket. A
sziget fővárosa, Mykonos város
kb. 4 km-re található, mely a
helyi autóbuszjáratokkal könnyen
és gyorsan elérhető (autóbusz
megálló kb. 100 méterre található).
A fővárosból induló autóbuszokkal
a sziget méltán híres, gyönyörű,
homokos strandjai is bejárhatók. A
kalandra vágyók a településről hajóval
vagy motorcsónakkal is bejárhatják a
híres strandokat és tengeröblöket, mint
Psarou Beach, Platys Gialos, Paranga
Beach, Paradise, Super Paradise,
Elia Beach, vagy áthajózhatnak
Delos szigetére (Artemis és Apollon
szülőhelye). A sziget védjegyét, a
pezsgő éjszakai életet a fővárosban
ismerhetik meg vendégeink. A nyugodt
pihenést, ugyanakkor a nyüzsgő
élet közelségét kedvelő utasainknak
ajánljuk.
GPS koordináta:
N37°25’23.2” E25°19’33.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas SUPERIOR szobákban,
melyek mindegyike helyi, kiklád
stílusban kialakított és berendezett,
légkondicionálóval, TV-vel, telefonnal,
ingyenes WiFi-vel, mini-bárral,
széffel, hajszárítóval, fürdőszobával
vagy zuhanyzó/WC-vel, fürdőszobai
piperecikkekkel felszerelt és
bútorozott terasszal, vagy balkonnal
rendelkezik. A SUPERIOR szobák
teraszáról szép kilátás nyílik az
Ornos-i öbölre. A SUPERIOR szobák
alapterülete kb. 30 m².
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: 24 órás recepció,
étterem (görög és nemzetközi
konyha ízeivel), bár, snack-bár,
pool-bár, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, Spa sarok a
medencénél, fitneszterem, parkoló,
ingyenes WiFi a szálloda egész
területén. Az úszómedencétől és
annak teraszáról gyönyörű kilátás
nyílik az Ornos-i öbölre.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. Helyi stílusban épült
szálloda, szépen berendezett
szobákkal. Saját úszómedence, szép
kilátás.
Hátrányok: Kis emelkedőre épült a
szálloda.

Mykonos

MANOULAS
BEACH
Hotel
Ag. Ioannis
315.900 Ft-tól

80 m

Fekvése: A sziget déli oldalán, Agios Ioannis
településen, a tengerparttól kb. 80 méterre
épült szálloda. A településről rendszeres
autóbuszjárat indul a sziget fővárosába, mely
4 km-re található. Szórakozási lehetőségek,
éttermek, bárok nagyobb számban Ornos
üdülőhelyen és Mykonos városban találhatók.
GPS koordináta:
N37°25’23.2” E25°18’41.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas STANDARD
szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel, TVvel, mini hűtővel, légkondicionálóval, széffel,
fürdőszobai piperecikkekkel, hajszárítóval
felszereltek és terasszal, vagy balkonnal
rendelkeznek. Tengerre néző szoba felár
ellenében foglalható.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár,
pool-bár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, fitneszterem, WiFi.
Előnyök: A tengerpart közelsége, csendes
környezet.
Hátrányok: A környéken kevés a szórakozási
lehetőség.

MADALENA
Hotel
Mykonos város
304.900 Ft-tól

800 m

6 év

Fekvése: A főváros északi részén, az új
kikötő felett, Mykonos város központjától kb.
500 méterre épült szálloda. A legközelebbi
strand kb. 800 méterre található. A
központban éttermek, bárok, kávézók,
üzletek és szórakozóhelyek sokasága
várja az idelátogatókat. A fővárosból induló
autóbuszokkal a sziget gyönyörű, homokos
strandjai könnyen elérhetők.
GPS koordináta:
N37°27’08.3” E25°19’47.7”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas STANDARD
szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
légkondicionálóval, széffel, hajszárítóval,
ingyenes WiFi-vel, mini-bárral felszereltek
és tengerre néző terasszal, vagy balkonnal
rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, bár, kis
úszómedence, ingyenes WiFi.
Előnyök: A fővárosban épült szálloda, közel a
városközponthoz.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Mykonos

Mykonos

KARPATHOS

Kyra Panagia

Egy apró csoda felfedezésére hívjuk Önöket. Szikrázó napsütés, festői tengeröblök,
lélegzetelállító panoráma a hegyekből, ősi hagyományokat őrző és ápoló falvak,
érintetlen vidékek. Karpathos szigete mindenkinek egyedülálló üdülési lehetőségeket
kínál. A tengerpartok szerelmesei számtalan, szelesebb és szélcsendes, szikrázóan
homokos és kavicsos, nyüzsgőbb és csendesebb, eldugott és közkedvelt strand közül
választhatnak. Bátran induljanak el hosszú sétákra, csavargásra is a hegyekben, a
nyári melegben tett túra minden lépése felejthetetlen lesz. Bármerre indulnak is, kis
természetvédelmi területek, cédrusok, ciprusfenyők, ritka, védett növények, források,
vagy egy apró cseppkőbarlang valamelyike kíséri majd az utat. De ne feledkezzünk
meg a sziget legfontosabb vonzerejéről. Karpathos lakói a szokottnál is erősebben
őrzik hagyományaikat. Dalaikkal, hangszereikkel, ősi táncaikkal, gasztronómiai
hagyományaikkal, vallási szertartásaikkal, polgári szokásaikkal és hagyományos
népviseletükkel lehetetlen nem találkozni és megismerkedni.
Kyra Panagia

SARIA

Olympos

Apella Beach
Lefkos

Kyra Panagia
Pigadia

Pigadia

Arkasa

Amoopi


Lefkos

Apella Beach

Karpathos

fakultatív programok

Apella Beach

BLUE DAY HAJÓKIRÁNDULÁS
Az egész napos kirándulás során
a sziget keleti partja mentén
hajókázunk, melynek szépsége
egyedülálló és páratlan. Három
öböl érintésével egy felejthetetlen
élménnyel gazdagodhatunk. Első
megállónk a kristálytiszta, kékeszöldes árnyalatú, egzotikus Agios
Ioannis öble (Vasilis paradise), mely
kizárólag csak hajóval közelíthető
meg. Egy családi hangulatú közös
piknikben (rablóhús, rizs, saláta)
vehetünk részt a fák árnyékában,
maga a „taverna” pedig a kapitány
saját keze által készült. Következő
strandolási lehetőségünk Apella öble
lesz, ahol fürdőzhetünk, pihenhetünk,
búvárkodhatunk. Különleges varázsa
a környező domboldalakon zöldellő
mediterrán fenyők borításában rejlik,
az elmúlt években a svájciak a
legszebb partnak választottak meg.
Utunk utolsó állomása Kyra Panagia
öble, ahol egy félórás nyílt vízi
fürdőzésen vehetünk részt, így a nap
végén ismét a tengerbe csobbanva
hűsítjük le magunkat.
A program ára: kb. 38 EUR/fő

OLYMPOS
Programunkat a reggeli órákban
kezdjük meg (7:30). Busszal járjuk
be a sziget déli, nyugati részét, majd
északi irányba haladva a kopár
bércek és a meseszép zöldellő
völgyek érintésével megérkezünk
Olymposra (2-2,5 óra). Maga a festői
falucska egy magas szélfútta ormon
fekszik kissé elzártan, mivel régen
a középkorban gyakoriak voltak
a kalóztámadások. A tradicionális
faluban az apró kis házak
karnyújtásnyira állnak egymástól,
a lépcsők útvesztőjében sorban
találkozhatunk a falusi hölgyek
által hordott helyi népviselettel és
a régi működőképes malmokkal.
A program során elhaladunk
a tradicionális pékség mellett,
ellátogatunk egy tipikus karpathoszi
házba, ahol megcsodálhatjuk a belső
dekorációt, a fából készült bútorokat,
majd egy helyi cipészműhelybe
sétálunk el, végül pedig Szűz
Mária templomát tekintjük meg.
Kétórás szabadidőnk alatt lehetőség
lesz egy ebéd keretében a helyi
ízeket (Makarounest) megkóstolni.
Visszaúton megállunk a sziget
nyugati oldalán Lefkosban fürdőzni
(2 órára), délután 18:00-ra érkezünk
vissza Pigadiába.
A program ára: kb. 39 EUR/fő

SARIA
Pigadiából indulunk, majd Diafani
települését érintve kb. 2,5 órás
hajókázás után kötünk ki Saria
szigetén, mely napjainkra már
teljesen lakatlanná vált. Palatia
egy pici kavicsos öböl, melynek
kristálytiszta vizében úszkálhatunk,
barlangjaiban búvárkodhatunk. A
túrázás szerelmesei felsétálhatnak
a legmagasabb pontra, ahol
megcsodálhatják a Szent Zacharia
kápolnát és a megmaradt kalózházak
kőfalmaradványait. Innen áthajózunk
Saria második legszebb kis öblébe
(Alimounda) szintén fürdőzni. Végül
a délutáni órákban (18:00) érkezünk
vissza a fővárosba.
A program ára: kb. 43 EUR/fő
Saria

KARPATHOSI EST
Legyünk egy estére igazi
karpathosziak! Ezen az estén
Ammopi egyik hangulatos tengerparti
tavernájában, vacsora közben, a
tipikus karpathoszi és krétai táncokkal
ismerkedhetünk meg. Egy kiváló
táncegyüttes előadásában élőzene
kíséretében a bátrak akár a Syrtaki
és a Pano Choro alaplépéseit is
elsajátíthatják.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

Olympos
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Karpathos

KALIMERA
Apartman
Karpathos város (Pigadia)
119.900 Ft-tól

50 m

12 év

Fekvése: A kis, családias
apartmanház a tengerparttól kb.
50 méterre, a főváros, Pigadia
központjától kb. 400 méterre, helyi
építészeti stílusban épült. Minimarket
kb. 100 méterre, az utcában található.
A sziget fővárosának központjában
illetve a kikötőben üzletek, éttermek,
tavernák, bárok, kávézók, üzletek
és ajándékboltok sokasága
várja az idelátogató vendégeket.
Elhelyezkedésének köszönhetően
ideális szálláshely a sziget kultúrális és
természeti látnivalóinak felfedezésére
vágyó utasaink számára. Karpathos
gyönyörű strandjai könnyen elérhetők
(Apella Beach kb. 19 km-re, Kyra
Panagia kb. 14 km-re található).
Vállalkozó kedvű utasaink a sziget
középső részén, a hegyek között
megbúvó falvakon (Aperi, Volada,
Othos) áthaladva eljuthatnak a sziget
nyugati oldalán található Kato Lefkos
üdülőhelyre, melynek gyönyörű,
homokos strandjai vannak. A kirándulni
vágyó utasaink egy egész napos
program keretében ellátogathatnak
a kb. 42 km-re található festői
környezetben elhelyezkedő Olympos
falucskába. A hegygerincre épült
településen megismerkedhetnek
a helyi kézművesek termékeivel,
melyekből mindenki vásárolhat
magának egy kis emléket.
Visszaindulás előtt érdemes a falu
zegzugos utcáiban megbúvó tavernák
valamelyikében megebédelni vagy
egy délutáni kávé mellett a csodálatos
panorámában gyönyörködni.
GPS koordináta:
N35°30’28.8” E27°12’26.6”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
stúdiókban, melyek konyhasarokkal,
ventilátorral, hűtőszekrénnyel,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel,
széffel (10 EUR/hét áron a helyszínen
bérelhető) felszereltek és balkonnal
vagy terasszal rendelkeznek. A
balkonokról és a teraszokról gyönyörű
kilátás nyílik a tengerre. A stúdiók
a földszinten és az első emeleten
helyezkednek el. A stúdiókat 2019
tavaszán felújították.
Ellátás: Önellátás.
Előnyök: A központhoz és a
tengerparthoz is közel épült
apartmanház. A stúdiókhoz tengerre
néző balkonok tartoznak. Két felnőtt
és két gyermek (12 éves korig)
elhelyezésére alkalmas családi stúdió
foglalható. Az apartmanház a nagyon
kedvező fekvése miatt évek óta
kedvelt szálláshely utazóközönségünk
körében.
Hátrányok: A stúdiókban nincs
légkondicionáló csak ventilátor.

Karpathos

SEA STONE
Apartman
Karpathos város (Pigadia)
112.900 Ft-tól

450 m

12 év

Fekvése: A főváros központjában, a kikötőtől
kb. 200 méterre, a tengerparttól kb. 450
méterre épült apartmanház. A központban és
a parti sétányon éttermek, tavernák, kávézók,
bárok és üzletek sokasága várja az idelátogató
vendégeket. A Sea Stone Apartman a Kalimera
Apartmantól kb. 500 méterre található.
GPS koordináta:
N35°30’23.1” E27°12’40.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
4 fő elhelyezésére alkalmas, tágas, egyszerűen
berendezett apartmanokban, melyek
konyhasarokkal, TV-vel, légkondicionálóval
(felár ellenében), zuhanyzó/WC-vel, ingyenes
WiFi-vel felszereltek és balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek. Széf 7 EUR/hét
felár ellenében a helyszínen bérelhető. A
légkondicionáló használata 7 EUR/apartman/
nap felár ellenében a helyszínen befizethető.
Az apartmanokban hálószoba két ággyal és
nappali/konyha található kinyitható kanapéval
vagy két ággyal.
Ellátás: Önellátás.
Előnyök: A központ közelsége. Két felnőtt és
két gyermek elhelyezésére alkalmas családi
apartmanok foglalhatók.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

SEVEN STARS
Hotel
Karpathos város (Pigadia)
142.900 Ft-tól

350 m

6 év

Fekvése: A fővárosban, domboldalon épült
szálloda, kb. 350 méterre a tengerparttól és
kb. 500 méterre a városközponttól. A település
központjában és a parti sétányon éttermek,
tavernák, kávézók, bárok, üzletek sokasága
várja az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N35°30’20.3” E27°12’25.9”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban, melyek
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, légkondicionálóval
(7 EUR/nap felár ellenében vehető igénybe),
hűtőszekrénnyel (3 EUR/nap felár ellenében),
széffel (10 EUR/hét felár ellenében), ingyenes
WiFi-vel, hajszárítóval felszereltek és balkonnal
vagy terasszal rendelkeznek. Tengerre néző
szoba felár ellenében foglalható.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző,
úszómedence napernyőkkel és napozóágyakkal
snack-bár.
Előnyök: Szépen felújított szobák. A központ
közelsége.
Hátrányok: Emelkedőn épült a szálloda.

Karpathos

LEFKOS
VILLAGE
Apartman
Lefkos/Kato Lefkos
151.900 Ft-tól
200 m

12 év

Fekvése: Kato Lefkos üdülőhelyen,
Lefkos falutól kb. 2 km-re, a fővárostól kb.
32 km-re, a gyönyörű, homokos, öblökkel
tagolt tengerparttól kb. 200 méterre
épült apartmanhotel. A tengerparton
éttermek, kávézók és minimarket
található. A kis üdülőfalu ideális hely
a csendes és nyugodt környezetre és
pihenésre vágyó utasainknak, akik távol
a nyüzsgő nagyvárosok zajától szeretnék
eltölteni megérdemelt szabadságukat.
A sziget felfedezésére vágyó utasaink a
sziget középső részén, a hegyek között
megbúvó falvakon (Othos, Volada,
Aperi) áthaladva eljuthatnak a sziget
fővárosába (Pigadia), ahol a mindig
nyüzsgő városközpontban és a kikötőben
rengeteg étterem, taverna, kávézó, bár
és üzlet várja az idelátogató vendégeket.
A kirándulni vágyó utasaink egy egész
napos program keretében ellátogathatnak
a kb. 29 km-re, északra található festői
környezetben elhelyezkedő Olympos
falucskába.
GPS koordináta:
N35°35’20.6” E27°04’15.4”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
stúdiókban és 2 fős, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
apartmanokban.
A kb. 30 m2 alapterületű stúdiók
felszerelt konyhasarokkal, széffel (10
EUR/hét felár ellenében), ingyenes
WiFi-vel, légkondicionálóval (7 EUR/
nap felár ellenében vehető igénybe),
TV-vel, zuhanyzó/WC-vel és oldalról
tengerre néző balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek.
A kb. 55 m2 alapterületű apartmanok
(két fős hálószoba és nappali/konyha
kinyitható kanapéval) TV-vel, felszerelt
konyhasarokkal, ingyenes WiFi-vel,
széffel (10 EUR/hét felár ellenében),
légkondicionálóval (10 EUR/nap felár
ellenében vehető igénybe), zuhanyzó/
WC-vel és oldalról tengerre néző
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás. Reggeli befizethető,
melyet az apartmanház éttermében lehet
elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, snackbár, parkoló.
Előnyök: Modern apartmanház szépen
berendezett stúdiókkal és apartmanokkal.
Gyönyörű tengerpartok közelében épült,
akár három öböl közül is választhatnak,
akik idelátogatnak.
Hátrányok: A környéken és településen
kevés a szórakozási lehetőség.

Karpathos

BLUE BAY
Hotel
Karpathos város (Pigadia)
148.900 Ft-tól

50 m

Fekvése: A családias szálloda a főváros
szélén, a tengerparttól kb. 50 méterre, a
központtól kb. 800 méterre épült. Minimarket
a közelben, kb. 350 méterre található. A
központban és a parti sétányon éttermek,
bárok, üzletek várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N35°30’42.0” E27°12’08.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 2 fő
elhelyezésére alkalmas szobákban valamint
2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas Családi szobákban. A
szobák mindegyike zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
telefonnal, légkondicionálóval (6 EUR/nap áron
a helyszínen befizethető), hűtőszekrénnyel,
ingyenes WiFi-vel, hajszárítóval és balkonnal
rendelkezik. Széf 9 EUR/hét áron bérelhető.
A Családi szobák felszereltsége azonos a 2
ágyas szobák felszereltségével, de nagyobb a
Családi szobák alapterülete.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, bár, étterem,
pool-bár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, parkoló.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Saját
úszómedence.
Hátrányok: A központ távolsága.

OCEANIS
Hotel
Karpathos város (Pigadia)
162.900 Ft-tól

250 m

Fekvése: A fővárosban, a tengerparttól kb.
250 méterre, a városközponttól illetve a
kikötőtől kb. 300 méterre épült szálloda. A
központban, a kikötőben és a parti sétányon
éttermek, tavernák, bárok, kávézók, üzletek és
ajándékboltok sokasága várja az idelátogató
vendégeket. A tengerparton napernyők és
napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N35°30’27.6” E27°12’38.0”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban,
melyek mindegyike zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel, TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, széffel (10 EUR/hét felár
ellenében), hajszárítóval felszerelt. A szobák
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, bár,
kávézó, társalgó.
Előnyök: A tengerpart és a városközpont
közelsége.
Hátrányok: A szállodának nincs
úszómedencéje.

Karpathos

ALIMOUNDA
MARE
Hotel
Karpathos város (Pigadia)
274.900 Ft-tól

0m

12 év

2 ágyas szoba

Junior lakosztály

Karpathos

Fekvése: A 2010-ben épült luxusszálloda
közvetlenül a tengerparton, a főváros
központjától kb. 500 méterre található. A
kikötőben és a központban éttermek, tavernák,
bárok, üzletek, kávézók, ajándékboltok várják az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N35°30’32.6” E27°12’20.6”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas oldalról tengerre
néző szobákban, melyek fürdőszobával,
hajszárítóval, fürdőszobai piperecikkekkel,
szobai papuccsal, fürdőköpennyel, széffel,
légkondicionálóval, mini hűtővel, ingyenes WiFivel, tükörbe épített 32” LCD TV-vel, kávé- és
teafőzővel felszereltek és oldalról tengerre néző
balkonnal rendelkeznek.
2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas tengerre néző
szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval,
fürdőszobai piperecikkekkel, szobai papuccsal,
fürdőköpennyel, széffel, légkondicionálóval, mini
hűtővel, ingyenes WiFi-vel, tükörbe épített 32”
LCD TV-vel, kávé- és teafőzővel felszereltek
és tengerre néző balkonnal rendelkeznek.
2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas front tengerre néző
szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval,
fürdőszobai piperecikkekkel, szobai papuccsal,
fürdőköpennyel, széffel, légkondicionálóval, mini
hűtővel, ingyenes WiFi-vel, tükörbe épített 32”
LCD TV-vel, kávé- és teafőzővel felszereltek és
tengerre néző balkonnal rendelkeznek. A szobák
az épület tengerparti frontján találhatók.
2 ágyas, pótágyazható, maximum
4 fő elhelyezésére alkalmas Junior
lakosztályokban, melyek fürdőszobával,
hajszárítóval, fürdőszobai piperecikkekkel,
szobai papuccsal, fürdőköpennyel, széffel,
légkondicionálóval, mini hűtővel, ingyenes
WiFi-vel, tükörbe épített 32” LCD TV-vel,
kávé- és teafőzővel felszereltek, a hegyekre
illetve a kertre néző balkonnal rendelkeznek.
A lakosztályok egy légterűek, a 3. és 4. ágy
kinyitható fotelágy.
Ellátás: Félpanzió (reggeli és vacsora büfé
rendszerben), melyet a szálloda éttermében lehet
elfogyasztani. Ebéd befizethető.
Felszereltség: Recepció, étterem, pool-bár,
snack-bár, cocktail-bár, minimarket, WiFi,
úszómedence napernyőkkel és napozóágyakkal,
gyermekmedence, napozóterasz. A 400 m2-es
Spa részlegben található jacuzzi és szauna felár
ellenében használható.
Sport: Fitneszközpont, asztalitenisz,
biliárd (térítés ellenében). Kb. 200 méterre
teniszpálya található, melyet nappal ingyenesen
használhatnak Vendégeink.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Modern
bútorokkal, ízlésesen berendezett szobák.
Modern szálloda jó felszereltséggel és minőségi
szolgáltatásokkal. Közvetlen tengerparti
szálláshely közel a település központjához.
Hátrányok: -

ERIETTA
Apartman
Karpathos város (Pigadia)
167.900 Ft-tól

600 m

6 év

Fekvése: A főváros központjában, a
kikötőtől kb. 250 méterre, a tengerparttól
kb. 600 méterre épült apartmanház.
A központban és a parti sétányon
éttermek, tavernák, kávézók, bárok és
üzletek sokasága várja az idelátogató
vendégeket. A Sea Stone Apartman kb.
200 méterre, A Kalimera Apartman kb.
700 méterre található.
GPS koordináta:
N35°30’21.1” E27°12’46.4”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
stúdiókban, melyek konyhasarokkal,
TV-vel, légkondicionálóval (felár
ellenében), zuhanyzó/WC-vel, ingyenes
WiFi-vel felszereltek és balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek. Széf 2 EUR/nap
felár ellenében a recepción bérelhető.
A légkondicionáló használata 8 EUR/
stúdió/nap felár ellenében a helyszínen
befizethető.
Ellátás: Önellátás.
Előnyök: A központ közelsége.
Hátrányok: A tengerpart távolsága. Az
apartmanháznak nincs úszómedencéje.

Karpathos

Karpathos

Karpathos

RODOSZ

Lindos

Látogasson el velünk a Dodekaniszosz szigetcsoport legnagyobb szigetére,
Rodoszra. Különös időutazásra hívjuk Önt, melyet a sziget ókori emlékeinek
megtekintésével kezdhetünk. Lélegzetelállító élményben lehet része Lindoson,
ahol csodálatos kilátás tárul a látogatók elé a fellegvárból, a falu piacán pedig
gyönyörű kerámiákat, szőtteseket vásárolhatnak. A sziget fővárosában,
Rodosz városban segítségül kell hívnunk képzelőerőnket, hogy az ókori világ
hét csodájának egyikét, a kikötőben álló Rodoszi kolosszust láthassuk. Innen
tovább is indulhatunk a középkorba. Az óvárosban teljes pompájában tárul elénk
a Nagymesterek Palotája, a Johannita lovagrend hatalmas erődítménye és a
korabeli hangulatú kis utcák. A sziget felett azonban nem járt el az idő, a nyüzsgő,
élettel teli üdülőhelyek a mai kor minden utazóinak minden igényét kielégítik. A
sziget csodálatos, hosszan elnyúló tengerpartjai várják a pihenni vágyókat és a
vízi sportok kedvelőit. A gasztronómia iránt érdeklődők megkóstolhatják a sziget
híres borait és olívaolaját. A hajózást kedvelők pedig ellátogathatnak a közeli
Symi, Tilos és Nyssiros szigetére, vagy Törökországba is.

Rodosz város
Ialyssos

Kallithea
Faliraki
TSAMPIKA BEACH
LINDOS
Lachania
PRASONISSI

Prasonissi

Rodosz város

Rodosz város

Rodosz

Tsampika beach

fakultatív programok
RODOSZ VÁROS I.
Fél napos, rövid városnézés
keretében felfedezzük a főváros
legfontosabb látnivalóit. Ellátogatunk
az óvárosba, megtekintjük a Rodoszi
Akropoliszt, a Lovagok Palotáját,
a régi Stadiont és a színházat.
Végezetül az új városrészben
sétálhatunk.
A program ára: kb. 32 EUR/fő

LINDOS
Fél napos, autóbuszos kirándulás
keretében ellátogatunk a sziget keleti
partján fekvő Lindosba, mely kb.
45 km-re található a fővárostól. Itt
alkalmunk lesz megtekinteni a bizánci
templomot és a Lindos-i Akropoliszt. A
fellegvárból gyönyörű kilátás nyílik a
tengerre és a környék tengerparjára.
Visszaérkezés a délutáni órákban.
A program ára: kb. 35 EUR/fő
Lindos

FILERIMOS, KAMEIROS ÉS A
PILLANGÓK VÖLGYE
Egész napos, autóbuszos
kirándulásunkon a sziget nyugati
része felé vesszük az irányt.
A fővárost alig elhagyva, első
állomásünk a híres Filerimos
Kolostor. A kolostor megtekintése
után Kameiros-ba indulunk, ahol a
Kameiros-i romváros archeológiai
ásatási területét tekintjük meg. A
napunkat folytatva eljutunk a Pillangóvölgybe, ahol megtudhatjuk, hogy a
lepkék mi célból érkeznek ide minden
évben.
A program ára: kb. 50 EUR/fő
Kameiros

Rodosz város

RODOSZ VÁROS II.
Egész napos városnézésre
indulunk a látnivalókban bővelkedő
fővárosba, ahol felfedezzük a
főváros legfontosabb történelmi
emlékeit. Ellátogatunk az óvárosba,
megtekintjük a Rodoszi Akropoliszt,
a Lovagok Palotáját, a régi Stadiont,
a színházat és a múzeumot. Majd a
Rodini Park következik, ahol rövid
sétát tehetünk parkban. Végezetül az
új városrészben sétálgathatunk.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

ARCHANGELOS-LINDOS
Egy egész napos autóbuszos
kirándulás keretében ellátogatunk a
sziget keleti oldalán fekvő falvaiba.
Afandou, Archangelos, Nalona,
Massari és Kalathos falvak után,
egy helyi kézműves kerámiaműhely
megtekintését követően Lindos-ba
vezet a programunk. Itt alkalmunk
lesz megtekinteni a bizánci templomot
és a Lindos-i Akropoliszt.
A program ára: kb. 45 EUR/fő
Lindos

SYMI SZIGET
Egész napos hajókirándulásra
indulunk a Rodosztól északra, a
török partok közelében található
Symi szigetre, mely hajóácsairól
és szivacshalászairól híres. A
Panormitis Kolostor megtekintése
után a fővárosban sétálhatunk
és gyönyörködhetünk annak
szépségében.
A program ára: kb. 52 EUR/fő
Symi

Rodosz város
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!
Mivel a szigeten nincs magyar nyelvű képviseletünk a fakultatív programok idegen nyelvű vezetéssel történnek!

Rodosz

STAVRIS
Apartman
Faliraki
153.900 Ft-tól

Standard stúdió

Deluxe stúdió

Standard stúdió

Deluxe stúdió

600 m

Fekvése: Falirakiban, a tengerparttól kb.
600 méterre, a település központjától kb. 800
méterre található. A Faliraki waterpark pár perc
sétával érhető el. Az apartmanháztól kb. 50
méterre található a helyi autóbusz megállója,
mellyel a sziget többi települése és a főváros
is könnyen elérhető. Faliraki központjában
éttermek, bárok, kávézók, üzletek,
ajándékboltok és szórakozóhelyek sokasága
várja az idelátogatókat.
GPS koordináta:
N36°20’59.5” E28°11’44.9”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas STANDARD
stúdiókban valamint 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
DELUXE stúdiókban, melyek konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel, TVvel, légkondicionálóval (6 EUR/stúdió/nap
felár ellenében) felszereltek és balkonnal
vagy terasszal rendelkeznek. A SUPERIOR
stúdiók teljesen felújított, modern bútorokkal
berendezett szálláshelyek.
Ellátás: Önellátás.
Előnyök: Családias hangulat.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

KOSTAS
Apartman
Faliraki
177.900 Ft-tól

600 m

Fekvése: Falirakiban, a tengerparttól kb.
600 méterre, a település központjától kb.
700 méterre, a parti főúttól kb. 250 méterre
található. Az apartmanháztól kb. 100 méterre
található a helyi autóbusz megállója, mellyel
a sziget többi települése és a főváros is
könnyen elérhető. Faliraki központjában
és a parti főúton éttermek, bárok, kávézók,
üzletek, ajándékboltok és szórakozóhelyek
sokasága várja az idelátogatókat. Mini market
az apartmaháztól rövid sétára, a parti főúton
található.
GPS koordináta:
N36°20’48.7” E28°11’54.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
stúdiókban, melyek felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel, TV-vel,
légkondicionálóval (6 EUR/stúdió/nap felár
ellenében) felszereltek és balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Szép kert.
Előnyök: Családias hangulat.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Rodosz

RODOS
PALLADIUM
Hotel
Faliraki/Kallithea
334.900 Ft-tól

0m

Fekvése: A több épületből álló, kb. 30 000
m2 területen fekvő szálloda közvetlenül a
homokos és kavicsos tengerparton, Faliraki
és Kallithea között, Faliraki központjától
kb. 4 km-re épült. A szálloda előtt található
megállóból rendszeres helyi autóbuszjárat
indul a 8 km-re található Rodosz városba és
a sziget több, más településére is. Faliraki
központjában éttermek, bárok, kávézók, üzletek,
ajándékboltok és szórakozóhelyek sokasága
várja az idelátogatókat. A Faliraki (Ammoudes)
waterpark kb. 850 méterre található. A kirándulni
vágyó utasaink egész napos program keretében
ellátogathatnak a kb. 42 km-re található Lindos
településre, ahol megtekinthetik a fellegvárat
valamint a kis falu szűk, zegzugos utcáin
kedvükre sétálgathatnak. Lindos megtekintése
után egy kis pihenés keretében felfedezhetik
és csobbanhatnak egyet a Lindos-tól 50 km-re,
a sziget déli csücskén található Prasonissi
csodálatos tengerpartján.
GPS koordináta:
N36°22’07.5” E28°13’15.4”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas STANDARD
szobákban és 2 ágyas, pótágyazható, maximum
4 fő elhelyezésére alkalmas CSALÁDI
szobákban.
A kb. 27 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
STANDARD szobák mindegyike fürdőszobával,
légkondicionálóval, telefonnal, LCD TV-vel, mini
hűtővel, széffel, hajszárítóval, ingyenes WiFi-vel
felszerelt és a hegyekre néző balkonnal vagy
terasszal rendelkezik. A STANDARD szobák a
főépületben találhatók. Tengerre néző szoba felár
ellenében foglalható.
A kb. 35 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
CSALÁDI szobák mindegyike fürdőszobával,
légkondicionálóval, telefonnal, LCD TV-vel, mini
hűtővel, széffel, hajszárítóval, ingyenes WiFivel felszerelt és tengerre néző balkonnal vagy
terasszal rendelkezik.
Ellátás: Félpanzió büfé rendszerben.
Felszereltség: Recepció, 3 étterem, 3 bár,
beach-bár, snack-bár, pool-bár. Trópusi
úszómedence kis szigettel, gyermekmedence,
napernyők és napozóágyak az úszómedence
mellett és a tengerparton, ingyenes WiFi, mini
market, ajándéküzlet. Wellness és Spa központ,
beltéri úszómedence, fitneszterem. A szállodában
a vendégek szórakoztatására tematikus, zenés
esteket is szerveznek.
Sport: Teniszpályák, mini golf, kosárlabdapálya,
röplabdapálya, strandröplabda, asztalitenisz,
biliárd.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Jó
felszereltségű, magas szintű szolgáltatásokat
nyújtó szálloda, szépen berendezett szobákkal.
Hátrányok: Szórakozási lehetőség, éttermek,
tavernák, kávézók, bárok és üzletek csak Faliraki
központjában (kb. 4 km.) illetve Rodosz városban
találhatók.

Standard szoba

Tengerre néző szoba
Családi szoba

Rodosz

MANOUSOS
Hotel
Rodosz város
204.900 Ft-tól

100 m

all inclusive

Fekvése: A szálloda a sziget fővárosában,
Rodosz városban található, a tengerparttól
kb. 100 méterre épült. A város központja
néhány percnyi sétával közelíthető meg, ahol
számtalan étterem, kávézó, szórakozási és
vásárlási lehetőség várja az idelátogatókat. A
szálloda fekvésének köszönhetően a főváros
történelmi látnivalói rövid sétával elérhetők.
A tengerparton napernyők és napozóágyak
bérelhetők.
GPS koordináta:
N36°27’05.7” E28°13’03.6”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban,
melyek mindegyike zuhanyzó/WC-vel, mini
hűtővel, légkondicionálóval, ingyenes WiFivel, széffel, TV-vel, telefonnal, hajszárítóval
felszerelt és terasszal vagy balkonnal
rendelkezik.
Ellátás: Reggeli. Vacsora vagy all inclusive
ellátás felár ellenében igényelhető.
Felszereltség: Recepció, társalgó TV-vel,
étterem, bár, lift, ingyenes WiFi, úszómedence
napozóágyakkal, napozóterasz, tetőterasz.
Előnyök: A központ közelsége. Szépen
berendezett szobák, saját úszómedence. All
inclusive ellátás igényelhető.
Hátrányok: A közeli strand kavicsos.

AFRICA
Hotel
Rodosz város
198.900 Ft-tól

100 m

Fekvése: Rodosz város központjában,
az Óvárostól rövid sétára, a tengerparttól
kb. 100 méterre épült szálloda. Közelében
található a kikötő illetve a főváros nyüzsgő
sétálóutcája, ahol üzletek, éttermek, tavernák,
bárok és kávézók sokasága várja az
idelátogató vendégeket. A szálloda fekvésének
köszönhetően a főváros történelmi látnivalói
rövid sétával elérhetők. A tengerparton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N36°26’59.0” E28°13’00.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban,
melyek zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval
(06.01-09.26-ig), TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
hűtőszekrénnyel, hajszárítóval felszereltek és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli (büfé rendszerben).
Felszereltség: Recepció, reggeliző, bár,
kávézó terasszal, lift, ingyenes WiFi, társalgó
TV-vel.
Előnyök: A központ közelsége.
Hátrányok: A közeli strand kavicsos.

Rodosz

ATRIUM
PRESTIGE
Thalasso Spa
Resort & Villas
Lachania
452.900 Ft-tól

0m

Fekvése: A 2009-ben épült, modern, minden igényt
kielégítő luxusszálloda a sziget déli részén, Lindos
és Prasonissi között, Lachania falutól kb. 5 km-re,
közvetlenül a homokos és aprókavicsos tengerparton
található. Az építészetileg egy görög falura emlékeztető
(főépület és villák), modern luxusszálloda mindenki
számára gondtalan pihenést nyújt. Lindos kb. 33 km-re,
a sziget fővárosa, Rodosz város kb. 75 km-re található.
A kirándulni vágyók egész napos program keretében
ellátogathatnak és felfedezhetik a sziget fővárosának
híres látnivalóit.
GPS koordináta:
N35°56’25.2” E27°52’00.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas DELUXE szobákban, 2 ágyas,
pótágyazható, maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
DELUXE szobákban saját medencével valamint 2
ágyas, pótágyazható, maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmas Családi szobákban.
A kb. 38 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas DELUXE
szobák mindegyike fürdőszobával (fürdőkád
pezsgőfürdővel, hajszárító, papucs, fürdőköpeny,
fürdőszobai piperecikkek), légkondicionálóval, széffel,
TV-vel, telefonnal, ingyenes WiFi-vel, mini-bárral,
Nespresso kávéfőzővel, minőségi ágyneművel felszerelt
és tengerre néző terasszal vagy balkonnal rendelkezik.
A kb. 39 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas DELUXE
szobák saját medencével szobatípus felszereltsége
megegyezik a Deluxe szobával, de a tengerre néző
teraszán egy 17 m2 -es úszómedence található.
A kb. 56 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas Családi
szobák mindegyike fürdőszobával (fürdőkád
pezsgőfürdővel, hajszárító, papucs, fürdőköpeny,
fürdőszobai piperecikkek), légkondicionálóval, széffel,
TV-vel, telefonnal, ingyenes WiFi-vel, mini-bárral,
Nespresso kávéfőzővel, minőségi ágyneművel felszerelt
és tengerre néző terasszal vagy balkonnal rendelkezik.
A családi szobákban külön hálószoba és nappali
található.
Ellátás: Reggeli. Vacsora felár ellenében igényelhető.
Minden ellátás büfé rendszerben.
Felszereltség: A főépületben recepció, társalgó, bár,
kávézó, étterem, szupermarket, butik. Az alsó szinteken
a la carte étterem, Thalasso Spa Center található
(szolgáltatásai térítés ellenében vehetők igénybe).
A szálloda területén egy hatalmas úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, két másik
úszómedence, gyermekmedence, játszótér várja a
vendégeket.
Sport: Mini golf, asztalitenisz, fitneszterem,
röplabdapálya, kosárlabdapálya, darts. Térítés
ellenében tenisz és biliárd.
Előnyök: A tenger közelsége. Szépen berendezett
szobák jó felszereltséggel. Modern, magas szintű
szolgáltatásokat nyújtó szálloda.
Hátrányok: A környéken nincs szórakozási lehetőség.

Deluxe szoba
Deluxe szoba medencével

Családi szoba

Rodosz

Rodosz

Rodosz

NYUGAT-KRÉTA

Mágnesként vonzza Kréta szigete? Látogasson
el velünk a nagy sziget egy másik varázslatos
szegletébe, a nyugati oldalra és fedezze fel ott is
a lélegzetelállító természeti szépségeket. Ezúttal
Kréta második legnagyobb városába, Chaniaba
és környékére szeretnénk elcsábítani, ahol kézzel
fogható a történelem, hiszen az óvárosban léptennyomon találkozhatnak a török és velencei hódoltság
építészeti emlékeivel. A kanyargós, szűk utcák
mentén sorakozó évszázados lakóépületeket mára
gyönyörűen felújították, kis éttermek, bárok, apró
hotelek, kézműves termékeket kínáló pici üzletek
hívogatják a menthetetlenül romantikus hangulatba
kerülő sétálgatókat. Ne feledkezzünk meg a
kikötőről sem, ahol számtalan étterem kínálja a helyi
gasztronómia remekeit. A tengerpartok szerelmesei
számára a környező apró üdülőfalvak homokos
tengerpartjai kínálnak pihenési lehetőséget, de nem
érdemes itt megállni. Feltétlenül látogasson el a
méltán híres Elafonissi koralltörmeléktől rózsaszínű
és Balos sekély, trópusi tengerek kékségét idéző
ﬁnom homokos tengerpartjára. Túrázhat a Samaria
szurdokban, meglátogathat kis hegyi településeket,
vagy ellátogathat Rethymnoba. Akár csendesebb,
akár aktív nyaralást tervez, Chania a lehetőségek
végtelen tárháza.
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Nyugat-Kréta (Chania)

fakultatív programok
Chania

Samaria

ELAFONISSI
Egész napos buszos kirándulás
Elafonissire. A program első állomása
egy szurkdokvölgy, ahol megtekintünk
egy kisebb cseppkőbarlangot,
majd Manolis bácsi tavernájában
lehetőség van krétai termékkóstolóra.
Ezt követően megtekintjük Kréta
egyik leghíresebb sziklaszirten álló
kolostorát, a Chrissoskalitissát. Innen
már csak 5 km-re található Elafonissi,
ahol 3 órás strandolási lehetőség áll
rendekezésre. Étkezési lehetőség
Elos falucskában. A kirándulás utolsó
állomása a kréta egyik legnagyobb
borászata.
A program ára: kb. 47 EUR/fő

BALOS-GRAMVOUSSA
Kissamos kikötőjéből indulva egész
napos hajókirándulás keretében
ellátogatunk Gramvousa szigetére
(1,5 órás hajóút), ahol egy 16.
században épült erődítmény romjait
tekinthetjük meg vagy mártózhatunk
egyet a kristálytiszta tengerben. Innen
már csak 20 perc hajóval a Balos
lagúna, ahol 2,5 órás szabadprogram
keretében fürdőzhetünk.
A program ára: kb. 53 EUR/fő
Balos

Elafonissi

SAMARIA-SZURDOK
A több mint, 16 km hosszúságú
túraútvonalat Európa leghosszabb és
egyben legszebb szurdokvölgyeként
tartják számon. Az Omalos fennsíktól
egészen a festői Agia Roumeli
falucskáig kanyargó ösvény a
természeti szépségek mellett,
történelmi értékekben is bővelkedik.
Az egész napos túránk után Agia
Roumeli halászfalucskájában
pihenhetjük ki a nap fárdalmait.
Majd a hazafelé tartó hajóút során
kellemesen ringatózhatunk a
Líbiai-tenger habjai közt egészen
Chora Sfakion-ig.
A program ára: kb. 49 EUR/fő

SANTORINI
Reggeli indulást követően egy
3,5 órás hajóút után érkezünk a
szigetre. Először ellátogatunk Oiába,
ahol kb. 1 óra szabadprogram áll
rendelkezésre, majd Firába indulunk,
ahol városnézésre vagy egy kisebb
hajókirándulásra lesz lehetőség.
Várható visszaérkezés a késő esti
órákban.
A program ára: kb. 150 EUR/fő

Samaria

AKROTIRI
A Chania közelében elterülő Akrotirifélsziget legkülönlegesebb helyeit
fedezzük fel. Autóbuszos kirándulás
keretében Aptera romjait, Eleftherios
Venizelos sírját, az Agia Triada
kolostort látogatjuk meg. Utolsó
állomásunk Stavros egyedülálló
szépségű sekély tengerpartja,
amely arról híres, hogy 1964-ben itt
forgatták a ”Zorba, a görög” című film
egyes jeleneteit.
A program ára: kb. 40 EUR/fő
Stavros

Santorini
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Nyugat-Kréta (Chania)

THODOROU
Apartman
Agia Marina/Chania
108.900 Ft-tól

40 m

16 év

Agia Marina

Fekvése: A kitűnő fekvése miatt évek óta
kedvelt apartmanház Chania-tól kb. 9 kmre, Agia Marina településen, a homokos
tengerparttól kb. 40 méterre, a központtól kb.
200 méterre épült. Agia Marina központjában
üzletek, éttermek, bárok, beach bárok várják
az idelátogató vendégeket. A tengerparton
napernyők és napozóágyak bérelhetők. Az
apartmanház közelében éttermek, üzletek,
minimarket és pékség is található.
GPS koordináta:
N35°31’10.1” E23°55’58.3”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas stúdiókban,
melyek mindegyike felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, hűtőszekrénnyel, ingyenes
WiFi-vel, széffel felszerelt és balkonnal vagy
terasszal rendelkezik. Légkondicionálás a
helyszínen, térítés ellenében igényelhető 5
EUR/stúdió/nap áron.
Ellátás: Önellátás. Vacsora vagy félpanzió
(büfé rendszerben) befizethető, melyet egy
helyi szállodában biztosítunk (kb. 550 méter).
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége.
Hátrányok: Az apartmanháznak nincs saját
úszómedencéje.

ALEXANDROS
Apartman
Agia Marina/Chania
108.900 Ft-tól

200 m

16 év

Fekvése: Chania várostól kb. 10 km-re, Agia
Marina településen, a homokos tengerparttól
kb. 200 méterre épült apartmanház. A parti
úton (kb. 50 méterre) üzletek, éttermek, bárok,
kávézók és ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N35°31’00.2” E23°55’03.1”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható, maximum 3
fő elhelyezésére alkalmas stúdiókban, melyek
felszerelt konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel, széffel (1 EUR/nap áron igényelhető)
felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. Légkondicionálás a helyszínen,
térítés ellenében igényelhető 6 EUR/stúdió/
nap áron. WiFi a szomszédos szálloda poolbárjánál felár ellenében használható.
Ellátás: Önellátás. Vacsora vagy félpanzió
(büfé rendszerben) befizethető, melyet egy
helyi szállodában biztosítunk (kb. 900 méter).
Felszereltség: Utasaink fogyasztás ellenében
használhatják a szomszédos szálloda
úszómedencéjét.
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége.
Hátrányok: Nincs saját úszómedence.

Nyugat-Kréta (Chania)

POPI
Apartman
Agia Marina/Chania
108.900 Ft-tól

250 m

16 év

Fekvése: Chania-tól kb. 9 km-re, Agia Marina
településen, a homokos tengerparttól kb. 250
méterre, a központtól kb. 150 méterre épült
apartmanház. Agia Marina főutcáján üzletek,
éttermek, bárok, tavernák, a tengerparton
beach bárok várják az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N35°31’05.4” E23°55’37.9”
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban, 4 fős
apartmanokban valamint 2 fős, pótágyazható,
maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas Családi
apartmanokban (az 5. ágy kempingágy),
melyek konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFivel, széffel, balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. Légkondicionálás a helyszínen,
térítés ellenében igényelhető 5 EUR/stúdió/
nap áron. A 4 fős és a Családi apartmanok
két hálószobával és nappali/konyhával
rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás. Vacsora vagy félpanzió
(büfé rendszerben) befizethető, melyet egy
helyi szállodában biztosítunk (kb. 150 méter).
Felszereltség: Kis úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, kis kert.
Előnyök: Csendes, nyugodt környezet
Hátrányok: Kicsi az úszómedence.

PERIGIALI
Apartman
Platanias/Chania
124.900 Ft-tól

0m

12 év

Fekvése: Chania várostól kb. 11 km-re,
Platanias településen, közvetlenül a homokos
tengerparton épült apartmanház. A nyaralóhely
központja kb. 350 méterre található. A főutcán
üzletek, éttermek, bárok, kávézók, tavernák
és ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N35°31’08.7” E23°54’05.8”
Elhelyezés: 2 fős (maximum egy gyermekre
pótágyazható) stúdiókban, melyek felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, ingyenes
WiFi-vel, TV-vel, széffel (felár ellenében)
felszereltek és tengerre néző balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek. Légkondicionálás a
helyszínen, térítés ellenében igényelhető 5
EUR/stúdió/nap áron. Az apartmanházban egy
emeleti és egy földszinti stúdió van!
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Ingyenesen használhatják
utasaink a szomszédos szálloda medencéjét.
Előnyök: Közvetlen tengerparti fekvés,
tengerre néző stúdiók.
Hátrányok: Az apartmanháznak kevés
szobája van és nincs saját úszómedencéje.

Nyugat-Kréta (Chania)

PORTO
PLATANIAS
Beach Resort
& Spa
Platanias/Chania
294.900 Ft-tól

0m

12 év

all inclusive

2 ágyas szoba

Junior lakosztály
Junior lakosztály

Nyugat-Kréta (Chania)

2 ágyas szoba

Fekvése: Platanias központjától kb.
100 méterre, közvetlenül a tengerparton
épült, modern luxusszálloda. A település
központjában és a parti főúton éttermek,
tavernák, kávézók, bárok, üzletek és
ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N35°31’06.9” E23°54’45.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban
valamint 2 fős, pótágyazható, maximum
4 fő elhelyezésére alkalmas JUNIOR
lakosztályokban saját úszómedencével.
A 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas szobák mindegyike
márvánnyal burkolt fürdőszobával, fürdőszobai
piperecikkekkel, légkondicionálóval, TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, széffel, hajszárítóval
felszerelt. A szobákhoz medencére illetve
kertre néző balkon vagy terasz tartozik. Igény
esetén tengerre néző szoba felár ellenében
foglalható.
A 2 fős, pótágyazható, maximum 4
fő elhelyezésére alkalmas JUNIOR
lakosztályok mindegyike márvánnyal burkolt
fürdőszobával, fürdőszobai piperecikkekkel,
légkondicionálóval, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, széffel, hajszárítóval felszerelt.
A lakosztályokban hálószoba és nappali
található. A nappaliban két kanapé szolgálja
a fekvőhelyet. A lakosztályokhoz medencére
illetve kertre néző terasz és saját, kültéri
úszómedence tartozik. Igény esetén tengerre
néző lakosztály felár ellenében foglalható.
Ellátás: Félpanzió. Reggeli és vacsora
büfé rendszerben. All inclusive ellátás felár
ellenében igényelhető.
Felszereltség: Recepció, nagy társalgó, 5
étterem (Helios & Eros, Ikaros, Island, Vythos,
Iris), 5 bár (két pool-bár, lobby bár, beachbár), 5 különböző úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, gyermekmedence, Spa
& Wellness részleg (felár ellenében jacuzzi,
hammam, szauna, kezelések, beltéri fűthető
úszómedence), játszótér, Mini Club 5-12
éves gyermekek részére, ingyenes WiFi,
ingyenes parkoló. A szállodában animátorok
gondoskodnak a felnőttek és a gyermekek
szórakoztatásáról. A tengerparton napernyők
és napozóágyak bérelhetők.
Sport: Strandröplabda pálya, fitneszterem,
asztalitenisz, darts.
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége.
Szépen berendezett, modern szobák, jó
felszereltség.
Hátrányok: A csendet és nyugalmat
kedvelőknek nem ajánlott.

PORTO
PLATANIAS
Village Resort
Platanias/Chania
246.900 Ft-tól

300 m

12 év

apartman
all inclusive

Fekvése: Platanias központjától kb. 100
méterre, A Porto Platanias Beach Resort &
Spa mögött, a parti út mellett épült szálloda.
A tengerpart távolsága kb. 300 méter. A két
szálloda közötti távolság kb. 150 méter. A
település központjában és a parti főúton
éttermek, tavernák, kávézók, bárok, üzletek
és ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket. A helyi autóbuszjáratokkal a
szomszédos települések és Chania is könnyen
elérhető.
GPS koordináta:
N35°30’59.9” E23°54’43.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
stúdiókban valamint 2 fős, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas Családi
apartmanokban.
A kb. 20 m2 alapterületű 2 ágyas,
pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas stúdiók mindegyike
konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, kávéfőzővel,
légkondicionálóval, márvánnyal burkolt
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
széffel, hajszárítóval felszerelt. A stúdiókhoz
medencére, illetve kertre néző balkon vagy
terasz tartozik.
A kb. 30 m2 alapterületű 2 fős, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
Családi apartmanok mindegyike
konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel,
kávéfőzővel, légkondicionálóval, márvánnyal
burkolt zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, széffel, hajszárítóval felszerelt.
Az apartmanokban külön hálószoba (két
ággyal) és nappali (két ággyal) található. Az
apartmanokhoz medencére, illetve kertre néző
balkon vagy terasz tartozik.
Ellátás: Félpanzió. Reggeli és vacsora
büfé rendszerben. All inclusive ellátás felár
ellenében igényelhető.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár,
pool-bár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, gyermekmedence, játszótér,
ingyenes WiFi, minimarket. A tengerparton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
A szálloda vendégei használhatják a 150
méterre fekvő Porto Platanias Beach
Resort 5*-os hotel szolgáltatásait (Spa &
Wellness részleg, felár ellenében jacuzzi,
hammam, szauna, kezelések, beltéri fűthető
úszómedence, ingyenes WiFi, úszómedencék,
gyermekmedencék, Mini Club).
Előnyök: Szépen berendezett, modern stúdiók
és apartmanok.
Hátrányok: A szolgáltatások többsége a
szomszédos szállodában érhető el, amely kb.
150 méterre található.

apartman

stúdió

Nyugat-Kréta (Chania)

GERANIOTIS
BEACH
Hotel
Platanias/Chania
294.900 Ft-tól

0m

all inclusive

12 év

Fekvése: Platanias településen, közvetlenül
a tengerparton, a központtól kb. 500 méterre
épült szálloda. A központban éttermek,
tavernák, bárok, kávézók, üzletek és
ajándékboltok sokasága várja az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N35°31’08.7” E23°53’46.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban,
melyek zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval,
TV-vel, hűtőszekrénnyel, hajszárítóval,
ingyenes WiFi-vel és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. Tengerre néző szoba felár
ellenében foglalható.
Ellátás: All inclusive.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, két
úszómedence és három gyermekmedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, pool-bár,
mini market, mini club, parkoló.
Előnyök: A tengerpart közelsége.
Hátrányok: A központ távolsága.

ELEFTHERIA
Hotel
Agia Marina/Chania
187.900 Ft-tól

800 m

12 év

Fekvése: Agia Marina településen, kis
dombon, a tengerparttól kb. 800 méterre, a
település központjától kb. 900 méterre épült
szálloda. A központban éttermek, bárok,
kávézók és üzletek várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N35°30’42.9” E23°56’13.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas SUPERIOR
szobákban valamint 2 fős, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
Családi szobákban. A szobák mindegyike
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval, TVvel, hűtőszekrénnyel, széffel, hajszárítóval
és balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
A SUPERIOR szobák és a Családi szobák
balkonjai kertre néznek. Tengerre néző
SUPERIOR szoba felár ellenében foglalható. A
Családi szobákban két légtér található két-két
ággyal.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető.
Felszereltség: Étterem, bár, úszómedence
és gyermekmedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, WiFi a közös helyiségekben.
Előnyök: Csendes, nyugodt környezet.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Nyugat-Kréta (Chania)

TOP
Hotel
Stalos/Chania
182.900 Ft-tól

300 m

Fekvése: Stalos központjától kb. 850
méterre, a tengerparttól kb. 300 méterre
egy kis dombon épült szálloda. A főutcán
(kb. 400 méter) üzletek, éttermek, bárok,
kávézók, tavernák és ajándékboltok várják az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N35°30’37.2” E23°57’12.0”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
két felnőtt és egy gyermek elhelyezésére
alkalmas szobákban illetve 2 ágyas (egy
hálószobás), pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas lakosztályokban.
A szobák és lakosztályok zuhanyzó/WCvel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval,
TV-vel, széffel (felár ellenében) felszereltek
és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Tengerre néző lakosztály felár ellenében
foglalható.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető.
Felszereltség: Recepció, bár, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, étterem.
Előnyök: A medencétől gyönyörű kilátás nyílik
az egész környékre és a tengerre is.
Hátrányok: A központ távolsága.

THEO
Hotel
Agia Marina/Chania
219.900 Ft-tól

200 m

Fekvése: Agia Marina településen, kis
dombon, a tengerparttól kb. 200 méterre
épült szálloda. A település központjában,
ami kb. 400 méterre található és a parti úton
üzletek, éttermek, tavernák, bárok, üzletek
és ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N35°30’51.2” E23°56’21.5”
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, melyek
légkondicionálóval, TV-vel, hűtőszekrénnyel,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel
felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. Tengerre néző szoba felár
ellenében foglalható.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető, melyet a
hotel éttermében biztosítanak.
Felszereltség: Recepció, étterem,
bár, pool-bár, társalgó, játszótér
gyerekeknek, fitneszterem, úszómedence
és gyermekmedence napernyőkkel és
napozóágyakkal.
Előnyök: A szálloda úszómedencéjétől
gyönyörű kilátás nyílik a tengerre és a
környékre.
Hátrányok: Emelkedőre épült a szálloda.

Nyugat-Kréta (Chania)

MYTHOS
PALACE
Resort & Spa
Georgioupolis/Rethymno
422.900 Ft-tól

12 év

Executive szoba

Executive szoba

Deluxe szoba

Nyugat-Kréta (Chania)

0m

all inclusive

Fekvése: Georgioupolis központjától kb. 3,5 km-re,
közvetlenül a tengerparton épült, három épületből
álló modern luxusszálloda. A település központjában
éttermek, tavernák, kávézók, üzletek és ajándékboltok
várják az idelátogató vendégeket. Rethymno kb. 18
km-re, Chania kb. 36 km-re található. A szomszédos
tengerpari nyaralóhelyen, a szállodától kb. 600 méterre
néhány üzlet, étterem és kávézó található.
GPS koordináta:
N35°21’10.1” E24°17’27.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas DELUXE szobákban, 2 ágyas,
pótágyazható, maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
EXECUTIVE szobákban, 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas MYTHOS
Junior lakosztályokban valamint 2 ágyas, pótágyazható
MYTHOS Junior Swim up lakosztályokban.
A kb. 26-30 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
DELUXE szobák mindegyike zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel, ingyenes WiFi-vel, széffel,
kávéfőzővel, hajszárítóval felszerelt. A szobákhoz kertre
illetve hegyekre néző balkon vagy terasz tartozik. Igény
esetén oldalról tengerre néző DELUXE szoba felár
ellenében foglalható.
A kb. 30 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
EXECUTIVE szobák mindegyike zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel, ingyenes WiFi-vel, széffel,
kávéfőzővel, hajszárítóval felszerelt. A szobákhoz kertre
néző terasz tartozik. Az EXECUTIVE szobák közvetlen
úszómedence kapcsolattal rendelkeznek. A teraszon
napernyő és napozóágy található.
A 2 ágyas, pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas MYTHOS Junior lakosztályok
mindegyike zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval, TVvel, ingyenes WiFi-vel, széffel, kávéfőzővel, hajszárítóval
felszerelt. A MYTHOS lakosztályokban külön hálószoba
és nappali valamint tengerre néző terasz vagy balkon
található.
A 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő (két felnőtt
és egy gyermek) elhelyezésére alkalmas MYTHOS
Junior Swim Up lakosztályok mindegyike zuhanyzó/
WC-vel, légkondicionálóval, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
széffel, kávéfőzővel, hajszárítóval felszerelt. A MYTHOS
Junior Swim Up lakosztályokban külön hálószoba
és nappali, valamint tengerre néző terasz és saját
úszómedence található.
Ellátás: Ultra all inclusive ellátás.
Felszereltség: Recepció, nagy társalgó, két étterem,
bár, pool-bár, beach-bár, jacuzzi, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, Spa & Wellness
részleg (szolgáltatások felár ellenében), ingyenes WiFi,
ingyenes parkoló. A tengerparton ingyenes napernyők
és napozóágyak.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Szépen berendezett,
modern szobák, jó felszereltség.
Hátrányok: A környéken kevés a szórakozási lehetőség.

Deluxe szoba OTN

Mythos Junior lakosztály

Mythos Junior lakosztály

Nyugat-Kréta (Chania)

HERMES
Hotel
Kissamos/Chania
206.900 Ft-tól

160 m

all inclusive

12 év

Fekvése: Kissamos település központjától kb.
800 méterre, a tengerparttól kb. 160 méterre
épült szálloda. A település központjában és
a főúton üzletek, éttermek, kávézók, bárok,
ajándékboltok várják az idelátogatókat.
Chania város kb. 38 km-re található, mely
helyi autóbusszal könnyen elérhető (autóbusz
megálló kb. 300 méterre). A híres öböl, Balos
kb. 13 km-re található.
GPS koordináta: N35°29’56.9” E23°38’41.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban,
melyek zuhanyzó/WC-vel, fürdőszobai
piperecikkekkel, mini hűtővel, hajszárítóval,
légkondicionálóval, TV-vel, széffel, ingyenes
WiFi-vel felszereltek és balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Félpanzió. All inclusive ellátás felár
ellenében kérhető.
Felszereltség: Recepció, pool-bár, társalgó
TV-vel, úszómedence és gyermekmedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, ingyenes
WiFi, parkoló a vendégek részére.
Előnyök: A tengerpart közelsége, saját
úszómedence.
Hátrányok: A központ távolsága.

ELOTIA
Hotel
Ag. Apostoli/Chania
205.900 Ft-tól

Ag. Apostoli

Nyugat-Kréta (Chania)

250 m

Fekvése: Ag. Apostoli településen, a homokos
tengerparttól kb. 250 méterre épült szálloda.
A főúton, kb. 600 méterre üzletek, éttermek,
kávézók várják az idelátogatókat. Chania város
központja kb. 3,5 km-re található, mely helyi
autóbusszal könnyen elérhető.
GPS koordináta:
N35°30’41.6” E23°59’00.9”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban,
melyek zuhanyzó/WC-vel, hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval, TV-vel, széffel (a
helyszínen igényelhető 2 EUR/nap felár
ellenében), ingyenes WiFi-vel felszereltek és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Félpanzió.
Felszereltség: Étterem, snack-bár,
kávézó, tetőterasz, társalgó TV-vel,
csomagszoba, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, ingyenes WiFi, parkoló a
vendégek részére.
Előnyök: Csendes, családias környezet, saját
úszómedence.
Hátrányok: A tengerpart távolsága. Kevés
szórakozási lehetőség a közelben.

Nyugat-Kréta (Chania)

Nyugat-Kréta (Chania)

Nyugat-Kréta (Chania)

Nyugat-Kréta (Chania)

KELET-KRÉTA

Görögország legdélebben fekvő és legnagyobb
szigetére, Krétára invitáljuk Önt, melyet a helyiek
egyszerűen csak nagy szigetnek neveznek.
Lélegzetelállító
természeti
szépségeket,
történelmi emlékeket fedezhet itt fel. A sziget
4000 éves történelemmel büszkélkedhet, a
mínoszi kultúra legszebb emlékeivel találkozhat
itt. A Knossosban és Phaistosban feltárt
palotákat meglátogatva bepillanthat az európai
civilizáció bölcsőjébe. A régészeti feltárásokon
kívül Kréta vadregényes tájakkal, hegyekkel,
1400 kilométernyi változatos tengerparttal várja
a látogatókat. A kis hegyi falvakat még nem
hódította meg a turizmus, így a helyi lakosok
mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek. A
sziget keleti és nyugati oldalának különbözősége,
ha lehet, még varázslatosabbá teszi a szigetet
a látogatók számára. Azonban egyvalamiben
megegyezik a sziget két oldala, számtalan
szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget kínál.
A helyi gasztronómia iránt érdeklődők számára
Kréta valóságos földi paradicsom. A szárazföldön,
vagy más görög szigeteken tapasztalt kulináris
élmények itt megsokszorozhatók. Az üdülőhelyek
forgatagában elvegyülve minden korosztály
megtalálhatja itt a felhőtlen nyaraláshoz
szükséges feltételeket.
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fakultatív programok
SPINALONGA-AGIOS NIKOLAOS
Egész napos autóbuszos és hajós
program keretében ellátogatunk
Spinalonga szigetére, mely a
történelme folyamán mindig fontos
stratégiai szerepet töltött be, ezért
foglalták el a velencei, majd a török
haderők is. A törökök kiűzésének
céljából Kréta kormányzója 1904-ben
hozott egy törvényt, mely értelmében
a szigetre szállították Kréta összes
leprását, és ettől kezdve lett a sziget
a kín, a betegség szigete egészen
1963-ig, amikor is az utolsó leprás is
gyógyultan távozott a szigetről. Azóta
Spinalonga egy zarándok hely, ahova
évente zarándokok ezrei érkeznek
és imádkoznak egészségükért. Az
idegenvezetés után visszaszállunk
hajónkra és behajózunk egy
természetvédelmi övezetbe. A fehér
homokos parton napozhatunk,
fürdőzhetünk a csodás kékségű
vízben, akár a hajóról is ugrálhatunk
a vízbe. Ebben a szép öbölben
fogjuk elfogyasztani ebédünket
is, rostonsült sertéshúst görög
salátával, amit a hajó legénysége
készít el nekünk. A program
során eljutunk Agios Nikolaosba
is, a keleti part kikötővárosába. A
városban található a feneketlen tó,
melynek mélysége 60-70 méter.
Agios Nikolaosban szabad program
keretében kávézhatunk, sétálhatunk
visszaindulás előtt.
A program ára: kb. 52 EUR/fő
Ag. Nikolaos

KNOSSOS-I PALOTA ÉS
HERAKLION MÚZEUM
A fakultatív kirándulás során
meglátogatjuk a mitológiából
ismert palotát, a labirintust, vagyis
Minotaurusz lakhelyét, amely
egyben helyszíne volt Theseus és
Ariadné szerelmének, Daidalos
és Ikarosz történetének is. A
Knossos-i palota fénykorát Kr.e.1700
és Kr.e.1450 között élte, bár az
első paloták már Kr.e. 3000 táján
álltak. Megdöbbentő, hogy milyen
vívmányokat használtak itt, már az
időszámításunk előtti időben is, úgy
mint például a vízöblítéses WC, a
földrengés biztos építkezés, valamint
a palota helyének megválasztását is
kizárólag a logika vezérelte, melyhez
egészen bizonyosan ismerték a
közlekedőedények elvét, illetve
nyomást is tudtak számolni. Az
ásatási területen körülbelül egy órát
töltünk el, bejárjuk szinte a teljes
palotát. Knossosból egyenesen
indulunk Heraklion belvárosába, ahol
szabadidő eltöltésére lesz lehetőség.
Módjuk lesz meglátogatni a Régészeti
Múzeumot, ahol megcsodálhatják
az ásatások során talált értékes
leleteket.
A program ára: kb. 38 EUR/fő
Knossos

VAI BEACH
Programunk során Kréta egyik
legszebb tengerpartjára látogatunk, a
híres Vai Beach-re. Első megállónk,
a sziget egyik leghíresebb kolostora,
a XV. században alapított Toplou.
Megtekinthetjük az évszázados
ikonokat és a múzeumot. Majd kb.
3 órán át élvezhetjük a napsütést
és a tenger hűsítő habjait Vai híres,
pálmafás tengerpartján, ahol annak
idején a Bounty reklámot is forgatták.
Hazafelé megállunk Sitiában, ahol
sétálhatunk a kikötőben.
A program ára: kb. 42 EUR/fő
Vai

SANTORINI
Reggeli indulás és két óra hajóút után
érünk Athinos kikötőbe. Az autóbusz
útja meredek szerpentineken vezet,
ahonnan gyönyörű rálátás nyílik a
kalderára. Utunk során megállunk
Oiában, ahol 1-1,5 órás szabad
programot követően indulunk
Firába. Itt 1 óra szabadidőnk lesz.
Visszaindulás előtt még lehetőség
lesz úszni egyet Kamari strandján.
A program ára: kb. 140 EUR/fő

Santorini
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Kelet-Kréta (Heraklion)

DIMITRIS
Apartman
Stalis
109.900 Ft-tól

200 m

16 év

Fekvése: Stalis sétálóutcájának nyugati felén,
a központtól kb. 5 percnyi sétára, a homokos
tengerparttól kb. 200 méterre épült szép,
családi vezetés alatt álló apartmanház. A
központban kávézók, éttermek, üzletek, bárok,
szórakozóhelyek találhatók.
GPS koordináta:
N35°17’36.2” E25°25’26.7”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, valamint
4 fős apartmanokban, melyek mindegyike
konyhasarokkal, TV-vel, zuhanyzó/WCvel felszerelt és terasszal vagy balkonnal
rendelkezik. Légkondicionálás a helyszínen,
térítés ellenében igényelhető 6 EUR/stúdió/
nap áron.
Ellátás: Önellátás. A helyszínen reggeli
befizethető.
Felszereltség: Recepció, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal,
gyermekmedence, pool-bár, széf, mely
szolgáltatások a kb. 20 méterre található Villa
Ritsa apartmanházban vehetők igénybe.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. Szépen berendezett stúdiók, saját
úszómedence.
Hátrányok: Nem lehet vacsorát befizetni.

PELLA
Apartman
Gouves
107.900 Ft-tól

20 m

16 év

Fekvése: Kato Gouves központjától kb. 400
méterre, a homokos strandtól kb. 250 méterre
található szépen berendezett apartmanház. A
tengerparttól csak a parti út választja el.
GPS koordináta:
N35°20’07.1” E25°18’10.6”
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban, illetve 2 fős,
pótágyazható, maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmas apartmanokban, melyek felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Légkondicionálás 5 EUR/nap, széf 10 EUR/hét
felár ellenében a helyszínen igényelhető.
Ellátás: Önellátás. Reggeli, vacsora igény
esetén a helyszínen befizethető, melyet az
apartmanház éttermében lehet igénybe venni.
Felszereltség: Recepció, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, étterem,
pool-bár, mini market.
Előnyök: Szépen berendezett stúdiók,
saját úszómedence. Családi apartmanok
foglalhatók, melyekben két felnőtt mellett
két, 16 éves kor alatti gyermek elhelyezését
ingyenesen biztosítjuk.
Hátrányok: A környéken kevés a szórakozási
lehetőség.
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CRETA
VERANO
Hotel
Malia
208.900 Ft-tól

1100 m

all inclusive

12 év

Fekvése: Malia központjában, a tengerparttól
kb. 1,1 km-re épült, felújított szálloda. Kb. 200
méterre üzletek, éttermek, tavernák, bárok, és
kávézók várják az idelátogató vendégeket. A
parton napernyők és napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N35°17’05.4” E25°27’56.0”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban
és maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
Családi szobákban, melyek hűtőszekrénnyel,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel,
hajszárítóval felszereltek és balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek. Légkondicionálás (7
EUR/szoba/nap) és széf a helyszínen, felár
ellenében igényelhető.
Ellátás: All inclusive.
Felszereltség: Recepció, étterem, társalgó,
gyermekmedence, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal.
Előnyök: Szépen berendezett szobák.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

THISVI
Hotel
Stalis
143.900 Ft-tól

250 m

Fekvése: Stalis központjától és a sétálóutcától
kb. 500 méterre, közvetlenül a tengerparton,
de kb. 250 méterre a strandtól épült szálloda.
A központban kávézók, éttermek, üzletek,
ajándékboltok, bárok, és szórakozóhelyek
várják az idelátogatókat vendégeket. A parton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N35°17’48.7” E25°25’24.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban
valamint 2 fős, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas stúdiókban, melyek
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, légkondicionálóval,
és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. A
stúdiók konyhasarokkal és hűtőszekrénnyel is
felszereltek.
Ellátás: A stúdiókhoz önellátás. A szobákhoz
reggeli. Felár ellenében a stúdiókhoz is
kérhető reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, étterem,
WiFi a közös helyiségekben, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal.
Előnyök: A tengerpart közelsége, saját
úszómedence.
Hátrányok: Egyszerűen berendezett szobák.
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MAGDA
Hotel
Gouves
262.900 Ft-tól

200 m

all inclusive

Fekvése: Hersonissostól 6 km-re, Gouves
ófalutól 3 km-re, Kato Gouves központjától
kb. 300 méterre, a tengerparttól kb. 200
méterre épült közkedvelt szálloda. A
tengerparti település kis központjában
éttermek, kávézók és néhány kis üzlet
is található. Az öt, kétszintes épületből
álló modern szálloda 120 szobáját a
közelmúltban felújították. Heraklion
kb. 18 km-re található. A fővárosba
a helyi autóbuszjáratokkal könnyen
eljuthatunk. A helyi autóbuszokkal a
környék települései is könnyen elérhetők
(Hersonissos, Stalis, Malia). A szálloda
közelében a CRETAQUARIUM (kb.
3 km), a DINOSAURIA PARK (kb. 2
km), a PLANET CRETE (kb. 2 km)
és WATERPARK (kb. 8 km) nyújt
további szórakozási lehetőséget. A
tengerparton vizisport lehetőségek várják
a vendégeket.
GPS koordináta:
N35°19’56.3” E25°17’54.7”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas,
ízlésesen berendezett szobákban,
melyek zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval,
ingyenes WiFi-vel, hajszárítóval
felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. Széf térítés ellenében
kérhető. A két felnőtt és két gyermek
elhelyezésére alkalmas 4 ágyas,
egy légterű családi szobák nagyobb
alapterülettel rendelkeznek, mint a két- és
háromágyas szobák.
Ellátás: All inclusive.
Felszereltség: Recepció, társalgó,
csomagszoba, saját parkoló, CALYPSO
étterem, MAMA MAGDA snack-bár és
pizzéria, DIONYSUS bár, AMPHITEATRE
bár, ajándékbolt, supermarket, poolbár, két úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, gyermekmedence,
kültéri jacuzzi, egy beltéri, fűthető
úszómedence, Mini Club és játszótér
a gyermekek részére. Ingyenes WiFi
a szálloda egész területén. A Spa
részlegben szauna, fitneszterem
térítés ellenében használható.
A gyermekek szórakoztatásáról
animátorok gondoskodnak. A felnőttek
szórakoztatására folyamatos programokat
és tematikus esteket szerveznek.
Sport: A 4000 m2-es Sportcentrumban
teniszpálya, asztalitenisz, tollaslabda, mini
golf, kosárlabda, mini foci várja a sportolni
vagy csak szórakozni vágyó vendégeket.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Két
felnőtt és két gyermek (12 éves korig)
elhelyezésére alkalmas családi szobák
foglalhatók.
Hátrányok: A környéken kevés a
szórakozási lehetőség.

Kelet-Kréta (Heraklion)

ARIADNE
BEACH
Hotel
Stalis/Malia
238.900 Ft-tól

0m

2 év

Fekvése: Stalis központjától és a sétálóutcától
kb. 500 méterre, közvetlenül a homokos
tengerparton épült szálloda, mely 9 épületből
áll. A szálloda környékén és a parti úton egykét kávézó és étterem található. A központban
üzletek és több étterem, bárok, kávézók várják
az idelátogatókat.
GPS koordináta: N35°17’27.1” E25°26’31.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas SUPERIOR
szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel, hűtőszekrénnyel,
széffel, hajszárítóval felszereltek és terasszal
vagy balkonnal rendelkeznek.
Ellátás: Félpanzió (reggeli és vacsora büfé
rendszerben).
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, poolbár, snack-bár, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, gyermekmedence,
asztalitenisz, játszótér.
Előnyök: Közvetlen tengerparti szálloda.
Hátrányok: A központ távolsága.

MALIA MARE
Hotel
Malia
157.900 Ft-tól

950 m

12 év

Fekvése: Malia központjában, a tengerparttól
kb. 950 méterre épült szálloda. A központban
kávézók, éttermek, tavernák, üzletek,
ajándékboltok, bárok, szórakozóhelyek várják
az idelátogató vendégeket. Heraklion kb. 35
km-re, Hersonissos kb. 7 km-re, a szomszédos
Stalis kb. 3 km-re található, melyeket a helyi
autóbuszjáratokkal könnyen elérhetünk.
Buszmegálló a szálloda közelében található.
GPS koordináta:
N35°17’03.6” E25°27’46.0”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
légkondicionálóval (7 EUR/szoba/nap felár
ellenében lehet használni), és balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli, melyet a szálloda éttermében
lehet elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, reggeliző,
étterem, WiFi a közös helyiségekben,
pool-bár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal.
Előnyök: A központ közelsége, saját
úszómedence.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Kelet-Kréta (Heraklion)

STELLA
ISLAND
Luxury Resort & Spa
Analipsi
412.900 Ft-tól

250 m

all inclusive

luxury pool view szoba

luxury pool view szoba

Kelet-Kréta (Heraklion)

Fekvése: A 2017-ben épült luxusszálloda Herakliontól
kb. 20 km-re, Analipsi településen, a tengerparttól
kb. 250 méterre épült. A kis település központja kb.
1 km-re található, ahol éttermek, kávézók és üzletek
várják az idelátogató vendégeket. A szálloda sajátos
építészeti stílusban épült. Egy hatalmas lagúna alakú
úszómedencén és annak környékén alakították ki a
szobákat, pálmafákkal és napozóteraszokkal, így az
egész komplexum egy egzotikus szigetre emlékezet.
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szálláshely csak
15 éves kor feletti vendégeket fogad!
GPS koordináta:
N35°20’00.4” E25°20’08.1”
Elhelyezés: 2 ágyas Luxury Pool View szobában, 2
ágyas Luxury Swim Up szobában és 2 ágyas Over Water
bungalókban.
A maximum 2 fő elhelyezésére alkalmas, kb. 27 m2
alapterületű Luxury Pool View szobák a főépület
felett találhatók. Minden Luxury Pool View szoba
zuhanyzóval (szobapapucs, fürdőköpeny), WC-vel,
prémium fürdőszobai piperecikkekkel, hajszárítóval,
légkondicionálóval, minibárral, LCD TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, kávé- és teafőzővel, széffel felszerelt. A
szobákhoz tartozó balkonról gyönyörű kilátás nyílik a
medencére és az egész épületegyüttesre.
A maximum 2 fő elhelyezésére alkalmas, kb. 27 m2
alapterületű Luxury Swim Up szobák a földszinten
találhatók és minden szoba közvetlen kapcsolattal
rendelkezik a központi úszómedencéhez. Minden
Luxury Swim Up szoba zuhanyzóval (szobapapucs,
fürdőköpeny), WC-vel, prémium fürdőszobai
piperecikkekkel, hajszárítóval, légkondicionálóval,
minibárral, LCD TV-vel, ingyenes WiFi-vel, kávé- és
teafőzővel, széffel felszerelt. A szobákhoz a medencére
épített saját terasz tartozik, mely napozóágyakkal és
napernyővel felszerelt.
A maximum 2 fő elhelyezésére alkalmas, kb. 25 m2
alapterületű Over Water Bungalókat a lagúna alkú
központi úszómedence fölé építették, közvetlen
kapcsolattal az úszómedencéhez. Minden Over Water
Bungaló zuhanyzóval (szobapapucs, fürdőköpeny), WCvel, prémium fürdőszobai piperecikkekkel, hajszárítóval,
légkondicionálóval, minibárral, LCD TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, kávé- és teafőzővel, széffel felszerelt. A
szobákhoz a medencére épített saját terasz tartozik, mely
napozóágyakkal és napernyővel felszerelt.
Ellátás: Félpanzió büfé rendszerben. All inclusive ellátás
felár ellenében igényelhető.
Felszereltség: Recepció, öt étterem nemzetközi
és mediterrán konyhával (KIMATA creative cuisine,
OCEANIA art cuisine, VEGERA cretan cuisine, LA
PARRILLA we meat again, UMAMI asian robbata)
két bár, pool-bár, all day lounge, snack-bár, két
úszómedence napernyőkkel és napozóágyakkal,
napozóterasz, ingyenes WiFi, szobaszervíz.
A Spa részlegben jacuzzi, hammam, szauna, beltéri
úszómedence és különböző kezelések vehetők igénybe
felár ellenében.
Előnyök: Magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó,
modern szálloda szépen berendezett szobákkal. A luxus
körülményeket kedvelő utasainknak és a gondtalan
pihenést kedvelőknek ajánljuk.
Hátrányok: -

luxury swim up szoba

luxury swim up szoba
over water bungaló

over water bungaló
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AQUA SUN
VILLAGE
Hotel &
Water Park
Hersonissos
205.900 Ft-tól

12 év

galériás szoba

Kelet-Kréta (Heraklion)

950 m

all inclusive

Fekvése: Hersonissos központjától kb. 1,4
km-re, a tengerparttól kb. 950 méterre épült
modern szálloda. A település központjában
rengeteg szórakozási lehetőség, éttermek,
tavernák, bárok, szórakozóhelyek, kávézók,
üzletek és ajándékboltok sokasága várja az
idelátogató vendégeket. Heraklion kb. 28 kmre, Agios Nikolaos kb. 38 km-re, Stalis kb. 5
km-re és Malia kb. 7 km-re található, melyek
a helyi autóbuszjáratokkal könnyen elérhetők.
A helyi autóbusz megállója kb. 500 méterre
található.
GPS koordináta:
N35°18’05.4” E25°24’09.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban
valamint 2 ágyas, pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas Családi szobákban.
A 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas szobák mindegyike
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval (július és augusztus
hónapban ingyenes, a többi időszakban
7 EUR/nap felár ellenében a helyszínen
befizethető), hajszárítóval, széffel felszerelt és
balkonnal vagy terasszal rendelkezik. Tengerre
néző szoba felár ellenében rendelhető.
A 2 ágyas, pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas Családi szobák
mindegyike zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval (július
és augusztus hónapban ingyenes, a többi
időszakban 7 EUR/nap felár ellenében
a helyszínen befizethető), hajszárítóval,
széffel felszerelt és balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. Tengerre néző Családi szoba felár
ellenében rendelhető.
Ellátás: All inclusive.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár,
mini market, két pool-bár, Tropical Bar
nagy terasszal, 3 úszómedence (édes és
tengervizes) napernyőkkel és napozóágyakkal,
2 különálló gyermekmedence, saját vizipark
csúszdákkal és különböző vizi játékokkal.
Gyerekeknek Mini Club, különböző játékok
és foglalkozások. Ingyenes WiFi a szálloda
területén.
Sport: Két teniszpálya, asztalitenisz,
strandröplabda, Water Park csúszdákkal és
medencékkel.
Előnyök: Jó felszereltségű szálloda, szépen,
modern bútorokkal berendezett szobákkal. Két
felnőtt és két gyermek elhelyezésére alkalmas
Családi szoba foglalható, ahol a két felnőtt
mellett két gyermek is elhelyezhető 12 éves
korig!
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

GOUVES
WATER
PARK
Holiday Resort
Gouves
249.900 Ft-tól

12 év

300 m

all inclusive

Fekvése: Herakliontól kb. 17 km-re, a
tengerparttól kb. 300 méterre épült szálloda.
Kato Gouves központjától kb. 800 méterre
található. A település központjában éttermek,
kávézók, üzletek és ajándékboltok várják az
idelátogató vendégeket. A főváros és a sziget
nagyobb települései a helyi autóbuszjáratokkal
könnyen elérhetők. Hersonissos kb. 10 km-re,
Agios Nikolaos kb. 45 km-re, Stalis kb. 15 kmre és Malia kb. 17 km-re található. A település
alkalmas kiindulópont lehet a környék kulúrális
látnivalónak felfedezéséhez.
GPS koordináta:
N35°19’51,3” E25°18’03.6”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas szobákban
valamint 2 ágyas, pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas Családi szobákban.
A kb. 20-22 m2 alaperületü 2 ágyas,
pótágyazható, maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas szobák mindegyike
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval, ingyenes WiFi-vel,
hajszárítóval, széffel felszerelt és balkonnal
vagy terasszal rendelkezik.
A kb. 35-40 m2 alaperületü 2 ágyas,
pótágyazható, maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmas Családi szobák mindegyike
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval, ingyenes WiFi-vel,
hajszárítóval, széffel felszerelt és balkonnal
vagy terasszal rendelkezik. A családi
szobákban két külön szoba található.
Ellátás: All inclusive.
Felszereltség: Recepció, éttermek és
bárok (DIONYSOS étterem, ARTEMIS
étterem és snack-bár, PACIFIC ASIAN a
la carte étterem, SMILE beach-bár és a la
carte étterem, APOLLON bár, ZEUS bár,
POSEIDON pool-bár, ARTEMIS pool-bár),
mini market, 5 úszómedence felnőtteknek,
2 gyermekmedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, Aegeo Mini Spa (felár
ellenében igénybe vehető kezelésekkel).
Saját, 1500 m2 területen elhelyezkedő vizipark
csúszdákkal és különböző vizi játékokkal. A
Water Park területén 6 nagy csúszda (8 éves
kor felettieknek), több kis csúszda (2-8 éves
gyermekeknek) és Baby Water Park található.
Előnyök: Jó felszereltségű szálloda, szépen
berendezett szobákkal. Családi szoba
foglalható, ahol a két felnőtt mellett két
gyermek is elhelyezhető 12 éves korig! A
gyermekek a saját Water Park előnyeit helyben
élvezhetik.
Hátrányok: A központ távolsága. A környéken
kevés a szórakozási lehetőség.

2 ágyas szoba

2 ágyas szoba

családi szoba

családi szoba
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CENTRAL
HERSONISSOS
Hotel
Hersonissos
156.900 Ft-tól

Standard szoba

Standard szoba

Superior szoba

Superior szoba

Kelet-Kréta (Heraklion)

300 m

6 év

Fekvése: Hersonissos központjától kb. 150
méterre, a tengerparttól kb. 300 méterre épült. A
központban számtalan szórakozási lehetőség várja
az idelátogatókat.
GPS koordináta: N35°18’51.7” E25°23’34.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas STANDARD és 2
ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmas SUPERIOR szobákban, melyek TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, mini hűtővel, zuhanyzó/WCvel és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Légkondicionálás a helyszínen, 6 EUR/szoba/nap
felár ellenében igényelhető. A SUPERIOR szobák
felújítottak.
Ellátás: Félpanzió.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, lift,
úszómedence napernyőkkel és napozóágyakkal.
Előnyök: Szépen berendezett szobák.
Hátrányok: Kis méretű az úszómedence.
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PARGA

Parga

Érezte már úgy a görög szárazföldön járva, mintha egy apró szigetre érkezett
volna? Pargán egészen biztosan megtapasztalhatja ezt. Az olívaligetekkel és
citrusültetvényekkel borított hegyoldalra kapaszkodó, varázslatos kisvárosban
mindent megtalál, ami egy romantikus nyaraláshoz szükséges. Parga a Jón-tenger
partján, Epirusz tartományban található. Szűk, kanyargós, domboldalra felfutó,
ódon hangulatú kis utcáit a város fölé magasodó velencei erődítmény koronázza
meg. A tengerparti főutcán egymást érik a tavernák, éttermek, kávézók, bárok,
kis üzletek. A szórakozásra vágyókat, az üdülőhelyek nyári lüktetését keresőket
a lehetőségek végtelen tárháza fogadja. A víz szerelmesei több, homokos és
aprókavicsos tengerpart közül választhatnak. Ne feledkezzünk meg azonban az
ókori mítoszok és történelmi látnivalók iránt érdeklődőkről sem. A környék szinte
kiaknázhatatlan kirándulási lehetőségekkel büszkélkedik. Meglátogathatja az
alvilág kapujában emelt ősi romokat. Az ókori görögök hite szerint ugyanis Parga
közelében volt Hádész birodalmának bejárata, ahová az alvilág révésze, Kháron
az Acheron folyón úszó ladikján vezette el a holt lelkeket. Ellátogathat az ókor
egyik leghíresebb jósdájába, Dodoniba. Túrázhat az európai „Grand Canyon”ban. Áthajózhat Paxos és Antipaxos szigetére. És ezzel csupán a lehetőségek kis
töredékét ismerhette meg. Jöjjön velünk, fedezze fel a környéket személyesen!

KORFU

Valtos Beach Parga
Kryoneri Beach
PAXOS

Valtos Beach

Parga

Kryoneri Beach

Parga

Lychnos Beach

fakultatív programok

PAXOS ÉS ANTIPAXOS
Egész napos hajókirándulás
keretében ellátogatunk a közeli, kb.
1,5 órás hajóútra található Paxos
és Antipaxos szigetekre. Antipaxos
szigeten felfedezzük a Kék-barlangot
(a bátrabbak lehetőség szerint
beúszhatnak a barlangba). Gyönyörű
sziklaképződmények mellett
elhaladva jutunk Paxos szigetére,
ahol szabad programot biztosítunk a
fővárosban, Gaioson, ahol fürdőzésre
és étkezésre (az ár nem tartalmazza)
is lehetőség nyílik. Visszaindulás a
délutáni órákban.
A program ára: kb. 25 EUR/fő

ACHERON FORRÁSOK
Fél napos, autóbuszos kirándulás
Glyki falucskába, séta a források
mentén. Szabad program keretében,
felár ellenében lehetőség nyílik
raftingra, lovaglásra és kajakozásra.
A program ára: kb. 20 EUR/fő
Acheron

KORFU
Egész napos hajókirándulás a kb.
2 órás hajóútra található Korfu
szigetére. Kerkyra fővárosban kb 5
óra szabad programot biztosítunk.
Az óvárosban lehetőség nyílik a
helyi látványosságok megtekintésére
(Erődök, velencei hangulatú
belváros) vagy ellátogathatunk
Achillionba, a Sissy Palotába.
Visszaindulás a délutáni órákban.
A program ára: kb. 45 EUR/fő
Korfu

VIKOS KANYON ÉS IOANNINA
Egész napos, autóbuszos kirándulás.
Első állomásként Ioannina várost
látogatjuk meg, ahol a Citadella
kilátójából gyönyörködhetünk
a helyi panorámában. Onnan
csodálatos tájakon vezet utunk
a Vikos kanyon fölé. Rövid séták
keretében Monodendri és Oxya
falvakból gyönyörködhetünk a Vikoskanyon elénk táruló fantasztikus
panorámájában. A hegyről lefelé úton
érdekes mészkőhidakat fotózhatunk.
A program ára: kb. 45 EUR/fő
Vikos

METEORA ÉS METSOVO
Egész napos, autóbuszos kirándulás
keretében meglátogatjuk a világ
egyik csodájaként emlegetett,
sziklára épült kolostoregyüttest,
mely a Világörökség része. Étkezési
lehetőség Kalambaka városban
(az ár nem tartalmazza). Ezután
megállunk Metsovo városkában, mely
Görögország egyik síparadicsoma.
Az ár tartalmazza a Meteora
belépőjegyet.
A program ára: kb. 60 EUR/fő

ALBÁNIA
Egész napos, autóbuszos kirándulás
Albániába. Meglátogatjuk a
Világörökség részeként nyilvántartott
Butrint ókori romvárost és múzeumát.
A következő állomás a közeli
Saranda, ahol lehetőségünk van
étkezésre (az ár nem tartalmazza),
majd szabad program a városi
sétánynál. Az ár tartalmazza a
belépőt Butrintba.
A program ára: kb. 55 EUR/fő

Metsovo

Butrint

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Parga

DAFNI
Apartman
Parga
32.900 Ft-tól

650 m

16 év

Fekvése: Parga központjától kb. 300
méterre, a városi tengerparttól (Kryoneri
Beach) kb. 650 méterre, a kikötőtől kb.
500 méterre, Valtos Beach gyönyörű
strandjától kb. 950 méterre épült. Az
apartmanház közelében minimarket
és pékség is található. A település
központjában, mely rövid sétára található,
éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek és ajándékboltok sokasága
várja az idelátogató vendégeket. A
kikötőben, a vártól a városi strandig
rengeteg bár, kávézó és étterem
sorakozik, melyek közül saját igényeink
szerint válogathatunk egy hangulatos
vacsorához az esti séta alkalmával.
Az éttermek változatos kínálata
lehetőséget nyújt a görög konyha
és azon belül is a helyi specialitások
kipróbálására. A tengeri halak és ételek
kedvelőit a haltavernák invitálják. Az
apartmanház fekvéséből adódóan
utasaink válogathatnak a városi strand
vagy a homokosabb Valtos Beach között.
Mindkét strandon bérelhetők napernyők
és napozóágyak. Valtos Beachen
több beach-bár is található, mely saját
napernyőkkel és napozóágyakkal
rendelkezik. Az apartmanház közvetlenül
a Diamandis Apartman mellett található,
így a két ház lehetőséget ad kisebb
csoportok illetve nagyobb baráti
társaságok elhelyezésére is.
GPS koordináta:
N39°17’14.5” E20°23’50.5”
Elhelyezés: 2 fős, maximum 4 főig
pótágyazható, modern bútorokkal
berendezett stúdiókban, melyek
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel, ingyenes WiFi-vel felszereltek és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Légkondicionáló használata a helyszínen
befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron. A
4 fős stúdiókban maximum két felnőtt
és két, 16 éves kor alatti gyermek
elhelyezésére van lehetőség.
Ellátás: Önellátás. Félpanzió befizethető
(reggeli és vacsora), melyet egy helyi
étteremben biztosítunk.
Előnyök: Központ közelsége. Modern
bútorokkal, szépen és ízlésesen
berendezett stúdiók. Családi stúdiók
foglalhatók, melyekben a két felnőttel
együtt utazó két gyermek szállását
pótágyon, 16 éves korig ingyenesen
biztosítjuk!
Hátrányok: A tengerpart távolsága.
A környéken, a város adottságai miatt
(szűk utcák és kialakított parkolóhelyek
hiánya) a főszezonban nagyon nehéz
parkolóhelyet találni. Előfordulhat, hogy
saját gépkocsival érkező utasaink csak
az Apartmanháztól messzebb tudnak
parkolni.

Parga

DIAMANDIS
Apartman
Parga
32.900 Ft-tól

650 m

16 év

Fekvése: Parga központjától kb. 300
méterre, tengerparttól kb. 650 méterre, a
kikötőtől kb. 500 méterre, Valtos Beach
gyönyörű strandjától kb. 950 méterre épült.
Az apartmanház közelében minimarket
és pékség is található. Az apartmanház
közvetlenül a Dafni Apartman mellett épült.
GPS koordináta:
N39°17’14.6” E20°23’50.4”
Elhelyezés: 2 fős, maximum 4 főig
pótágyazható, szépen berendezett
stúdiókban, melyek konyhasarokkal, TVvel, ingyenes WiFi-vel, zuhanyzó/WC-vel
felszereltek és balkonnal rendelkeznek.
Légkondicionáló használata a helyszínen
befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron. A 4 fős
stúdiókban maximum két felnőtt és két, 16
éves kor alatti gyermek elhelyezésére van
lehetőség.
Ellátás: Önellátás. Félpanzió befizethető
(reggeli és vacsora).
Előnyök: Családi stúdiók foglalhatók,
melyekben a két felnőttel együtt utazó két
gyermek szállását pótágyon, 16 éves
korig ingyenesen biztosítjuk!
Hátrányok: A tengerpart távolsága. A
környéken nehéz parkolóhelyet találni.

MILOS
Apartman
Parga
32.900 Ft-tól
400 m

Fekvése: Parga központjától kb. 150
méterre, a kikötőtől és a tengerparti
sétánytól kb. 250 méterre, a strandtól
(Kryoneri Beach) kb. 400 méterre épült
apartmanház. A környéken több pékség
és minimarket található, a központban
éttermek, tavernák, kávézók, bárok
sokasága várja az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N39°17’11.9” E20°24’02.2”
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban, melyek
felszerelt konyhasarokkal, TV-vel, széffel,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel
felszereltek és terasszal vagy balkonnal
rendelkeznek. Légkondicionáló használata
a helyszínen befizethető 5 EUR/stúdió/nap
áron.
Ellátás: Önellátás. Félpanzió befizethető.
Felszereltség: Kert, bár, kis parkoló.
Úszómedence használat fogyasztás
ellenében (kb. 50 m).
Előnyök: A központ közelsége. Saját, kis
parkolóval rendelkezik.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Parga

BYZANTIO
Apartman
Parga/Valtos Beach
111.900 Ft-tól

200 m

6 év

2 fős stúdió

2 fős stúdió

Fekvése: Valtos Beachen, Parga
központjától kb. 2 km-re, a homokos
tengerparttól kb. 200 méterre épült
apartmanház. Valtos Beachen mini
market, pékség, kisebb üzletek, néhány
étterem, kávézó és beach bár található.
Parga központjában éttermek, bárok,
kávézók és üzletek sokasága várja az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N39°17’08.0” E20°23’07.6”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható, de
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
stúdiókban valamint maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas apartmanokban,
melyek felszerelt konyhasarokkal,
TV-vel, széffel, ingyenes WiFi-vel,
légkondicionálóval, zuhanyzó/WC-vel
felszereltek és terasszal vagy balkonnal
rendelkeznek. A 4 fős apartmanokban két
hálószoba (két-két ággyal), konyha és
zuhanyzó/wc található.
Ellátás: Önellátás. Reggeli befizethető,
melyet az apartmanház reggelizőjében
lehet igénybe venni.
Felszereltség: Szép kert, snack-bár,
reggeliző, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, saját parkoló.
Előnyök: A tengerpart közelsége, szép,
gondozott kert.
Hátrányok: A település központjának
távolsága.

ACROPOL
Hotel
Parga
116.900 Ft-tól

400 m

4 év

Fekvése: A családias szálloda Parga
történelmi központjában, a kikötőtől kb.
200 méterre, a fürdőzésre alkalmas
tengerparttól (Kryoneri Beach) kb. 400
méterre épült.
GPS koordináta:
N39°17’04.9” E20°24’00.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható
szobákban, melyek légkondicionálóval,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, telefonnal,
mini-bárral, ingyenes WiFi-vel, széffel,
hajszárítóval és fürdőszobával
felszereltek valamint balkonnal
rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, étterem,
coctail-bár.
Előnyök: A központ közelsége.
Hátrányok: A környéken szinte lehetetlen
parkolóhelyet találni. A szállodának nincs
úszómedencéje.

Parga

ACROTHEA
Hotel
Parga
134.900 Ft-tól

150 m

6 év

Fekvése: Parga zegzugos történelmi
központjában, a kikötőtől és a
fürdőzésre alkalmas tengerparttól
(Kryoneri Beach) kb. 150 méterre
épült. A kb. 100 méterre található
parti sétálóutcán éttermek,
tavernák, kávézók, bárok, üzletek
és ajándékboltok sokasága várja az
idelátogató vendégeket. Az éttermek
változatos kínálata lehetőséget nyújt a
görög konyha és azon belül is a helyi
specialitások kipróbálására. A tengeri
halak és ételek kedvelőit a haltavernák
invitálják.
GPS koordináta:
N39°17’02.5” E20°24’09.0”
Elhelyezés:
2 ágyas, pótágyazható Standard
szobákban, melyek légkondicionálóval,
TV-vel, hűtőszekrénnyel, széffel,
hajszárítóval, zuhanyzó/WC-vel és
ingyenes WiFi-vel felszereltek. Minden
Standard szoba balkonnal vagy
terasszal rendelkezik. Az ágyakban
minőségi ágybetétek szolgálják a
kényelmet.
2 ágyas, pótágyazható Standard
tengerre néző szobákban,
melyek légkondicionálóval, TV-vel,
hűtőszekrénnyel, széffel, hajszárítóval,
zuhanyzó/WC-vel és ingyenes WiFi-vel
felszereltek. Minden Standard tengerre
néző szoba balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. Az ágyakban minőségi
ágybetétek szolgálják a kényelmet.
2 ágyas Deluxe, tengerre néző
szobákban, melyek légkondicionálóval,
TV-vel, hűtőszekrénnyel, széffel,
hajszárítóval, zuhanyzó/WC-vel
és ingyenes WiFi-vel felszereltek.
Minden Deluxe tengerre néző
szoba balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. Az ágyakban minőségi
ágybetétek szolgálják a kényelmet.
A Deluxe tengerre néző szobák a
szálloda legfelső szintjén találhatók.
A Deluxe tengerre néző szobák nem
pótágyazhatók.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző,
ingyenes WiFi, kis társalgó TV-vel,
csomagszoba.
Előnyök: A központban, de a
tengerparthoz közel épült szálloda,
szépen és ízlésesen berendezett
szobákkal. A szálloda lépcsőzetesen
épült egy emelkedőre, így a tengerre
néző szobák balkonjáról gyönyörű
kilátás nyílik a tengerre, a kikötőre, a
várra és a városra.
Hátrányok: Emelkedőre épült a
szálloda. A hotel környékén szinte
lehetetlen a főszezonban parkolóhelyet
találni.

Parga

ZIGOURIS
Apartman
Parga
79.900 Ft-tól

300 m

4 év

Fekvése: Parga központjában, a tengerparttól
kb. 300 méterre, a kikötőtől kb. 200 méterre
épült apartmanház.
GPS koordináta: N39°17’08.9” E20°24’07.6”
Elhelyezés: 4 fős, pótágyazható,
apartmanban (2 hálószoba, nappali), mely
felszerelt konyhával (tűzhely, kávéfőző,
mosogatógép), nappali/ebédlővel (kinyitható
kanapé), TV-vel, fürdőszobával és
légkondicionálóval felszerelt, kis balkon
tartozik hozzá.
Ellátás: Önellátás. Reggeli befizethető,
melyet a közeli Castello étteremben lehet
igénybe venni.
Felszereltség: Lift.
Előnyök: Modern, tágas szobák.
Hátrányok: Nincs úszómedence, a környéken
nehéz parkolóhelyet találni.

Parga

Parga

LEFKADA

Porto Katsiki

Utazzon velünk Lefkadára, egy kis szigetre, melyet a szárazföld elhagyása
nélkül közelítünk meg. A Jón-tengeri szigetet keskeny földnyelv köti
össze a szárazfölddel. A sziget nyugati partját övező sziklás partokról, a
magasan a tenger fölött húzódó utakról lélegzetelállító kilátás nyílik. Alant
festői kis tengeröblök tarkítják a partvonalat, melyek közül feltétlenül
kiemelnénk a legkedveltebbet, Porto Katsikit, ahol a kristálytiszta tenger
millió színárnyalatában gyönyörködhet. A csodálatos, fehér homokos, apró
kavicsos öblök mindenkit elvarázsolnak. A keleti partról csodálatos kilátás
nyílik a Lefkada és a szárazföld között elhelyezkedő apró szigetekre. A
sziget legnagyobb üdülőhelye Nidri. A nyüzsgő, élettel teli település
hosszan terül el a homokos, apró kavicsos tengerpart mentén. Éttermek,
tavernák, kávézók, bárok és kis üzletek sokasága várja az idelátogatókat.
A sziget szépségeinek felfedezését semmi esetre se hagyja ki, érdemes
akár egyénileg elindulni és hosszabb időt eltölteni egy-egy festői öbölben.
Aki még többre vágyik, szervezett kirándulások keretében fedezheti fel
Lefkadát és a környező kis szigeteket.

Lefkada
Tsoukalades
Nikiana
Perigiali
Nidri
Gialos
Egremni
Vassiliki

MEGANISSI

Porto Katsiki

Egremni Beach

Nidri

Lefkada

fakultatív programok

Kalamos

KASTOS ÉS KALAMOS
Egész napos hajókirándulás
keretében ellátogatunk a közeli
Kastos és Kalamos szigetekre. Első
megállónk a Meganisi szigetén fekvő
Papanikolis barlang, majd a „fókák
szigeteként” ismert Formikoula
kristálytiszta vízében kínálkozik az
első fürdési lehetőség. Kastoson
1,5 órás szabadprogram keretében
egy tengerészeti kiállítás várja a
szigetre látogatókat, valamint páratlan
panorámában lehet részünk, ha
elsétálunk a kávézóként működő
szélmalomba. Utunkat folytatva Limni
Beachen és Kalamos szigetének
legszebb partszakaszán Asprogiali
Beachen kínálunk strandolási
lehetőséget. Az Onassis családról
ismert Scorpios szigetét érintve a
késő délutáni órákban érkezünk
vissza Nidribe.
A program ára: kb. 25 EUR/fő

BEACH TÚRA
Egész napos hajókirándulás
keretében felfedezhetjük Lefkada
szigetének három legszebb strandját.
A sziget nyugati partja felé hajózva
elénk tárulnak a csodálatos strandok.
Utunk során érintjük a „karibi”
hangulatot árasztó Egremnit, a világ
egyik legszebb strandja közé tartozó
Porto Katsikit és Agiofilit. Igazi, egész
napos fürdőprogram, úszással,
vízbe ugrálással és napozással. A
felejthetetlen túrára indulóknak a
fényképezőgépeket TILOS otthon
hagyni!
A program ára: kb. 20 EUR/fő
Egremni

SZIGETTÚRA
Egész napos autóbuszos kirándulás
Lefkada szigetén. A fővárost, Lefkadát
érintve rövid városnézést követően
érkezünk meg a sziget legnagyobb
kolostorába Faneromenibe. Az
ingyenesen látogatható kolostor
területén mini állatpark is működik.
Utunkat folytatjuk a nyugati part
mesés tengerparti településére Agios
Nikitasba, ahol ebédelési lehetőség
kínálkozik. Ezt követően Lefkada
legkiépítettebb strandján, Kathisma
Beach-en van lehetőség fürdőzésre.
Hazafelé útba ejtjük a híres
surfparadicsomot, Vassilikit és igény
esetén a haltavernáiról híres Sivota
halászfalut.
A program ára: kb. 30 EUR/fő
Porto Katsiki

Meganissi

Porto Katsiki

Kathisma

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Lefkada

SUN RISE
Apartman
Nidri/Perigiali
33.900 Ft-tól

150 m

16 év

Fekvése: A Nidrivel egybeépült Perigali
településen található, családi vezetés alatt
álló apartmanház. Nidritől kb. 900 méterre,
a kikötőtől kb. 1,4 km-re, a homokos, apró
kavicsos tengerparttól kb. 150 méterre,
csendes helyen épült. Nidri központjában,
a kikötőben és a sétálóutcán éttermek,
tavernák, bárok, kávézók, ajándékboltok
sokasága és szórakozóhelyek várják az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N38°43’07.3” E20°43’15.6”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, egyszerűen
berendezett stúdiókban, melyek zuhanyzó/
WC-vel, felszerelt konyhasarokkal TV-vel és
ingyenes WiFi-vel rendelkeznek. A stúdiók
légkondicionálóval felszereltek, melyek
használata a helyszínen befizethető 5 EUR/
stúdió/nap áron. A stúdiókhoz balkon vagy
terasz tartozik.
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal (június 1-től szeptember
végéig üzemel), pool-bár, kis parkoló.
Előnyök: csendes környezet,
úszómedence.
Hátrányok: központ távolsága.

GATSOULIS
Apartman
Nidri
30.900 Ft-tól

280 m

16 év

Fekvése: Nidri településen, csendes
helyen, a tengerparttól kb. 280 méterre,
a központtól kb. 400 méterre, a kikötőtől
kb. 600 méterre épült. A közelben pékség
és minimarket található. A település
központjában éttermek, tavernák, bárok,
kávézók, ajándékboltok sokasága és
szórakozóhelyek várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N38°42’44.7” E20°42’46.3”
Elhelyezés: 2 fős, maximum 3. főre
pótágyazható, egyszerűen berendezett
stúdiókban, melyek felszerelt
konyhasarokkal, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
zuhanyzó/WC-vel rendelkeznek. A stúdiók
légkondicionálóval felszereltek, melyek
használata a helyszínen befizethető 5 EUR/
stúdió/nap áron. A stúdiókhoz balkon vagy
terasz tartozik.
Ellátás: Önellátás.
Előnyök: csendes környezet, parkolási
lehetőség az apartmanház melletti kis
telken.
Hátrányok: központ távolsága.

Lefkada

AVRA
Hotel
Nidri
99.900 Ft-tól

30 m

Fekvése: Nidriben, a tengerparttól
kb. 30 méterre épült családias
szálloda. A település központja
kb. 300 méterre, a kikötő kb. 550
méterre található, ahol üzletek,
éttermek, kávézók sokasága várja az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N38°42’40.0” E20°42’55.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható
szobákban, melyek TV-vel,
légkondicionálóval, ingyenes WiFivel, hűtőszekrénnyel, zuhanyzó/WCvel felszereltek. A szálloda minden
szobája terasszal vagy balkonnal
rendelkezik.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció,
étterem házias konyhával és helyi
specialitásokkal, szép kert, kis
parkoló.
Előnyök: Jó elhelyezkedés, szép
környezet. A tengerpart közelsége.
Hátrányok: A szálloda előtt
aprókavicsos a tengerpart.

ODEON
Hotel
Vassiliki
107.900 Ft-tól

50 m

Fekvése: A tengerparttól kb. 50
méterre, Vassiliki központjától kb.
900 méterre épült apartmanhotel. A
központban és a kikötő környékén
éttermek, bárok, kávézók várják az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N38°37’57.0” E20°35’57.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum
3. főre pótágyazható stúdiókban,
melyek konyhasarokkal, TV-vel,
légkondicionálóval, zuhanyzó/WCvel, SONY playstation 2-vel, ingyenes
WiFi-vel, DVD/CD lejátszóval,
széffel felszereltek és terasszal vagy
balkonnal rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás. Reggeli
befizethető.
Felszereltség: Recepció,
úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, reggeliző, kert, kis
játszótér.
Előnyök: tengerpart közelsége,
szépen berendezett stúdiók, saját
medence, parkoló. Vízisportlehetőség a közelben.
Hátrányok: központ távolsága.

Lefkada

PORTO GALINI
Seaside Resort
& Spa
Nikiana
173.000 Ft-tól

0m

4 év

Fekvése: Nikianaban, Nidritől kb. 4 km-re, a fővárostól
kb. 12 km-re épült modern szálloda, saját, apró kavicsos
tengerparttal.
GPS koordináta: N38°44’10.5” E20°43’48.1”
Elhelyezés: 2 ágyas Superior, pótágyazható, maximum
4 fő elhelyezésére alkalmas szobákban melyek
légkondicionálóval, DVD lejátszóval, TV-vel, széffel,
mini-bárral, WiFi-vel, zuhanyzó/WC-vel, hajszárítóval és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Tengerre néző
szoba felár ellenében foglalható.
Ellátás: Büféreggeli. Vacsora befizethető (büfé
rendszerben).
Felszereltség és szolgáltatások: Recepció, három
étterem, pool-bár, két kültéri úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, gyermekmedence, gyermekjátszótér,
szauna, Spa & Wellness Center, fittneszterem, két fedett
úszómedence (az egyik fűtött), masszázs, jacuzzi.
Előnyök: Szépen berendezett szobák, jó felszereltség.
Magas szintű szolgáltatásokat nyújtó szálloda. Két felnőtt
és két gyermek (12 éves korig) részére alkalmas szobák
foglalhatók.
Hátrányok: Kavicsos tengerpart. Nidri központja 4 km-re
található.

ADANI
Hotel
Tsoukalades
149.900 Ft-tól

1,1 km

Fekvése: Tsoukalades faluban, a tengerparttól kb. 1,1
km-re, a kis központtól kb. 350 méterre épült családias
szálloda.
GPS koordináta:
N38°49’16.5” E20°39’16.6”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 főre pótágyazható
szobákban, melyek TV-vel, légkondicionálóval,
hűtőszekrénnyel, zuhanyzó/WC-vel felszereltek. Minden
szobához balkon vagy terasz tartozik.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, bár, ingyenes WiFi,
gyermekmedence, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, parkoló.
Előnyök: Szép környezet, szépen berendezett szobák,
úszómedence.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Lefkada

Lefkada

TOLO

Ókori látnivalók közelségében elhelyezkedő üdülőhelyet keres? Tolo megfelel
majd igényeinek. Az egykori halászfalu a Peloponnészoszi-félszigeten, hegyek
által körülvett, festői szépségű partszakaszon található. Tolo ﬁnom homokos
strandjai a napfény és tenger szerelemeseinek nyújtanak felüdülést. A
szórakozásra vágyók éttermek, tavernák, kávézók, bárok sokaságát találják a
falu központjában. Tolo mégis elsősorban a történelmi látnivalók iránt érdeklődők
számára rejti a legtöbb lehetőséget. Az ókori görög kultúra jelentős emlékeit
tekinthetik meg szervezett vagy egyéni kirándulások keretében. Feltétlenül
érdemes ellátogatni Olympiába, az olimpiai játékok szülőhelyére, Spártába,
a szigorú katonaállam romjaihoz, Mükénébe, a csodálatos fellegvárhoz és
Epidauroszba, a kivételes akusztikával rendelkező ókori színházhoz. Tolo remek
kiindulópont továbbá a modern Görögország egykori és jelenlegi fővárosának, a
bájos Nafplionak és a pezsgő Athénnak meglátogatásához.
Monemvassia

Tolo

Monemvassia

Nafplio

Tolo

Mükéne
EGINA
Argosz
Epidaurosz
Nafplio
Tolo

HYDRA

fakultatív programok
EPIDAUROSZ-MÜKÉNE-NAFPLIO
A nap egyik állomásaként
meglátogatjuk Epidauroszt, ahol
az ókorból a legjobb állapotban
megmaradt, fénykorában 14.000
főt befogadó színházat ismerhetik
meg. A hely másik érdekessége, az
ókori orvoslás központjaként ismert
Aszklipiosz szentély. Következő
állomásunk Mükéne, ahol a feltárási
területet nézzük meg. Ezután utunk
Nafplionba vezet, az egykori görög
fővárosba. Itt lehetőség nyílik egy
rövid sétára az óvárosban, ahol sok
hangulatos taverna és kávézó várja a
vendégeket.
A program ára: kb. 32 EUR/fő

BBQ HAJÓ
A hajós program keretében
lehetőség nyílik fürdésre, napozásra
és csobbanásra a kristálytiszta
tengerben. Az ebédet a hajón lehet
elfogyasztani, melyet a helyszínen
készít el a hajó legénysége.
A program ára: kb. 30 EUR/fő

HYDRA-SPETSES
Egész napos hajókirándulás
keretében ellátogatunk Hydra
szigetére, melyet a reggeli indulást
követően egy 2,5 órás hajóút után
érünk el. Kb. 3 órás szabad program
keretében lehetőség nyílik a hely
felfedezésére, sétára és ebédre. Majd
visszaindulva egy rövid hajóút után
(kb. 1 óra) érjük el Spetses szigetet,
ahol 2 órás szabadprogram keretében
akár fürdőzésre is lesz lehetőségünk.
A program ára: kb. 34 EUR/fő

ATHÉN
Egész napos program keretében
Görögország fővárosába látogatunk
el. Az Akropolisz megtekintése
mellett rövid buszos városnézés
közben megismerkedünk Athén
látnivalóival, majd kb. 2 órás
szabad program következik az
óvárosban. Ezt követően a Parlament
előtti őrségváltást tekintjük meg.
Hazaérkezés a kora esti órákban.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

NAFPLIO BY NIGHT
Esti hajókázásra invitáljuk Önöket
a volt fővárosba, Nafplioba. Egy
kb. 40 perces hajóút után érjük
el a várost. A szépen kivilágított
városban két órás szabad program
keretében sétálhatunk a kikötőben és
az óvárosban, majd visszahajózunk
Toloba (visszaindulás kb. 23.00
órakor).
A program ára: kb. 10 EUR/fő

KORINTOSZ
A nap első állomásaként utunk a
Korinthoszi csatornához vezet, mely
6343 méter hosszú mesterséges
vízi út az Égei-tenger és Jón-tenger
között. Felejthetetlen élményt nyújt a
csatorna áthajózása a 70-80 méter
magas falak között. Következő
megállónk az antik Korintosz, az
archaikus kor egyik legfejlettebb
kereskedő városa, mely érdekes
történelemmel rendelkezik. Az
ásatási terület megtekintése után
szabadprogram, majd visszaindulás.
A program ára: kb. 28 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Tolo

THETIS
Apartman
Tolo
32.900 Ft-tól

120 m

16 év

Fekvése: Tolo központjában, a parti úttól kb.
50 méterre, a tengerparttól kb. 120 méterre,
közvetlenül a Hotel Elektra mellett épült
apartmanház. A közelben éttermek, kávézók,
üzletek várják az idelátogatókat.
GPS koordináta:
N37°31’14.8” E22°51’31.4”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, 4 fős
apartmanokban (2 hálószoba + konyha) és
2 fős, maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
családi apartmanban, melyek mindegyike
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, konyhasarokkal,
légkondicionálóval (a helyszínen igényelhető
5 EURO/stúdió/nap áron), ingyenes WiFivel felszerelt és terasszal vagy balkonnal
rendelkezik.
Ellátás: Önellátás. Reggeli, vacsora vagy
félpanzió befizethető, melyet egy közeli
étteremben biztosítunk.
Előnyök: Családi apartmanok foglalhatók,
melyekben két felnőtt mellett akár két gyermek
elhelyezését 16 éves korig ingyenesen
biztosítjuk!
Hátrányok: A környéken nehéz parkolóhelyet
találni, így előfordulhat, hogy saját gépkocsival
érkező utasaink csak a szállodától távolabb
tudnak parkolni.

YANNA’S
Apartman
Tolo
32.900 Ft-tól

100 m

16 év

Fekvése: Tolo központjától kb. 200 méterre, a
tengerparttól kb. 100 méterre épült apartmanház.
A központban éttermek, kávézók, üzletek,
ajándékboltok várják az idelátogatókat. Kb. 100
méterre, a főúton minimarket, pékség található.
GPS koordináta:
N37°31’00.2” E22°51’27.8”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható, maximum 3
fő elhelyezésére alkalmas stúdiókban, 4 fős,
pótágyazható, maximum 5 fő elhelyezésére
alkalmas apartmanokban és 2 fős, pótágyazható,
maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas családi
apartmanokban melyek TV-vel, konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Légkondicionálás felár ellenében, a helyszínen
igényelhető 5 EUR/stúdió/nap áron.
Ellátás: Önellátás. Reggeli, vacsora vagy
félpanzió befizethető, melyet egy közeli
étteremben biztosítunk.
Előnyök: Családi apartmanok foglalhatók,
melyekben két felnőtt mellett akár 3 gyermek
elhelyezését 16 éves korig ingyenesen
biztosítjuk!
Hátrányok: A környéken nehéz parkolni.

Tolo

LIDO
Apartman
Tolo
34.900 Ft-tól

150 m

16 év

Fekvése: Tolo központjában, a tengerparttól
kb. 150 méterre található a több épültből
álló apartmanház. A tengerparti főút kb. 80
méterre található, ahol éttermek, bárok,
kávézók, üzletek várják az idelátogatókat.
GPS koordináta:
N37°31’28.2” E22°51’43.1”
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban, 4 fős
apartmanokban és 2 fős, maximum
4 fő elhelyezésére alkalmas családi
apartmanokban (maisonette), melyek
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval (6 EUR/stúdió/nap illetve
8 EUR/apartman/nap áron befizethető),
ingyenes WiFi-vel felszereltek és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Az
apartmanokban külön hálószoba található, a
családi maisonette szinteltolásos.
Ellátás: Önellátás. Reggeli, vacsora vagy
félpanzió befizethető, melyet egy közeli
étteremben biztosítunk.
Felszereltség: Úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal.
Előnyök: A tengerpart és központ közelsége,
saját úszómedence.
Hátrányok: Az apartmanokban nincs TV.

ELEKTRA
Hotel
Tolo
36.900 Ft-tól

100 m

12év

Fekvése: Tolo központjában, a tengerparttól
kb. 100 méterre épült családias szálloda.
A tengerparti főút kb. 50 méterre található,
ahol éttermek, bárok, kávézók, üzletek és
ajándékboltok várják az idelátogatókat.
A szálloda közelében több minimarket és
pékség található.
GPS koordináta:
N37°31’14.3” E22°51’32.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
szobákban, amelyek mindegyike TVvel, zuhanyzó/WC-vel, hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval felszerelt és balkonnal
rendelkezik. A légkondicionálás a helyszínen,
felár ellenében igényelhető (5 EUR/szoba/
nap áron).
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető, melyet
egy közeli étteremben lehet igénybe venni.
Felszereltség: Recepció, reggeliző,
társalgó.
Előnyök: A tengerpart és központ közelsége.
Hátrányok: A környéken nehéz
parkolóhelyet találni, így előfordulhat, hogy
saját gépkocsival érkező utasaink csak a
szállodától távolabb tudnak parkolni.

Tolo

SOLEIL
Hotel
Tolo
92.900 Ft-tól

30 m

Fekvése: Tolo központjától kb. 500 méterre
épült szálloda, a tengerparttól csak a parti út
választja el. Tolo legszebb széles, homokos
strandja kb. 30 méterre található a szálloda előtt.
A központban éttermek, tavernák, kávézók,
bárok, ajándékboltok és üzletek sokasága várja
az idelátogató vendégeket. A parti főúton, a
szállodától kb. 50-100 méterre minimarket és
pékség található.
GPS koordináta:
N37°31’39.5” E22°51’59.0”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3
fő elhelyezésére alkalmas szobákban, amelyek
mindegyike zuhanyzó/WC-vel, hajszárítóval,
TV-vel, légkondicionálóval, ingyenes WiFivel felszerelt és balkonnal rendelkezik. A
légkondicionálás felár ellenében a helyszínen
kérhető 5 EUR/szoba/nap áron.
Ellátás: Reggeli. A helyszínen vacsora
befizethető, melyet a szálloda éttermében lehet
elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, étterem, társalgó,
bár, kis kert, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, pool-bár.
Előnyök: A tengerpart közelsége, saját
úszómedence.
Hátrányok: A központ távolsága.

APOLLON
Hotel
Tolo
109.900 Ft-tól

50 m

Fekvése: Tolo központjában, a tengerparttól kb.
50 méterre épült szálloda. A szálloda előtti parti
főutcán éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek, ajándékboltok sokasága várja az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N37°31’19.9” E22°51’38.6”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3
fő elhelyezésére alkalmas, szépen berendezett
szobákban, melyek mindegyike zuhanyzó/WC-vel
TV-vel, rádióval, telefonnal, légkondicionálóval,
ingyenes WiFi-vel, mini-bárral, hajszárítóval
felszerelt. Minden szobához balkon vagy terasz
tartozik. Tengerre néző szoba felár ellenében
foglalható.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető, melyet a
szálloda éttermében biztosítanak.
Felszereltség: Recepció, társalgó TV-vel,
étterem, reggeliző, bár, pool-bár, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, lift, ingyenes
WiFi, kis parkoló.
Előnyök: A tengerpart és központ közelsége.
Szépen berendezett szobák.
Hátrányok: A szállodának nincs családi szobája
illetve nagyobb családi szobája.

Tolo

KING MINOS
Hotel
Tolo
131.900 Ft-tól

120 m

Fekvése: Tolo központjától kb. 300 méterre, a
tengerparttól kb. 200 méterre, domboldalra épült
szálloda. A központban és a parti úton éttermek,
tavernák, kávézók, bárok, kávézók, ajándékboltok
várják az idelátogató vendégeket. A szállodából
csodálatos kilátás nyílik a tengerre.
GPS koordináta:
N37°31’00.9” E22°51’23.4”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas szobákban, melyek zuhanyzó/
WC-vel, légkondicionálóval, TV-vel, mini-bárral,
széffel, hajszárítóval, ingyenes WiFi-vel felszereltek és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Tengerre néző
szoba felár ellenében foglalható.
Ellátás: Reggeli. Vacsora felár ellenében igényelhető.
Felszereltség: Recepció, társalgó, étterem, reggeliző,
bár, pool-bár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, szauna, lift, kis parkoló.
Előnyök: Szépen berendezett szobák.
Hátrányok: Emelkedőre épült a szálloda.

MINOA
Hotel
Tolo
109.900 Ft-tól

0m

Fekvése: Tolo szélén, a kikötő közelében, közvetlenül
a tengerparton épült szálloda. A település központja
kb. 200 méterre található. A központban és a parti
főúton éttermek, tavernák, bárok, kávézók, üzletek és
ajándékboltok várják az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N37°30’56.6” E22°51’27.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas szobákban, melyek zuhanyzó/
WC-vel, légkondicionálóval, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
rádióval, mini-bárral, széffel, hajszárítóval felszereltek
és balkonnal rendelkeznek. Tengerre néző szoba felár
ellenében foglalható.
Ellátás: Reggeli. Vacsora felár ellenében igényelhető.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, lift.
Előnyök: Közvetlen tengerparti szálloda.
Hátrányok: A szállodának nincs úszómedencéje.

Tolo

Tolo

Tolo

PLATAMONAS

Járt már Nei Poriban? Visszavágyna a közelbe, mégis szeretne egy kis
változatosságot is? Platamonasra hívjuk Önt, ahol a tengerpart kisebb,
homokos és kavicsos öblökre tagolódik, a kikötő közelében remek
halételeket kínáló tavernák várják, az éjszakai élet pezsgő és ﬁatalos, a
hosszú tengerparti séták szerelmesei pedig Nei Poriba is átsétálhatnak.
Érdemes ellátogatni a település fölé magasodó várba, ahonnan csodás
kilátás nyílik a környező településekre és a tengerpartra.

Thessaloniki
Makrygialos

Katerini

Paralia
Olympic Beach

Platamonas
Nei Pori

Platamonas

fakultatív programok
EDESSA
Kirándulás a vízesések városába
Edessába. Az ország egyik
legnagyobb vízesése 70 m magasról
omlik alá a mélybe. A vízesés alá
be lehet sétálni, ahonnan egy kis
cseppkőbarlang is nyílik. A program
során termálvizes fürdőzésre is lesz
alkalmunk.
A program ára: kb. 28 EUR/fő

GÖRÖG EST
Hangulatos, zenés vacsoraest
keretében megkóstolhatjuk a helyi
ételeket, finom bort és elsajátíthatjuk
a görög táncok alaplépéseit.
A program ára: kb. 25 EUR/fő

ATHÉN
Egész napos kirándulás keretében
Athénba látogatunk. Pireusz kikötője
után az Akropolisz, Sintagma tér,
az őrségváltás, majd a Márvány
Stadion következik. Szabad program
keretében lehetőség nyílik ebédelni
illetve rövid sétát tenni az óvárosban.
Hazaúton megállunk Thermopülénél,
a Leonidász emlékműnél.
A program ára: kb. 50 EUR/fő

SKIATHOS
Egész napos kirándulás autóbusszal
és hajóval, melynek keretében a
Mamma Mia filmből is ismert Skiathos
szigetre utazunk. Első állomásunk
Koukounaries aranyhomokos
partja, majd a főváros következik.
Itt lehetőségünk nyílik szabad
program keretében felfedezni a város
látványosságait és szűk utcáit. A
hazaúton a hajón a legénységgel
táncolhatunk és mulatozhatunk.
A program ára: kb. 38 EUR/fő

METEORA
Az egész napos kirándulás során
ellátogatunk a több száz méter magas
sziklatornyokra épült kolostorokhoz,
melyek 1988-ban felkerültek a
világörökségi listára. A sziklák
tövében betekintünk egy ikonfestő
műhelybe, ahol ajándék vásárlásra
is lesz lehetőségünk. Kalambakából
buszunk felkapaszkodik a sziklákon,
hogy elérjünk a kolostorokig. A
kolostorok megtekintése után nyílik
lehetőség ebédelni, ahol helyi
fogásokból válogathatunk.
A program ára: kb. 28 EUR/fő

OLYMPOS
Az Olympos-hegy, az Istenek
lakhelyeként ismert a görög
mitológiából, hiszen csúcsát, mely
2917 méter magas, majdnem mindig
felhő borítja. A program a festői
Litochoro falun vezet keresztül,
ahonnan a hegy belsejében
haladva egészen az Enipeas
szurdokig utazunk. Sétánk végén
megtekinthetjük Zeus “fürdőkádját”.
Visszafelé indulva, Paleios
Panteleimonas faluban lehetőség
nyílik ebédre.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Platamonas

SMILE
Apartman
Platamonas
24.900 Ft-tól

250 m

16 év

Fekvése: Platamonas központjától
kb. 150 méterre, az apró kavicsos,
helyenként homokos tengerparttól kb.
250 méterre épült apartmanház szépen
felújított stúdiókkal és apartmanokkal. A
központban és a sétálóutcán szórakozási
lehetőségek, éttermek, bárok, tavernák,
üzletek és ajándékboltok várják az
idelátogató vendégeket. Platamonas
híres haltavernái a parti úton és a
sétálóutcán találhatók. A rövidebb
túrákat kedvelő utasaink elsétálhatnak
a Platamonas-i várhoz, mely kb. 2,5
km-re található és akár a vár felett, a
hegy oldalában fekvő kis faluba, Neos
Panteleimonas-ba is elmehetnek,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a
tengerre és a parti településekre.
GPS koordináta:
N39°59’36.3” E22°37’02.4”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, maximum
3 személy elhelyezésére alkalmas
stúdiókban, 4 és 5 fős, maximum 5 fő
elhelyezésére alkalmas apartmanokban
(konyha + két hálószoba) valamint
maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas
családi apartmanokban.
A 2 és 3 fős, maximum 3 személy
elhelyezésére alkalmas stúdiók
mindegyike egylégterű, felszerelt
konyhával, zuhanyzó/WC-vel,
ingyenes WiFi-vel, TV-vel és balkonnal
rendelkezik. Légkondicionálás a
helyszínen befizethető 25 EUR/stúdió/
hét áron.
A 4 és 5 fős, maximum 5 fő
elhelyezésére alkalmas apartmanok
kétléterűek és felszerelt konyhával,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel,
TV-vel és balkonnal rendelkeznek.
Légkondicionálás a helyszínen
befizethető 25 EUR/apartman/hét áron.
A maximum 5 fő elhelyezésére
alkalmas CSALÁDI apartmanok
kétlégterűek, felszerelt konyhával,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel,
TV-vel és balkonnal rendelkeznek.
Légkondicionálás a helyszínen
befizethető 25 EUR/apartman/hét áron.
Az apartmanházban minden ágy
normál ágy, nem pótágy. Minden
stúdió és apartman modern bútorokkal
ízlésesen berendezett és felújított, szép
zuhanyzóval rendelkezik.
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Az épület földszintjén
mini market található.
Előnyök: A központ és a tengerpart
közelsége. Modern bútorok és szép
zuhanyzók. Családi apartmanok
foglalhatók, melyekben két felnőtt mellett
akár 3 gyermek szállását 16 éves korig
ingyenesen biztosítjuk!
Hátrányok: A főszezonban nehéz
parkolóhelyet találni a környéken. Csak
emeleti stúdiók és apartmanok találhatók
a házban, nincs földszinti elhelyezés.

Platamonas

DIAS
Hotel
Platamonas
94.900 Ft-tól

30 m

Fekvése: Platamonas központjában, a parti
úton, a tengerparttól kb. 30 méterre épült
szálloda. A környéken éttermek, bárok,
tavernák, üzletek és ajándékboltok várják az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N39°59’33.5” E22°37’23.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
szobákban, zuhanyzó/WC-vel, TVvel, ingyenes WiFi-vel, mini hűtővel,
légkondicionálóval, felszereltek és balkonnal
vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli. Vacsora befizethető, melyet
a szálloda éttermében biztosítanak.
Felszereltség: Recepció, bár, étterem,
ingyenes WiFi, játszótér. A Spa részlegben
szauna, hamam térítés ellenében
használható.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége.
Hátrányok: A parti főúton épült.
A főszezonban a környéken nehéz
parkolóhelyet találni.

OLYMPION
MELATHRON
Hotel
Platamonas
114.900 Ft-tól

250 m

Fekvése: Platamonas központjától kb. 1,2
km-re, a széles, homokos tengerparttól kb.
250 méterre épült szálloda. Platamonas
központjában éttermek, bárok, tavernák,
üzletek, beach-bárok, ajándékboltok és
kávézók sokasága várja az idelátogató
vendégeket. A tengerparton napernyők és
napozóágyak bérelhetők. Nei Pori központja
kb. 2,0 km-re található a szállodától.
GPS koordináta:
N39°58’57.6” E22°37’58.3”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
szobákban, melyek mindegyike zuhanyzó/
WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval felszerelt
és balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Ellátás: Félpanzió.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár,
pool-bár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, ingyenes WiFi, saját parkoló,
mely térítésmentesen használható.
Előnyök: Saját úszómedence, széles,
homokos strand.
Hátrányok: A központ távolsága.

Platamonas

ROYAL
PALACE
Resort & Spa
Hotel
Platamonas
163.900 Ft-tól

100 m

12 év

Fekvése: Platamonas központjában, a
tengerparttól kb. 10 méterre, a szálloda
előtti két strandtól 100 és 200 méterre
épült új, modern szálloda. Platamonas
központjában éttermek, bárok, tavernák,
üzletek, beach-bárok, ajándékboltok és
kávézók sokasága várja az idelátogató
vendégeket. A tengerparton napernyők
és napozóágyak bérelhetők. Platamonas
híres haltavernái a közelben, a parti úton
és a sétálóutcán találhatók. A rövidebb
túrákat kedvelő utasaink elsétálhatnak
a Platamonas-i várhoz, mely kb. 2,5
km-re található és akár a vár felett, a
hegy oldalában fekvő kis faluba, Neos
Panteleimonas-ba is elmehetnek, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik a tengerre és a parti
településekre.
GPS koordináta:
N39°59’33.5” E22°37’27.9”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 személy elhelyezésére
alkalmas, elegáns bútorokkal berendezett
szobákban, melyek mindegyike zuhanyzó/
WC-vel, fürdőszobai piperecikkekkel, TVvel, ingyenes WiFi-vel, DVD lejátszóval,
légkondicionálóval, mini hűtővel, széffel,
hajszárítóval felszerelt és balkonnal vagy
terasszal rendelkezik.
Ellátás: Félpanzió. Reggeli és vacsora
büfé rendszerben, melyet a szálloda
éttermében lehet igénybe venni.
Felszereltség: Recepció, bár, két étterem
(nemzetközi és görög konyha ízeivel),
pool-bár, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal, tetőterasz szép
kilátással, lift, ingyenes parkoló. A szálloda
Spa részlegében szauna, hamam,
masszázs és hydromasszázs térítés
ellenében igénybe vehető.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. Modern szálloda szépen
berendezett szobákkal, nagyon jó
felszereltséggel.
Hátrányok: A kikötővel szemben épült.

Platamonas

Platamonas

NEI PORI

Széles, ﬁnom homokos tengerparton szeretne pihenni? Nei Poriba
hívjuk Önt. A Katerinitől délre, 50 km-re található ﬁatal üdülőhelyet
főként a tenger szerelmesei számára ajánljuk. A széles, homokos,
lassan mélyülő tengerparton zavartalanul strandolhat minden korosztály.
A part mentén hosszan elnyúló településen a szórakozásra vágyók is
megtalálhatják a kedvező lehetőségeket. Éttermek, tavernák, kávézók és
bárok sokasága várja a látogatókat. A történelmi látnivalókra kíváncsiak
számára Thesszalonikibe, Athénba, Skiathos szigetére, a Meteorákhoz
és az Olymposra induló fakultatív kirándulások állnak rendelkezésre. Az
érdeklődők meglátogathatják még a közeli Platamonas középkori várát is.

Nei Pori

Thessaloniki
Makrygialos

Katerini

Paralia
Olympic Beach

Platamonas
Nei Pori

fakultatív programok
EDESSA
Kirándulás a vízesések városába
Edessába. Az ország egyik
legnagyobb vízesése 70 m magasról
omlik alá a mélybe. A vízesés alá
be lehet sétálni, ahonnan egy kis
cseppkőbarlang is nyílik. A program
során termálvizes fürdőzésre is lesz
alkalmunk.
A program ára: kb. 28 EUR/fő

GÖRÖG EST
Hangulatos, zenés vacsoraest
keretében megkóstolhatjuk a helyi
ételeket, finom bort és elsajátíthatjuk
a görög táncok alaplépéseit.
A program ára: kb. 25 EUR/fő

ATHÉN
Egész napos kirándulás keretében
Athénba látogatunk. Pireusz kikötője
után az Akropolisz, Sintagma tér,
az őrségváltás, majd a Márvány
Stadion következik. Szabad program
keretében lehetőség nyílik ebédelni
illetve rövid sétát tenni az óvárosban.
Hazaúton megállunk Thermopülénél,
a Leonidász emlékműnél.
A program ára: kb. 50 EUR/fő

SKIATHOS
Egész napos kirándulás autóbusszal
és hajóval, melynek keretében a
Mamma Mia filmből is ismert Skiathos
szigetre utazunk. Első állomásunk
Koukounaries aranyhomokos
partja, majd a főváros következik.
Itt lehetőségünk nyílik szabad
program keretében felfedezni a város
látványosságait és szűk utcáit. A
hazaúton a hajón a legénységgel
táncolhatunk és mulatozhatunk.
A program ára: kb. 38 EUR/fő

METEORA
Az egész napos kirándulás során
ellátogatunk a több száz méter magas
sziklatornyokra épült kolostorokhoz,
melyek 1988-ban felkerültek a
világörökségi listára. A sziklák
tövében betekintünk egy ikonfestő
műhelybe, ahol ajándék vásárlásra
is lesz lehetőségünk. Kalambakából
buszunk felkapaszkodik a sziklákon,
hogy elérjünk a kolostorokig. A
kolostorok megtekintése után nyílik
lehetőség ebédelni, ahol helyi
fogásokból válogathatunk.
A program ára: kb. 28 EUR/fő

OLYMPOS
Az Olympos-hegy, az Istenek
lakhelyeként ismert a görög
mitológiából, hiszen csúcsát, mely
2917 méter magas, majdnem mindig
felhő borítja. A program a festői
Litochoro falun vezet keresztül,
ahonnan a hegy belsejében
haladva egészen az Enipeas
szurdokig utazunk. Sétánk végén
megtekinthetjük Zeus “fürdőkádját”.
Visszafelé indulva, Paleios
Panteleimonas faluban lehetőség
nyílik ebédre.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Nei Pori

NIOVI
Villa
Nei Pori
27.900 Ft-tól

200 m

16 év

Fekvése: A széles, homokos
tengerparttól kb. 200 méterre, a
település központjától kb. 600
méterre, nyugodt környezetben
épült, családias apartmanház. A
központban szórakozási lehetőségek,
éttermek, bárok, tavernák és kávézók
várják az idelátogató vendégeket.
Az apartmanház előtti parkban kis
játszótér található. A tengerparton
napernyők és napozóágyak
bérelhetők.
A szálláshely remek kiindulópont
lehet a környéket gyalogosan
felfedezni vágyóknak. A rövidebb
túrákat kedvelő utasaink
átsétálhatnak a szomszédos
Platamonas településre, mely kb.
2,5 km-re található, a Platamonas-i
várhoz, mely kb. 6 km-re található
és akár a vár felett, a hegy
oldalában fekvő kis faluba, Neos
Panteleimonas-ba is elmehetnek,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a
tengerre és a parti településekre.
Vállalkozó kedvű, bátrabb utasaink
egy hosszabb túrára is elindulhatnak,
a Nei Pori felett, a hegyoldalban,
kb. 7 km-re fekvő kis hegyi falucska,
Egani felfedezésére. Akik már eddig
eljutottak, a falu feletti kis dombon
fekvő Profitis Ilias kápolnát ne
hagyják ki a túrából. A szórakozni
vágyók a szomszédos Platamonas
központjában, a sétálóutcán és
a parti úton találnak számtalan
éttermet, tengerparti tavernát, bárt és
kávézót.
GPS koordináta:
N39°58’43.8” E22°38’35.2”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, maximum
3 személy elhelyezésére alkalmas,
egylégterű, stúdiókban, melyek
felszerelt konyhasarokkal, zuhanyzó/
WC-vel, légkondicionálóval, ingyenes
WiFi-vel, TV-vel felszereltek. A
stúdiók balkonnal illetve terasszal
rendelkeznek. Légkondicionálás a
helyszínen befizethető 5 EUR/stúdió/
nap áron. Minden stúdió modern
bútorokkal ízlésesen berendezett.
Ellátás: Önellátás. Vacsora vagy
félpanzió befizethető, melyet egy
közeli étteremben biztosítunk.
Felszereltség: Kis belső kert,
társalgó.
Előnyök: Modern bútorok és szép
zuhanyzók. Saját autóval érkező
vendégeink az apartmanház előtti
utcán ingyenesen parkolhatnak
autóikkal.
Hátrányok: A központ távolsága.
Az apartmanháznak nincs
úszómedencéje.

Nei Pori

APOSTOLIS
Apartman
Nei Pori
23.900 Ft-tól

300 m

16 év

Fekvése: Nei Pori központjától kb. 600 méterre,
a homokos tengerparttól kb. 300 méterre épült
apartmanház. A központban éttermek, kávézók,
beach-bárok várják az idelátogató vendégeket. A
közelben minimarket és pékség is található.
GPS koordináta:
N39°58’24.6” E22°39’22.3”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, 4, 5 és 6
fős apartmanokban (2 hálószoba + konyha),
valamint maximum 6 fő elhelyezésére alkalmas
Családi apartmanokban, melyek mindegyike
konyhasarokkal, TV-vel, hűtőszekrénnyel,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel felszerelt
és terasszal vagy balkonnal rendelkezik. A
családi apartmanok kétlégterűek. Az emeleti
stúdiók légkondicionálóval felszereltek, melynek
használata a helyszínen igényelhető 5 EUR/nap
áron.
Ellátás: Önellátás. Vacsora vagy félpanzió
befizethető, melyet egy helyi tavernában
biztosítunk.
Előnyök: Csendes, nyugodt környezetben
épült apartmanház. Családi apartmanok
foglalhatók, melyekben két felnőtt mellett akár 4
gyermek szállását 16 éves korig ingyenesen
biztosítjuk!
Hátrányok: A központ távolsága.

DORA
Apartman
Nei Pori
23.900 Ft-tól

250 m

16 év

Fekvése: A központtól kb. 600 méterre, a
tengerparttól kb. 250 méterre csendes, nyugodt
környezetben épült, családi vezetés alatt álló
apartmanház. A központban és a parti úton
éttermek, kávézók, tavernák várják az idelátogató
vendégeket. A közelben minimarket és pékség is
található.
GPS koordináta:
N39°58’41.4” E22°38’37.5”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas stúdiókban és 4, 5
fős, maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas
aparmanokban (egy hálószoba és nappali),
amelyek mindegyike felszerelt konyhával,
hűtőszekrénnyel, zuhanyzó/WC-vel, ingyenes
WiFi-vel valamint balkonnal vagy terasszal
rendelkezik.
Ellátás: Önellátás. Vacsora vagy félpanzió
befizethető, melyet egy helyi tavernában
biztosítunk.
Előnyök: A tengerparthoz közel, csendes
környezetben épült. Saját gépkocsival érkező
utasaink az apartmanház előtt, az utcán
ingyenesen parkolhatnak.
Hátrányok: központ távolsága.

Nei Pori

AFRODITE
Hotel
Nei Pori
94.900 Ft-tól

6 év

20 m

Fekvése: A tengerparti úton, a
központtól kb. 400 méterre, a strandtól
kb. 20 méterre épült szálloda.
A tengerparttól csak a parti út
választja el. A központban és a parti
úton éttermek, kávézók, tavernák
várják az idelátogató vendégeket.
A tengerparton napernyők és
napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N39°58’50.6” E22°38’33.7”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel,
hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval,
TV-vel, ingyenes WiFi-vel felszereltek
és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli. Felár ellenében
vacsora igényelhető.
Felszereltség: Recepció,
étterem, pool-bár, saját beach-bár,
úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal.
Előnyök: Közvetlen tengerparti
szálloda, saját úszómedencével.
Hátrányok: A központ távolsága.

Nei Pori

Nei Pori

MAKRYGIALOS

Látogassanak el velünk a Thessalonikitől 40 km-re, délre található
üdülőhelyre, Makrygialosra, melynek neve “hosszú part”-ot jelent.
A homokos tengerpart mellett, egy rövid kirándulás keretében
meglátogathatnak egy sólepárlót, ahol szinte érintetlen közegben
ismerhetik meg miként regenerálja a testet, lazítja el az izmokat, erősíti
az immunrendszert a fövenyfürdő. Megmártózhatnak a lepárló vizében
és élvezhetik az itt található iszap gyógyító hatását. A környékbeli
partszakaszokon sokféle madarat, köztük ﬂamingókat is láthatnak.
A település mentes a megszokott üdülőhelyek zsúfoltságától, ezzel
is próbálja megőrizni igazi halászfalu jellegét. Makrygialos híres
kagylótenyészeteiről. A parti sétányon található haltavernákban esténként
egy-egy vacsora alkalmával meg is kóstolhatják a különféle halakból és
kagylóból készült helyi specialitásokat. Fakultatív programok keretében
felkereshetik a környék látnivalóit és ellátogathatnak a fövenyfürdőbe.

Makrygialos

Thessaloniki

Makrygialos
Katerini

Paralia
Olympic Beach

fakultatív programok
METEORA
A program lehetőséget nyújt arra,
hogy miután az Olymposz-hegység
egyik fenséges oldalnyúlványa mellett
elhaladtunk, megpillanthassunk a
Tembi-völgyét és azokat a csodás
geológiai képződményeket, melyek
a kora középkori szerzeteseket
is idevonzották. A programban 1
kolostort tekintünk meg (belépő
3 euró/fő/kolostor a helyszínen
fizetendő). Az élmény felejthetetlen,
hiszen a világon egyedülálló
látványban lesz részünk.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

SKIATHOS
Világhírű sztárok itt forgatták
a Mamma Mia film egy részét.
Autóbusszal utazunk a Volos
közelében fekvő kikötőbe,
ahonnan hajóval indulunk az Égeitenger szigetei közé. Szerencsés
esetben delfineket is láthatunk.
Meglátogatjuk Skiathost, a sziget
fővárosát, mely fehér házaival, kék
zsalugáteres ablakaival, leomló
színes virágkavalkádjaival képeslapra
illő. A sziget egyik kristálytiszta vizű
strandján fürdés, strandolás is lesz.
A hajókirándulás alatt a kapitány és
legénysége zenés, táncos műsorral
szórakoztatja a vendégeket.
A program ára: kb. 50 EUR/fő

EDESSA
Kirándulás a vízesések városába
Edessába, ahol a különleges
természeti környezet és a városi
élet jól megfér egymás mellett. Az
ország egyik legnagyobb vízesése
70 m magasról omlik alá a mélybe. A
vízesés alá be lehet sétálni, ahonnan
egy kis cseppkőbarlang is nyílik.
Délután egy vízesésekkel teli termál
parkerdőbe érkezünk, ahol fürödni is
lehet. A nyitott sziklamedencéhez a
belépőt a helyszínen kell megvenni,
mely kb. 3 EUR/fő. A park szélén
található egy fedett termálfürdő
is, melyet belépő ellenében lehet
igénybe venni.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

OLYMPOS
Az Olympos-hegy, az Istenek
lakhelyeként ismert a görög
mitológiából, hiszen csúcsát, mely
2917 méter magas, majdnem mindig
felhő borítja. A program a festői
Litochoro falun vezet keresztül,
ahonnan a hegy belsejében felfelé
haladva egészen az 1150 méter
magasan fekvő Prionáig utazunk.
Itt az Olympos gyönyörű és egyedi
természeti környezetét jól szemléltető
részre érünk. Visszafelé indulva
rövid pihenőt tartunk a 944 méteren
fekvő Stavros kilátónál, ahonnan
tiszta időben az egész Katerini-öböl
látványa tárul elénk.
A program ára: kb. 25 EUR/fő

ATHÉN
Ezen a kiránduláson a
történelemkönyvek néhány fényképe
eredeti szépségében tűnik majd
fel. Reggel 7 óra körül érkezünk
Pireuszba, majd az Akropolisz
következik. A várhegy megtekintése
után megismerkedhetünk Athén
bazársorával, majd a híres
őrségváltásnak lehetünk tanúi a
Parlament előtt. Hazafelé rövid
megállás a Thermai-öbölnél.
A program ára: kb. 50 EUR/fő

FOLKLÓR EST
Élőműsor, ahol a görög táncosok
művészi elemekkel tarkított
tánccal fokozzák a hangulatot és a
tradicionális tánclépések alapelemeit
igyekeznek átadni a Vendégeknek is.
Jó ízű hagyományos görög étel és
zamatos bor kíséretében kellemes
esti szórakozás. A program ára
tartalmazza a transzfer költségét és a
vacsorát is.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Makrygialos

DIAS
Apartmanhotel
Makrygialos
56.900 Ft-tól

180 m

Fekvése: Makrygialos központjában, a
tengerparttól kb. 180 méterre épült apartmanház. A
parti úton éttermek, kávézók, szupermarket, pékség
és haltavernák várják az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N40°24’47.1” E22°36’29.9”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas stúdiókban,
valamint 4 fős apartmanokban, melyek felszerelt
konyhasarokkal, TV-vel, légkondicionálóval,
hűtőszekrénnyel, zuhanyzó/WC-vel, ingyenes
WiFi-vel felszereltek és terasszal vagy balkonnal
rendelkeznek. A légkondicionáló használata a
helyszínen igényelhető 6 EUR/stúdió/nap áron.
Az apartmanokban nappali konyhasarokkal és
hálószoba található.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális), vacsora
vagy félpanzió befizethető.
Felszereltség: Recepció, bár és kávézó. Saját
autóval érkezők a szálloda környékén tudnak
parkolni.
Előnyök: A tengerpart közelsége.
Hátrányok: Nincs úszómedence.

Makrygialos

PARALIA

Fiatalos, nyüzsgő, élettel teli üdülőhelyet keres? Paralia ideális
választás lesz. Paralia Észak-Görögországban, Thesszalonikitől 70 kmre, Katerini városától 7 km-re található. Az Olympos hegy árnyékában
fekvő település a régió legnagyobb üdülőhelye. Az elmúlt évtizedekben
a település folyamatosan fejlődött, bővült, számtalan új kikapcsolódási
lehetőséget teremtve az idelátogatóknak. Hosszú, homokos, lassan
mélyülő tengerpartja minden korosztály és kisgyermekes családok
számára is tökéletesen alkalmas a felhőtlen strandolásra. Az üdülőhelyek
lüktető nappali és éjszakai életére vágyók az éttermek, tavernák,
kávézók, bárok, clubok végtelen sorából választhatnak kedvükre valót.
Az esténként sétálóutcává alakuló tengerparti főutcán rengeteg kis üzlet
várja a látogatókat. A történelmi és régészeti emlékek iránt érdeklődők
számára szervezett kirándulások állnak rendelkezésre. Meglátogathatják
Thesszaloniki és Athén nevezetességeit, megcsodálhatják a bizánci
művészet csodáit rejtő Meteora kolostorait. Sétát tehetnek az Olymposon,
ahol az ókori görögök hite szerint a főistenek éltek, hajós kirándulás
keretében pedig ellátogathatnak a gyönyörű Skiathosra.

Paralia

Thessaloniki

Makrygialos
Katerini

Paralia
Olympic Beach

fakultatív programok
ATHOS HEGY - BLUE LAGOON
Egész napos kirándulás, melynek
keretében a Chalkidiki-félsziget
felé vesszük utunkat. Ormos
Panagias kis halászfalu kikötőjéből
indulva az Athosz-hegyi kolostor
köztársaságig hajózunk. Hajónkkal
megközelitjük amennyire csak
tehetjük a partszakaszt, és lassan
haladva öt kolostort tekintünk meg.
Majd egy lakatlan szigeten kötünk
ki, ahol fürdőzhetnek a kristálytiszta
tengerben. A fürdőzés után ebéd a
hajón. Hazaindulás a késő délutáni
órákban.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

METEORA
Az egész napos kirándulás során
ellátogatunk a több száz méter magas
sziklatornyokra épült kolostorokhoz,
melyek 1988-ban felkerültek a
világörökségi listára. A sziklák
tövében található Kalambaka faluban
betekintünk egy ikonfestő műhelybe,
ahol ajándék vásárlásra is lesz
lehetőségünk. Kalambakából buszunk
felkapaszkodik a sziklákon, majd „pár”
(kb. 150) lépcsőt nekünk is meg kell
tennünk, hogy elérjünk a kolostorokig.
A két kolostor megtekintése után
nyílik lehetőség ebédelni, ahol helyi
fogásokból válogathatunk.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

EDESSA - POZAR
Az egész napos kirándulás első
állomása a páratlan szépségű
vízeséseket őrző Edessa városa.
A vízesések és Zeus legendás
fájának meglátogatása után szabad
program áll rendelkezésre. Második
és egyben fő programunk a híres
Pozari gyógyfürdők, ahol 36 fokos
víz tör elő a Voras hegységből,
melyet természetes kialakítású
medencékben fognak fel. Így alkot
felejthetetlen párost a mellette
csörgedező jéghideg vizű patakkal. A
fürdő program után egy hamisítatlan
hegyi tavernába indulunk, ahol
tetszés szerint kóstolhatjuk meg a
görög hegyvidék híres ételeit.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

SKIATHOS
Egész napos kirándulás, melynek
keretében a kora reggeli órákban
indulunk a kikötőbe, ahol már
vár minket Kostas Kapitány és
legénysége, hogy egy felejthetetlen
élménnyel gazdagítsa nyaralásukat.
A hajóút elmaradhatatlan
velejárói a zene, a tánc és az
önfeledt szórakozás. Utunk során
meglátogatjuk Skiathos festői
fővárosát, majd pár órát töltünk
el a Koukounaries Beach-en. A
Skiathos városban rendelkezésre álló
szabadprogram keretében lehetőség
nyílik szervezett ebéden részt venni
egy tengerparti tavernában.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

OLYMPOS
A félnapos kirándulás Görögország
legnagyobb hegységéhez az
Olymposra kalauzol bennünket.
A program tartalmazza az istenek
falujának Litohoronak meglátogatását,
ahonnan felsétálunk az Enipias
szurdokvölgybe, itt találjuk Zeus
főisten fürdőkádját. Az Ag. Dionysios
kolostor után továbbindulunk Paleio
Pantaleimonas falujába, ahol
lehetőségünk lesz ebédelni.
A program ára: kb. 15 EUR/fő

KALÓZHAJÓ
A Paralia kikötőjéből induló
félnapos hajókirándulás során egy
csendesebb partszakaszt keresünk
fel, ahol lehetőség nyílik fürdőzésre,
strandolásra és napozásra. Majd a
hajó legénysége grillezett ebéddel
vár minden kirándulót. A part menti
hajókázás során megmártózhatunk
a kristálytiszta tengerben és
megcsodálhatjuk a távolban az
Olympos hegycsúcsait.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Paralia

RENA
Apartman
Paralia
24.900 Ft-tól

160 m

16 év

Fekvése: Paralia központjától kb. 500
méterre, a homokos tengerparttól kb.
160 méterre, csendes helyen épült
apartmanház. Szupermarket 50 méterre
található.
GPS koordináta:
N40°16’18.9” E22°35’50.2”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban,
valamint 4 ágyas családi stúdiókban,
melyek felszerelt konyhasarokkal, TV-vel,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel és
terasszal vagy balkonnal rendelkeznek.
Légkondicionáló használata a helyszínen
befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron. A 4 fős
stúdiókban maximum két felnőtt és két, 16
éves kor alatti gyermek elhelyezésére van
lehetőség.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menü) vagy félpanzió befizethető,
melyet egy helyi étteremben biztosítunk.
Felszereltség: Recepció, kis társalgó
TV-vel, lift, közös terasz az apartmanház
bejárata előtt. Autóval érkező Utasaink az
apartmanház előtti utcán tudnak parkolni.
Előnyök: Szépen berendezett szobák.
Családi stúdiók foglalhatók, melyekben
a két felnőttel együtt utazó két gyermek
szállását 16 éves korig ingyenesen
biztosítjuk!
Hátrányok: A központ távolsága.

BLUE SEA
Apartman
Paralia
24.900 Ft-tól

260 m

16 év

Fekvése: Paralia központjától és a
homokos tengerparttól kb. 260 méterre
épült apartmanház. A közelben üzletek,
éttermek, tavernák, bárok és kávézók
találhatók. A központban és a sétálóutcán
több ajándékbolt és éttermek, bárok sora
várja az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N40°16’05.2” E22°35’38.5”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban,
melyek felszerelt konyhasarokkal, TV-vel,
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel és
terasszal vagy balkonnal rendelkeznek.
Légkondicionáló használata a helyszínen
befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztásos) vagy félpanzió
befizethető, melyet egy helyi étteremben
biztosítunk.
Előnyök: A központ közelsége.
Hátrányok: Az apartmanház környékén
nehéz parkolóhelyet találni.

Paralia

YAKINTHOS
Hotel
Paralia
58.900 Ft-tól

400 m

4 év

Fekvése: Paralia központjától kb.
900 méterre, a széles, homokos
tengerparttól kb. 400 méterre épült
szálloda. A település központjában
rengeteg üzlet, étterem, taverna,
kávézó, bár és ajándékbolt várja az
idelátogató vendégeket. A tengerparton
több beach-bár található. A parton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
A település központjából induló helyi
autóbusszal a 7 km-re található Katerini
könnyen elérhető, ahol számtalan
szórakozási lehetőség, több üzlet és
piac is található. A szálloda remek
kiindulópont a környék természeti és
kultúrális látnivalóinak felfedezésére
(Olympos, Dion, Vergina). A szálloda
a Rena Apartmantól kb. 600 méter
távolságra, a Blue Sea Apartmantól
kb. 950 méter távolságra található. A
Yakinthos Hotel a település Korinos
felöli részén épült, ahol Paralia
egyik legjobb kiszélesedő, homokos
tengerpartja található.
GPS koordináta:
N40°16’34.0” E22°35’45.6”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum
3 fő elhelyezésére alkalmas,
szépen berendezett, pótágyazható
szobákban, melyek légkondicionálóval,
zuhanyzó/WC-vel, mini konyhával
(a konyha főzésre nem, csak kávé
és egyszerűbb ételek elkészítésére
alkalmas), ingyenes WiFi-vel, TVvel, hűtőszekrénnyel felszereltek
és balkonnal rendelkeznek. Az árak
tartalmazzák a légkondicionáló korlátlan
használatát.
Ellátás: Félpanzió (reggeli és vacsora
büfé rendszerben), melyet a szálloda
éttermében biztosítunk.
Felszereltség: Recepció, étterem,
rendezvényterem, bár, pool-bár, kis
kert, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, melyeket utasaink
ingyenesen használhatnak. A szálloda
2018-ban átadott új épületszárnyánál
található a kültéri úszómedence.
Előnyök: A szállodának saját
úszómedencéje van. Szobái modern
bútorokkal szépen berendezettek.
Az egyéni utazást választó utasaink
a szálloda környékén, az utcán
ingyenesen tudnak parkolni autóikkal.
A szálloda ellátása (reggeli és vacsora
büfé rendszerben) utasainktól 2019ben nagyon jó minősítést kapott. A
tengerparton található beach-bároknál
napernyő és napozóágy bérelhető.
Hátrányok: A központ távolsága (a
kb. 900 méterre található központ
rövid sétával érhető el). A szálloda
éttermében többször tartanak
rendezvényt.

Paralia

PORTO
DEL SOL
Hotel
Paralia
90.900 Ft-tól

100 m

Fekvése: Paralia központjától kb.
900 méterre, a kikötővel szemben, a
homokos tengerparttól kb. 100 méterre
épült szálloda. A közeli főutcában és a
település központjában üzletek, bárok,
éttermek, tavernák, kávézók várják
az idelátogató vendégeket. A parton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
A szálloda a Rena Apartmantól kb.
1400 méter távolságra, a Blue Sea
Apartmantól kb. 950 méter távolságra
található. A Porto Del Sol Hotel a
település Olympic Beach felöli részén
épült, ahol kiszélesedő, homokos
tengerpart található. A szállodától kb. 400
méterre található Paralia sétálóutcája. A
kevésbé nyüzsgő Olympic Beach a kis,
kiépített, közvetlen tengerparti sétányon
rövid gyaloglással könnyen elérhető (kb.
2,2 km).
GPS koordináta:
N40°15’36.6” E22°35’39.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 főig
pótágyazható, szépen berendezett
szobákban illetve 2 felnőtt és két
gyermek elhelyezésére alkalmas, szépen
berendezett családi szobákban.
A 2 ágyas, maximum 3 főig
pótágyazható szobák mindegyike
TV-vel, telefonnal, légkondicionálóval,
mini-bárral, széffel, ingyenes WiFi-vel,
hajszárítóval, zuhanyzó/WC-vel felszerelt
és terasszal vagy balkonnal rendelkezik.
Az árak tartalmazzák a légkondicionáló
korlátlan használatát.
A 2 ágyas, maximum 4 főig
pótágyazható családi szobák
mindegyike TV-vel, telefonnal,
légkondicionálóval, mini-bárral, széffel,
ingyenes WiFi-vel, hajszárítóval,
zuhanyzó/WC-vel felszerelt és terasszal
vagy balkonnal rendelkezik. Az árak
tartalmazzák a légkondicionáló korlátlan
használatát. A családi szobákban
2 felnőtt és maximum 2 gyermek
elhelyezésére van lehetőség, ahol a
gyermekek számára kinyitható ágy
található.
Ellátás: Reggeli büfé rendszerben,
melyet a szálloda éttermében
biztosítanak. Vacsora (menü) felár
ellenében kérhető.
Felszereltség: Recepció, étterem,
bár, kávézó, kis társalgó TV-vel. Saját
gépkocsival érkező utasaink a szálloda
környékén, az utcán ingyenesen tudnak
parkolni.
Előnyök: A tengerpart közelsége.
Modern, tágas, szépen berendezett,
felújított szobák. Családi szobák
foglalhatók, melyek két felnőtt és két
gyermek (maximum 12 éves korig)
elhelyezésére is alkalmasak.
Hátrányok: A központ távolsága. A
szállodának nincs úszómedencéje.

Paralia

SMARTLINE
MEDITERRANEAN
Hotel
Paralia
123.900 Ft-tól

150 m

6 év

Fekvése: A modern szálloda Paralia nyüzsgő központjától
kb. 500 méterre, a homokos tengerparttól kb. 150 méterre
található. A központban éttermek, tavernák, bárok, kávézók,
üzletek, ajándékboltok sokasága várja az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N40°16’19.0” E22°35’51.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 főig pótágyazható
STANDARD szobákban, melyek mindegyike zuhanyzó/
WC-vel, légkondicionálóval, TV-vel, hűtőszekrénnyel,
hajszárítóval, ingyenes WiFi-vel felszerelt és terasszal vagy
balkonnal rendelkezik.
Ellátás: Félpanzió (reggeli és vacsora büfé rendszerben),
melyet a szálloda éttermében lehet elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, úszómedence, poolbár, beltéri úszómedence. Szauna és pezsgőfürdő térítés
ellenében használható. A szálloda vendégei részére az
épület előtt kis parkoló található.
Sport: Biliárd, asztalitenisz. Teniszpálya bérelhető.
Előnyök: A tengerpart közelsége, jó felszereltség,
szépen berendezett szobák. A tengerparton napernyők és
napozóágyak bérelhetők.
Hátrányok: A központ távolsága.

KORALI
Hotel
Paralia
74.900 Ft-tól

30 m

6 év

Fekvése: Paralia központjától kb. 450 méterre Korinos
irányában, a széles, homokos tengerparttól kb. 30 méterre
épült szálloda. A közelben és a tengerparti úton éttermek,
üzletek és beach-bárok várják az idelátogató vendégeket.
A tengerparton napernyők és napozóágyak bérelhetők.
A település központjában és a sétálóutcában rengeteg
étterem, taverna, bár, üzlet és szórakozási lehetőség
biztosítja a kikapcsolódást.
GPS koordináta:
N40°16’21.9” E22°35’57.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 főig pótágyazható
szobákban, melyek mindegyike TV-vel, légkondicionálóval,
ingyenes WiFi-vel, hűtőszekrénnyel, telefonnal, széffel,
zuhanyzó/WC-vel, hajszárítóval felszerelt. A szálloda
minden szobájához terasz vagy balkon tartozik.
Ellátás: Reggeli büfé rendszerben, melyet a szálloda saját
éttermében lehet elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, étterem, bár, kis
társalgó.
Előnyök: A tengerpart közelsége, szépen berendezett
szobák. A családias szállodát a tengerparttól csak a parti út
választja el. A település központja rövid sétával könnyedén
elérhető. A tengerparton napernyők és napozóágyak
bérelhetők.
Hátrányok: Bár a szálloda környékén ingyenesen lehet
parkolni, a főszezonban nagyon nehéz parkolóhelyet találni
a közelben.

Paralia

COSMOPOLITAN
Hotel & Spa
Paralia
139.900 Ft-tól

400 m

6 év

Fekvése: Paralia központjától kb. 900 méterre, a
széles, homokos tengerparttól kb. 400 méterre épült
szálloda. A település központjában rengeteg üzlet,
étterem, taverna, kávézó, bár és ajándékbolt várja az
idelátogató vendégeket. A tengerparton több beachbár található. A parton napernyők és napozóágyak
bérelhetők. A település központjából induló helyi
autóbusszal a 7 km-re található Katerini könnyen
elérhető, ahol számtalan szórakozási lehetőség, több
üzlet és piac is található. A szálloda a Hotel Yakinthos
mellett található.
GPS koordináta:
N40°16’34,4” E22°35’47,4”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 főig pótágyazható
szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
légkondicionálóval, széffel, hűtőszekrénnyel, ingyenes
WiFi-vel felszereltek. Minden szobához balkon vagy
terasz tartozik. Tengerre néző szoba felár ellenében
foglalható.
Ellátás: Félpanzió (reggeli és vacsora büfé
rendszerben), melyet a szálloda éttermében
biztosítunk.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, kis játszótér,
úszómedence napernyőkkel és napozóágyakkal, Spaés Wellness részleg (hammam, szauna és különböző
kezelések felár ellenében vehetők igénybe), ingyenes
WiFi. Saját gépkocsival érkező utasaink a szálloda
környékén, az utcán ingyenesen tudnak parkolni.
Előnyök: Modern bútorokkal, szépen berendezett
szobák.
Hátrányok: A központ távolsága.

Paralia

Paralia

OLYMPIC BEACH

Csendes, nyugodt üdülőhelyre szeretne utazni? A választáskor azonban
fontos szempont az is, hogy szórakozási lehetőségek legyenek a közelben?
Olympic Beach megfelel ezen feltételeknek. A folyamatosan fejlődő
üdülőhely széles, homokos tengerpart mentén terül el. Kisgyermekes
családok számára ideális strandolási lehetőséget kínál a lassan mélyülő
tengerpart. A part mentén zöldellő parkban, valamint a templom melletti
játszótéren az ifjú vendégek zavartalanul kapcsolódhatnak ki, míg az
idősebb korosztályt a főutcán kis éttermek, tavernák, kávézók, bárok és
üzletek várják. A lüktető, nyüzsgőbb forgatagra vágyók számára a 3 kmre található Paralia nyújt szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket. A
történelmi látnivalók iránt érdeklődők buszos és hajós kirándulások közül
választhatnak.

Olympic Beach

Thessaloniki

Makrygialos
Katerini

Paralia
Olympic Beach

fakultatív programok
ATHOS HEGY - BLUE LAGOON
Egész napos kirándulás, melynek
keretében a Chalkidiki-félsziget
felé vesszük utunkat. Ormos
Panagias kis halászfalu kikötőjéből
indulva az Athosz-hegyi kolostor
köztársaságig hajózunk. Hajónkkal
megközelitjük amennyire csak
tehetjük a partszakaszt, és lassan
haladva öt kolostort tekintünk meg.
Majd egy lakatlan szigeten kötünk
ki, ahol fürdőzhetnek a kristálytiszta
tengerben. A fürdőzés után ebéd a
hajón. Hazaindulás a késő délutáni
órákban.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

METEORA
Az egész napos kirándulás során
ellátogatunk a több száz méter magas
sziklatornyokra épült kolostorokhoz,
melyek 1988-ban felkerültek a
világörökségi listára. A sziklák
tövében található Kalambaka faluban
betekintünk egy ikonfestő műhelybe,
ahol ajándék vásárlásra is lesz
lehetőségünk. Kalambakából buszunk
felkapaszkodik a sziklákon, majd „pár”
(kb. 150) lépcsőt nekünk is meg kell
tennünk, hogy elérjünk a kolostorokig.
A két kolostor megtekintése után
nyílik lehetőség ebédelni, ahol helyi
fogásokból válogathatunk.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

EDESSA - POZAR
Az egész napos kirándulás első
állomása a páratlan szépségű
vízeséseket őrző Edessa városa.
A vízesések és Zeus legendás
fájának meglátogatása után szabad
program áll rendelkezésre. Második
és egyben fő programunk a híres
Pozari gyógyfürdők, ahol 36 fokos
víz tör elő a Voras hegységből,
melyet természetes kialakítású
medencékben fognak fel. Így alkot
felejthetetlen párost a mellette
csörgedező jéghideg vizű patakkal. A
fürdő program után egy hamisítatlan
hegyi tavernába indulunk, ahol
tetszés szerint kóstolhatjuk meg a
görög hegyvidék híres ételeit.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

SKIATHOS
Egész napos kirándulás, melynek
keretében a kora reggeli órákban
indulunk a kikötőbe, ahol már
vár minket Kostas Kapitány és
legénysége, hogy egy felejthetetlen
élménnyel gazdagítsa nyaralásukat.
A hajóút elmaradhatatlan
velejárói a zene, a tánc és az
önfeledt szórakozás. Utunk során
meglátogatjuk Skiathos festői
fővárosát, majd pár órát töltünk
el a Koukounaries Beach-en. A
Skiathos városban rendelkezésre álló
szabadprogram keretében lehetőség
nyílik szervezett ebéden részt venni
egy tengerparti tavernában.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

OLYMPOS
A félnapos kirándulás Görögország
legnagyobb hegységéhez az
Olymposra kalauzol bennünket.
A program tartalmazza az istenek
falujának Litohoronak meglátogatását,
ahonnan felsétálunk az Enipias
szurdokvölgybe, itt találjuk Zeus
főisten fürdőkádját. Az Ag. Dionysios
kolostor után továbbindulunk Paleio
Pantaleimonas falujába, ahol
lehetőségünk lesz ebédelni.
A program ára: kb. 15 EUR/fő

KALÓZHAJÓ
A Paralia kikötőjéből induló
félnapos hajókirándulás során egy
csendesebb partszakaszt keresünk
fel, ahol lehetőség nyílik fürdőzésre,
strandolásra és napozásra. Majd a
hajó legénysége grillezett ebéddel
vár minden kirándulót. A part menti
hajókázás során megmártózhatunk
a kristálytiszta tengerben és
megcsodálhatjuk a távolban az
Olympos hegycsúcsait.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Olympic Beach

ELLI
Apartman
Olympic Beach
22.900 Ft-tól

300 m

16 év

Fekvése: Olympic Beach központjától és a homokos
tengerparttól kb. 300 méterre épült apartmanház. A
központban üzletek, éttermek, tavernák, bárok és
kávézók várják az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta: N40°14’19.5” E22°35’03.8”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmas stúdiókban, 4 és 5 fős apartmanokban
(2 hálószoba + konyha) és maximum 5 fő
elhelyezésére alkalmas Családi apartmanokban.
A 2 és 3 fős, maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmas stúdiók konyhasarokkal, zuhanyzó/
WC-vel, TV-vel és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. Légkondicionáló használata a
helyszínen befizethető 5 EUR/nap áron.
A 4 és 5 fős apartmanok (2 hálószoba + konyha) és
a maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas Családi
apartmanok mindegyike felszerelt konyhával,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel és balkonnal vagy
terasszal rendelkezik. Légkondicionáló használata a
helyszínen befizethető 5 EUR/nap áron.
Ellátás: Önellátás. Reggeli, vacsora vagy félpanzió
befizethető, melyet egy helyi tavernában biztosítunk.
Előnyök: Csendes helyen épült apartmanház.
Családi apartmanok foglalhatók, melyekben a
két felnőttel együtt utazó akár három gyermek
szállását 16 éves korig ingyenesen biztosítjuk!
Saját autóval érkező utasaink az apartmanház
előtti utcán illetve a környéken ingyenesen tudnak
parkolni.
Hátrányok: A településen kevés a szórakozási
lehetőség.

PLATON BEACH
Hotel
Olympic Beach
64.900 Ft-tól

40 m

12 év

Fekvése: A település központjában, a tengerparti
sétányon épült szálloda a homokos tengerparttól
kb. 40 méterre található. A közelben üzletek,
ajándékboltok, éttermek, tavernák, bárok és
kávézók találhatók. A tengerparton napernyők és
napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N40°14’28.4” E22°35’15.4”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3 főig pótágyazható
CLASSIC szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval,
minibárral, hajszárítóval felszereltek és balkonnal
rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli. Igény esetén vacsora befizethető,
melyet a szálloda étteremben biztosítunk.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, terasz, kis
úszómedence, pool-bár. Saját gépkocsival érkező
utasaink a szálloda melletti parkolóban tudnak
parkolni.
Előnyök: A központ és a tengerpart közelsége.
Hátrányok: Egyszerűen berendezett szobák.

Olympic Beach

MEDITERRANEAN
PRINCESS
Hotel
Olympic Beach/Paralia
137.900 Ft-tól

180 m

Fekvése: Az új, modern szálloda Olympic Beach és
Paralia között, a széles, homokos tengerparttól kb.
180 méterre épült. Paralia kikötőjétől kb. 1 km-re, a
sétálóutcától kb. 1,5 km-re található. Olympic Beach
kb. 15 perces sétával érhető el (1,6 km). A nyüzsgő
Paralia sétálóutcáján és központjában rengeteg
szórakozási lehetőség, éttermek, tavernák, bárok,
kávézók, ajándékboltok és üzletek várják a vendégeket.
A nyugodtabb esti sétákat kedvelőknek a közeli Olympic
Beach tengerparti sétálóutcáját és a település központját
javasoljuk. A szálloda elhelyezkedése remek kiindulópont
lehet a környék felfedezésére és a kirándulni vágyó
utasainknak.
GPS koordináta:
N40°15’08.8” E22°35’22.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható STANDARD
szobákban, 2 ágyas, pótágyazható SUPERIOR
szobákban valamint 2 ágyas JUNIOR lakosztályokban.
A kb. 18 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható
STANDARD szobák maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmasak és modern bútorokkal, hangszigetelt
nyílászárókkal, zuhanyzó/WC-vel, minibárral, ingyenes
WiFi-vel, telefonnal, LCD TV-vel, légkondicionálóval,
hajszárítóval, széffel felszereltek. Minden STANDARD
szobához balkon vagy terasz tartozik.
A kb. 20-25 m2 alapterületű 2 ágyas, pótágyazható
SUPERIOR szobák maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmasak és modern bútorokkal, hangszigetelt
nyílászárókkal, zuhanyzó/WC-vel, minibárral, ingyenes
WiFi-vel, LCD TV-vel, telefonnal, légkondicionálóval,
hajszárítóval, széffel felszereltek. Minden SUPERIOR
szobához balkon vagy terasz tartozik.
A kb. 20 m2 alapterületű 2 ágyas JUNIOR lakosztályok
mindegyike modern bútorokkal, hangszigetelt
nyílászárókkal, zuhanyzó/WC-vel, minibárral, ingyenes
WiFi-vel, telefonnal, LCD TV-vel, légkondicionálóval,
hajszárítóval, széffel felszerelt. Minden JUNIOR
lakosztályhoz balkon vagy terasz tartozik.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szálloda nem
fogad 16 éves kor alatti vendégeket!
Ellátás: Félpanzió. Reggeli és vacsora büfé
rendszerben, melyet a szálloda éttermében lehet
elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, étterem terasszal, bár nagy
terasszal, társalgó, pool-bár, szép kert, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, saját parkoló. Az
Apelles A la carte étterem a görög és a nemzetközi
konyha változatos ételeivel várja a vendégeket. A
szálloda előtti széles, homokos tengerparton napernyők
és napozóágyak bérelhetők. Paralia és Olympic Beach
településeken illetve a két település közötti tengerparti
szakaszon rengeteg vizisport lehetőség várja a
szórakozni vágyó, idelátogató vendégeket.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Modern bútorokkal,
szépen berendezett, jól felszerelt szobák. A szálloda
a nyüzsgő települések zajától távol, csendes, nyugodt
környezetben épült. A Mediterranean Princess szállodát
választó utasaink több szobatípusból választhatnak
(standard szoba, superior szoba, junior lakosztály).
Hátrányok: A szálloda a két tengerparti település,
Paralia és Olympic Beach között épült, így a szórakozni
vágyóknak hátrányt okozhat a két település központjának
a távolsága. Szórakozási lehetőség csak a közeli, kb. 1,5
km-re fekvő Paralián van.

STANDARD szoba

SUPERIOR szoba

SUPERIOR szoba
SUPERIOR szoba

Olympic Beach

GIANNOULIS
Hotel
Olympic Beach/Paralia
160.900 Ft-tól

10 m

Fekvése: A szálloda Olympic Beach
és Paralia között, a széles, homokos
tengerparttól kb. 10 méterre épült. A
tengerparttól csak a parti út választja
el. Paralia kikötőjétől kb. 1,5 km-re, a
sétálóutcától kb. 2,0 km-re található.
Olympic Beach kb. 5-10 perces sétával
érhető el (700 m). A nyüzsgő Paralia
központjában éttermek, bárok, kávézók,
ajándékboltok és üzletek várják a
vendégeket. A nyugodtabb esti sétákat
kedvelőknek a közeli Olympic Beach
tengerparti sétálóutcáját javasoljuk.
GPS koordináta:
N40°14’52.2” E22°35’23.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 3
főig pótágyazható szobákban, melyek
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, légkondicionálóval, mini hűtővel,
hajszárítóval, széffel felszereltek és
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Félpanzió.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár,
pool-bár, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, gyermekmedence, saját
parkoló.
Előnyök: A tengerpart közelsége.
Hátrányok: Olympic Beach és Paralia
távolsága.

Olympic Beach

Olympic Beach

KAMENA VOURLA

Nyugodt, pihentető nyaralásra, valódi kikapcsolódásra vágyik? Kamena
Vourla ideális úti cél lehet. A városka meredek hegyoldalak és az apró
kavicsos tengerpart közé épült. Kamena Vourla rendelkezik az üdülőhelyek
megszokott kínálatával, kikötő, parti sétány, üzletek, tavernák, éttermek,
kávézók, bárok, szórakozóhelyek várják a Vendégeket. Ezen kívül
azonban kínál még egy igazi különlegességet is, hiszen a városkában
két gyógyfürdő található, melyek medencéit melegvizű források táplálják.
A környék felfedezésére vágyók az ókori görög emlékek sokaságát
látogathatják meg szervezett, vagy egyéni kirándulások során. Feltétlenül
érdemes felkeresni a közeli Athén nevezetességeit, ellátogatni Delphibe,
Mükénébe, Epidauroszba, a Meteorákhoz, vagy akár Evia és Skiathos
szigetre is. A fakultatív programlehetőségekről és a részletekről
kérjük, érdeklődjön a helyi partnerirodánknál, a fakultatív programok
szervezőjénél.

Kamena Vourla

Kamena Vourla
Delphi

EVIA

Athén

Nafplio

fakultatív programok
ATHÉN
Athén a szédítő zaj, hőség és tömeg
közepette klasszikus templomok
és bizánci emlékek egész sorával
büszkélkedhet. Itt sűrűsödik
minden, amit képzeletünkben a
görög demokrácia, a filozófia és a
művészetek legmagasabb szintjéről
őrzünk. Athénba érkezve megnézzük
az olimpiai megnyitó színhelyét
a Márvány stadiont. Buszos
városnézés után megállunk Athén
főterén, a parlament épületénél,
majd az Akropolisz következik.
Utána szabadprogram a Plakán.
Visszaérkezés az esti órákban.
A program ára: kb. 45 EUR/fő

METEORA
Indulás a reggeli órákban, majd a két
és fél órás út során rövid áttekintést
kaphatnak a híres és káprázatos
sziklakolostorokról. Mielőtt látogatást
teszünk két kolostorban, rövid pihenő
keretében vásárlási lehetőség
a Zervopoulos üzletben, ahol
emléktárgyak, képeslapok kaphatók.
A két kolostor meglátogatása után
Kalambakában lesz ebédelési
lehetőség, majd visszautazás Trikala
- Karditsa - Thermopiles útvonalon.
Hazaérkezés az esti órákban.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

DELPHI
Indulás a reggeli órákban
Thermopiles irányába. A Parnaszosz
déli oldalán híres jóshelye miatt az
ókor egyik legnevezetesebb városa
volt Delphi. Görögország legszebb
és legmaradandóbb élményt nyújtó
látnivalójának minősül APOLLÓ
szentély ásatási területe. Következő
úticélunk Arachova, mely jelentős téli
sportközpont. A városka megtekintése
után visszaindulás Kamena Vourlába,
érkezés a kora esti órákban.
A program ára: kb. 37 EUR/fő

SKIATHOS
Skiathos sziget az Égei-tenger
smaragdja csupán 60 km2 területű
és hihetetlen, de 80 csodálatos,
homokos stranddal rendelkezik. Első
megálló a főváros, ahol felfedezhetik
a város látnivalóit, gyönyörködhetnek
a szép kilátásban és vásárolhatnak a
bazárban (ebédelési lehetőség). Kora
délután Koukounariesban lehetőség
lesz fürdésre, úszásra és pihenésre.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

ARGOLISZ TÚRA
Indulás a reggeli órákban. Utunk
első megállója a Korintoszi-csatorna,
majd rövid pihenő után folytatjuk
utunkat Epidaurosz felé. A még ma
is működő színház és a múzeum
évente több millió látogatót csal ide a
világ minden tájáról. Narancsföldeken
keresztül jutunk el a Trója című
filmből ismert Agamemnon királyság
régi központjába Mükénébe. Ebéd
lehetőség korintoszi ásatási terület
mellett egy helyi tavernában.
Hazaérkezés az esti órákban.
A program ára: kb. 60 EUR/fő

GÖRÖG EST
Este 21.00-kor kezdődik a program
egy hangulatos tavernában Kamena
Vourlában. A vacsora közben 5 tagú
zenekar és 3-4 táncos szórakoztatja a
vendégeket. Étkezés után lehetőség
lesz a görög tánc alaplépéseinek
megtanulására is. A program kb. éjjel
1.00-ig tart.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Kamena Vourla

MITSIS
GALINI
Wellness
Spa & Resort
Kamena Vourla
142.900 Ft-tól

6 év

premium stúdió

Kamena Vourla

50 m

all inclusive

Fekvése: A neoklasszikus stílusban épült
szálloda Kamena Vourla központjában,
a kavicsos tengerparttól kb. 50 méterre
található. A közelben éttermek, tavernák,
kávézók, bárok, üzletek és ajándékboltok
várják az idelátogató vendégeket.
Kamena Vourla remek kiindulóhely lehet
a történelmi és természeti látnivalók iránt
érdeklődő utasaink számára. Delphi kb.
100 km-re, Athén kb. 170 km-re található.
Érdemes ellátogatni a szemben fekvő
Evia szigetére, melyet egy hídon is meg
lehet közelíteni Halkida városnál (kb. 120
km-re található). A Meteora vadregényes
utakon haladva (Lamia-Karditsa-TrikalaKalambaka) kb. 180 km-re található.
Volos kikötőjéből (kb. 140 km) hajóval
Skiathos és Skopelos szigetekre is
eljuthatunk.
GPS koordináta:
N38°46’37.1” E22°46’57.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 4 fő (2 felnőtt + 2 gyermek)
elhelyezésére alkalmas, szépen
berendezett szobákban. A mediterrán
stílusban berendezett szobák mindegyike
fürdőszobával, légkondicionálóval, TVvel, telefonnal, mini-bárral, széffel (felár
ellenében vehető igénybe), hajszárítóval,
ingyenes WiFi-vel, kávé- és teafőzővel
felszerelt és terasszal vagy balkonnal
rendelkezik. A szobákhoz fürdőköpenyt
és papucsot biztosítanak. Tengerre néző
szoba felár ellenében foglalható.
Ellátás: Büférendszerű félpanzió.
All inclusive ellátás felár ellenében
igényelhető.
Felszereltség: Recepció, két étterem,
bár, beach-bár, úszómedencék
(melyek egyike gyógyvízzel van
feltöltve), gyermekmedence,
napernyők, napozóágyak, kültéri
jacuzzi, fitneszterem, teniszpálya,
konferenciaterem, szép kert, játszótér,
saját parkoló. A kikapcsolódást a szálloda
3.000 m2-es Spa részlege garantálja,
ahol térítés ellenében jacuzzi, szauna,
masszázs, termálvizes fedett medence
és különböző kezelések vehetők
igénybe. A hotel saját tengerparti
szakasszal rendelkezik.
Előnyök: Szépen berendezett szobák,
nagyon jó felszereltség és a tengerpart
közelsége.
Hátrányok: A környéken kevés a
szórakozási lehetőség.

ARGIROULA
Apartman
Kamena Vourla
48.900 Ft-tól

100 m

Fekvése: A központtól kb. 500 méterre,
a tengerparttól kb. 100 méterre épült
apartmanház. A központban éttermek,
tavernák, kávézók, bárok, üzletek és
ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N38°46’47.8” E22°47’07.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas
stúdiókban, valamint 4 fős, pótágyazható,
maximum 6 fő elhelyezésére alkalmas
apartmanokban (2 hálószoba + nappali
konyhasarokkal), melyek mindegyike TV-vel,
zuhanyzó/WC-vel, konyhasarokkal felszerelt.
Minden stúdióhoz és apartmanhoz terasz
vagy balkon tartozik. Légkondicionáló
használata a helyszínen befizethető 10 EUR/
stúdió/nap illetve 15 EUR/apartman/nap
áron.
Ellátás: Önellátás. A helyszínen vacsora
befizethető.
Előnyök: A tengerpart közelsége.
Hátrányok: A központ távolsága. A
környéken kevés a szórakozási lehetőség.

ACROPOL
Hotel
Kamena Vourla
109.900 Ft-tól

10 m

8 év

Fekvése: Kamena Vourla központjában,
a parti úton, a tengerparttól kb. 10 méterre
épült szálloda. A környéken éttermek,
tavernák, kávézók, bárok, üzletek és
ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket. Kamena Vourla remek
kiindulóhely a történelmi és természeti
látnivalók iránt érdeklődő utasaink számára
valamint a környék természeti szépségeit
felfedezni vágyóknak.
GPS koordináta:
N38°46’37.3” E22°46’23.5”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas,
egyszerűen berendezett szobákban,
melyek mindegyike zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel felszerelt és
balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Ellátás: Félpanzió. Kontinentális reggeli és
menü vacsora.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár,
társalgó. A szálloda környékén, az utcán
ingyenesen lehet parkolni.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége.
Hátrányok: A szállodának nincs saját
úszómedencéje.

Kamena Vourla

Kamena Vourla

CHALKIDIKI

Barátságos, kényelmes szállodát keres, távol a felkapott üdülőhelyek
szüntelen nyüzsgésétől? A Chalkidiki-félszigeten, Görögország egyik
legszebb természeti adottságokkal bíró vidékén kínálunk Önnek
szálláshelyeket. Változatos partszakasz, sziklás tengeröblök, homokos
és kavicsos tengerpartok a felhőtlen kikapcsolódás ígéretével várják a
látogatókat. Szálláshelyeinket Toroni, Psakoudia, Nikiti, Metamorfosi
településeken és azok közelében ajánljuk. A szállodák mindegyike ideális
kiindulópont a környék természeti szépségeinek és történelmi emlékeinek
felfedezéséhez.

Chalkidiki

Thessaloniki

Psakoudia Metamorfosi
Nikiti
Sarti
Toroni

fakultatív programok

SITHONIA KÖRÚT
Autóbuszos program keretében
a Sithonia félsziget falvaival,
történelmével, ízeivel ismerkedhetünk
meg. Megkóstolhatjuk a területre
jellemző terméket, a mézet! Egy
hagyományos piac felfedezése
után Neos Marmaras településen
sétálhatunk. Parthenonas következik,
egy kis érintetlen település, ahol
csodálatos fényképeket készíthetünk
a félsziget legmagasabb pontjáról, a
tradicionális stílusban épült terméskő
házak között. A Porto Carras
borvidék és pincészet meglátogatása
után visszatérés Sartira.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

SUNSET TÚRA
Azoknak ajánljuk, akik szívesen
töltenék a naplementét a nyílt
tengeren! Sarti kikötőjéből kihajózva
az első állomásunk Klimataria
varázslatos öble, ahol a hajóról
ugorhatunk a kristálytiszta vízbe és
élvezhetjük a nyíltvízi fürdőzést. A
következő megálló Pigadaki, Sykia
bájos kikötője. Itt lehetőség nyílik
kávézásra vagy strandolásra. A
visszaút a csodálatos naplemente és
a kellemes zene hallgatása mellett
történik.
A program ára: kb. 12 EUR/fő

ATHOS
Egész napos hajókirándulás
keretében ellátogatunk a kizárólag
férfiak által lakott Athos-hegyi
Kolostor Köztársasághoz. Hajónk
Sarti festői kikötőjéből indul
közvetlenül az Athos legdélebbi
pontjára. A part mellett hajózva
lélegzetelállító kilátásban
tárulnak elénk a szent kolostorok.
Többnyelvű útmutató keretén belül
ismerkedhetünk meg az ortodoxia,
a szerzetesi élet és a kolostorok
mindennapjaival, majd néhány
órás szabadprogram keretében
felfedezhetjük Amouliani szigetét.
A program ára: kb. 25 EUR/fő
Athos

BLUE LAGOON
Vegyen részt egy emlékezetes
hajóúton! Fürdőzzön és táncoljon
az utazás során! A Katerina-Anestis
hajó kapitánya és a legénysége
gondoskodik a vidám hangulatról.
Az út során megállunk, a híres
Kavourotripes-öböl közelében,
a Diaporos-szigeten, a Rhodia
strandon, Armenistis közelében.
A visszaút tánccal, énekléssel, jó
hangulatban zárul. Az ár tartalmazza
az ebédet.
A program ára: kb. 30 EUR/fő

TORONEOS
Igazi kikapcsolódást ígérő
hajókirándulás keretében átszeljük
a Toroneos-öböl kristálytiszta vizét.
Utunk során a Chalkidiki félsziget
első nyúlványára, a Kassandra
félszigetére látogatunk el. Megállunk
a Teknősbéka-szigetnél nyíltvízi
fürdőzésre, majd Pefkochori
településen strandolásra, pihenésre,
vásárlásra lesz lehetőség. A kapitány
által készített görög grillételt és görög
bort a hajón szolgálják fel.
A program ára: kb. 30 EUR/fő

GÖRÖG EST
Zeimpekiko, Syrtaki, Zorbas, Opa,
Gia mas! Néhány szó, melyet az
est alatt biztos hallhatunk. Legalább
egy éjszakára merüljünk el a görög
kultúrában! A zene, tánc magával
hozza a jó hangulatot! A táncosok
különböző tájjellegű táncokat
mutatnak be. A vacsora mellé
korlátlan borfogyasztás jár, amely
gondoskodik róla, hogy bátran mi is
kipróbáljuk a különös lépéseket!
A program ára: kb. 28 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Chalkidiki

SAKIS
Apartman
Toroni
81.900 Ft-tól

80 m

Fekvése: Toroni központjában, a
tengerparttól kb. 80 méterre található
apartmanház, mely 4 épületből áll. Az
épületek egymás mellett helyezkednek el
a tengerparti út mellett. A legmesszebbi
távolsága a tengerparttól kb. 80 méter.
GPS koordináta:
N39°59’21.9” E23°53’54.1”
Elhelyezés: 2 fős, maximum 4 főig
pótágyazható stúdiókban, amelyek
mindegyike felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, balkonnal rendelkezik.
Mindegyik stúdió légkondicionálóval
és TV-vel felszerelt. A légkondicionáló
használatát az árlistában feltüntetett árak
tartalmazzák. A 4 fős stúdiókban maximum
két felnőtt és két, 16 éves kor alatti
gyermek elhelyezésére van lehetőség.
Ellátás: Önellátás. A helyszínen félpanzió
befizethető, amelyet a tulajdonosok által
üzemeltetett étteremben lehet igénybe
venni.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Két
felnőtt és két gyermek elhelyezésére
alkalmas családi stúdiók foglalhatók.
Hátrányok: A környéken kevés a
szórakozási lehetőség.

TORONI
BLUE SEA
Hotel
Toroni
103.900 Ft-tól

10 m

6 év

Fekvése: Toroni központjában épült
szálloda, melyet a tengerparttól csak
a parti út választ el. A parti út mentén
éttermek, tavernák, kávézók, bárok és
beach-bárok várják az idelátogatókat.
GPS koordináta:
N39°58’54.5” E23°54’18.6”
Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas, pótágyazható
szobákban, melyek mindegyike
zuhanyzó/WC-vel, hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval, TV-vel felszerelt és
balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Ellátás: Félpanzió büfé jelleggel.
Felszereltség: Recepció, étterem,
mini market, pool-bár, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal,
beach-bár, pezsgőfürdő, kert és parkoló.
Ingyenes WiFi a társalgóban.
Előnyök: A tengerpart közelsége.
Hátrányok: A környéken kevés a
szórakozási lehetőség.

Chalkidiki

SIMEON
Hotel
Metamorfosi
136.900 Ft-tól

100 m

all inclusive

Fekvése: Metamorfosi településen, az üdülőhely
központjában, a tengerparttól kb. 100 méterre
épült szálloda. A környéken éttermek, kávézók és
bárok várják az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N40°13’44.0” E23°36’20.0”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható szobákban
és maximum 4 fő elhelyezésére (két felnőtt
és két gyermek) alkalmas egy légterű
családi szobákban. A szobák mindegyike
hűtőszekrénnyel, széffel, TV-vel, ingyenes WiFivel, légkondicionálóval felszerelt és zuhanyzó/
WC-vel, balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
A családi szobákban a két gyermek részére
kinyitható kanapé található.
Ellátás: Félpanzió büfé jelleggel.
Felszereltség: Recepció, étterem, bár, két
pool-bár, két úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, két gyermekmedence, kültéri
jacuzzi, játszótér, szép kert. A tengerparton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
Előnyök: A tengerpart közelsége. Családi szoba
foglalható két felnőtt és két gyermek részére.
Hátrányok: A környéken kevés a szórakozási
lehetőség.

PHILOXENIA
Hotel
Psakoudia
129.900 Ft-tól

150 m

12 év

all inclusive

Fekvése: Psakoudia településen, a homokos
tengerparttól kb. 150 méterre épült szálloda,
bungaló jelleggel. Gyönyörű, hatalmas kertjében,
11 kétszintes épület található. A település
központjában és a tengerparton éttermek,
bárok, üzletek és kávézók várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N40°15’39.6” E23°29’31.6”
Elhelyezés: 2 ágyas (kertre néző), pótágyazható
szobákban, valamint maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmas, kertre néző családi szobákban,
amelyek mindegyike hűtőszekrénnyel, széffel,
légkondicionálóval, hajszárítóval, TV-vel,
zuhanyzó/WC-vel felszerelt és balkonnal vagy
terasszal rendelkezik. Az egy légterű családi
szobákban emeletes ágy található.
Ellátás: Félpanzió büfé jelleggel. All inclusive
ellátás felár ellenében igényelhető.
Felszereltség: Recepció, étterem, pool-bár,
WiFi a bárnál, úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, gyermekmedence, játszótér.
Előnyök: Szép környezet, családi szoba
foglalható.
Hátrányok: A környéken kevés a szórakozási
lehetőség.

2 ágyas szoba

családi szoba

Chalkidiki

LILY ANN VILLAGE
Hotel
Nikiti
119.900 Ft-tól

500 m

Fekvése: Nikiti településen, a tengerparttól kb. 500 méterre
épült szálloda. A központban, kb. 500 méter távolságra éttermek,
üzletek, kávézók találhatók.
GPS koordináta:
N40°13’05.1” E23°40’16.1”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható szobákban és maximum 4
fő elhelyezésére alkalmas családi szobákban, melyek zuhanyzó/
WC-vel, légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Félpanzió.
Felszereltség: Recepció, étterem, pool-bár, kert, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal, gyermekmedence, parkoló.
Előnyök: Nyugodt, csendes környezet. Két felnőtt és két
gyermek elhelyezésére alkalmas családi szoba foglalható.
Hátrányok: A tengerpart távolsága.

Chalkidiki

Chalkidiki

SARTI

Nem tud választani, hogy hegyek közelében vagy tengerparton töltse
szabadságát? Segítünk Önnek, jöjjön velünk Sartiba! Az élettel teli
település Thessalonikitől 138 km-re, a Chalkidiki-félsziget középső
földnyelvén, Sithonián található. A zöldellő hegyoldalak és a kristálytiszta
tenger között elterülő üdülőhelyen minden korosztály megtalálhatja
a számítását. Sarti tökéletes választás mindazok számára, akik az
üdülőhelyek szüntelen pezsgését keresik. Éttermek, tavernák, bárok,
szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek várják az idelátogatókat. A
nyugodt, csendes nyaralásra vágyók Sarti tengerpartján pihenhetik ki
magukat. Sartiban homokos és sziklás tengerpart egyaránt található.
A környék csodálatos tengeröblei a vízi sportok szerelmeseit és a
romantikus elvonulásra vágyókat egyaránt kirándulásra csábítják.
Szervezett programok keretében megismerkedhetnek Görögország
nevezetességeivel. A vidám, ﬁatalos kikapcsolódásra vágyókat pedig
szervezett hajókirándulások várják.

Sarti

Thessaloniki

Nea Plagia Nea Flogita
Nea Moudania
Nea Potidea
Sarti

fakultatív programok
SITHONIA KÖRÚT
Autóbuszos program keretében
a Sithonia félsziget falvaival,
történelmével, ízeivel ismerkedhetünk
meg. Megkóstolhatjuk a területre
jellemző terméket, a mézet! Egy
hagyományos piac felfedezése
után Neos Marmaras településen
sétálhatunk. Parthenonas következik,
egy kis érintetlen település, ahol
csodálatos fényképeket készíthetünk
a félsziget legmagasabb pontjáról, a
tradicionális stílusban épült terméskő
házak között. A Porto Carras
borvidék és pincészet meglátogatása
után visszatérés Sartira.
A program ára: kb. 20 EUR/fő

SUNSET TÚRA
Azoknak ajánljuk, akik szívesen
töltenék a naplementét a nyílt
tengeren! Sarti kikötőjéből kihajózva
az első állomásunk Klimataria
varázslatos öble, ahol a hajóról
ugorhatunk a kristálytiszta vízbe és
élvezhetjük a nyíltvízi fürdőzést. A
következő megálló Pigadaki, Sykia
bájos kikötője. Itt lehetőség nyílik
kávézásra vagy strandolásra. A
visszaút a csodálatos naplemente és
a kellemes zene hallgatása mellett
történik.
A program ára: kb. 12 EUR/fő

ATHOS
Egész napos hajókirándulás
keretében ellátogatunk a kizárólag
férfiak által lakott Athos-hegyi
Kolostor Köztársasághoz. Hajónk
Sarti festői kikötőjéből indul
közvetlenül az Athos legdélebbi
pontjára. A part mellett hajózva
lélegzetelállító kilátásban
tárulnak elénk a szent kolostorok.
Többnyelvű útmutató keretén belül
ismerkedhetünk meg az ortodoxia,
a szerzetesi élet és a kolostorok
mindennapjaival, majd néhány
órás szabadprogram keretében
felfedezhetjük Amouliani szigetét.
A program ára: kb. 25 EUR/fő
Athos

BLUE LAGOON
Vegyen részt egy emlékezetes
hajóúton! Fürdőzzön és táncoljon
az utazás során! A Katerina-Anestis
hajó kapitánya és a legénysége
gondoskodik a vidám hangulatról.
Az út során megállunk, a híres
Kavourotripes-öböl közelében,
a Diaporos-szigeten, a Rhodia
strandon, Armenistis közelében.
A visszaút tánccal, énekléssel, jó
hangulatban zárul. Az ár tartalmazza
az ebédet.
A program ára: kb. 30 EUR/fő

TORONEOS
Igazi kikapcsolódást ígérő
hajókirándulás keretében átszeljük
a Toroneos-öböl kristálytiszta vizét.
Utunk során a Chalkidiki félsziget
első nyúlványára, a Kassandra
félszigetére látogatunk el. Megállunk
a Teknősbéka-szigetnél nyíltvízi
fürdőzésre, majd Pefkochori
településen strandolásra, pihenésre,
vásárlásra lesz lehetőség. A kapitány
által készített görög grillételt és görög
bort a hajón szolgálják fel.
A program ára: kb. 30 EUR/fő

GÖRÖG EST
Zeimpekiko, Syrtaki, Zorbas, Opa,
Gia mas! Néhány szó, melyet az
est alatt biztos hallhatunk. Legalább
egy éjszakára merüljünk el a görög
kultúrában! A zene, tánc magával
hozza a jó hangulatot! A táncosok
különböző tájjellegű táncokat
mutatnak be. A vacsora mellé
korlátlan borfogyasztás jár, amely
gondoskodik róla, hogy bátran mi is
kipróbáljuk a különös lépéseket!
A program ára: kb. 28 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Sarti

STAMATIS
Apartman
Sarti Beach
24.900 Ft-tól

250 m

16 év

Fekvése: Sarti központjától kb. 1,5 km-re,
a tengerparttól kb. 250 méterre épült,
családias apartmanház. A környéken
néhány étterem és minimarket található.
A központban éttermek, kávézók és bárok
várják az idelátogatókat.
GPS koordináta:
N40°04’49.5” E23°58’40.9”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, földszinti stúdiókban
valamint 4 fős, földszinti családi stúdiókban,
melyek konyhasarokkal, zuhanyzó/WCvel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel és terasszal
rendelkeznek. Légkondicionáló használata
a helyszínen befizethető 5 EUR/stúdió/
nap áron. A 4 fős stúdiókban maximum két
felnőtt és két, 16 éves kor alatti gyermek
elhelyezésére van lehetőség.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menü) vagy félpanzió befizethető.
Felszereltség: Kert, közös terasz és kerti
grill, kis parkoló.
Előnyök: Jó parkolási lehetőség.
Családi stúdiók foglalhatók, melyekben
a két felnőttel együtt utazó két gyermek
szállását pótágyon, 16 éves korig
ingyenesen biztosítjuk!
Hátrányok: A központ távolsága.

VASSO
Apartman
Sarti
29.900 Ft-tól

150 m

16 év

Fekvése: Sarti ófalu részén, a főtértől
kb. 100 méterre, a tengerparttól kb. 150
méterre, emelkedőre épült apartmanház. A
központban éttermek, kávézók sokasága
várja az idelátogatókat.
GPS koordináta:
N40°05’54,8” E23°58’47.0”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban valamint
4 és 5 fős apartmanokban, melyek
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval
felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás. Igény szerint reggeli
(kontinentális), vacsora (menüválasztásos)
vagy félpanzió befizethető, melyet egy
helyi étteremben biztosítunk.
Előnyök: A központ és a tengerpart
közelsége. A légkondicionáló használatát
az árak tartalmazzák. Szépen felújított és
modern bútorokkal berendezett stúdiók és
apartmanok.
Hátrányok: Emelkedőn lehet
megközelíteni az apartmanházat.

Sarti

ILIAS
Apartman
Sarti
26.900 Ft-tól

100 m

16 év

Fekvése: Sarti központjától kb. 600 méterre,
a tengerparttól kb. 100 méterre épült
apartmanház.
GPS koordináta:
N40°05’26.4” E23°58’40.4”
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban, melyek
felszerelt konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. Légkondicionáló használata a
helyszínen befizethető 6 EUR/stúdió/nap áron.
4 fős apartmanokban, melyek külön
hálószobával, nappali/konyhával, TV-vel,
zuhanyzó/WC-vel, felszereltek és balkonnal
vagy terasszal rendelkeznek. Légkondicionáló
használata a helyszínen befizethető 6 EUR/
apartman/nap áron. WiFi-vel 7 EUR/hét felár
ellenében használható!
Maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas galériás
apartmanok foglalhatók, melyekben két
felnőtt mellett két, 16 éves kor alatti gyermek
ingyenes elhelyezésére van lehetőség.
Kaucióként útlevelet kérhetnek!
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztás) vagy félpanzió
befizethető.
Előnyök: Családi apartman foglalható.
Hátrányok: A központ távolsága.

KIPRIOTIS
Apartman
Sarti
30.900 Ft-tól

150 m

16 év

Fekvése: Sarti ófalu részén, a főtértől kb.
100 méterre, a tengerparttól kb. 150 méterre,
emelkedőre épült apartmanház.
GPS koordináta:
N40°05’55.5” E23°58’47.9”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, 4 fős
apartmanokban és 4-5 fős családi stúdiókban,
melyek mindegyike felszerelt konyhával,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFivel, balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Légkondicionáló használata a helyszínen
befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron. A 4-5 fős
stúdiókban maximum két felnőtt és három,
16 éves kor alatti gyermek elhelyezésére van
lehetőség. Az apartmanok két légteresek (egy
hálószoba + nappali konyhával). Érkezéskor
kaucióként útlevelet kérnek!
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztásos) vagy félpanzió
befizethető.
Előnyök: A családi stúdiókban, a két felnőttel
együtt utazó két vagy három gyermek
szállását pótágyon, 16 éves korig
ingyenesen biztosítjuk!
Hátrányok: Emelkedő vezet a házhoz.

Sarti

STELITSA
Apartman
Sarti
30.900 Ft-tól

50 m

16 év

Fekvése: A tengerparttól kb. 50 méterre,
közvetlenül az üdülőfalu központjában található
apartmanház. Hangulatos környezetben,
sziklás és homokos tengerpart közelében épült.
A település központjában és a sétálóutcán
éttermek, tavernák, bárok, kávézók, üzletek,
ajándékboltok sokasága várja az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N40°05’52.6” E23°58’50.1”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, melyek
felszerelt konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TVvel, ingyenes WiFi-vel felszereltek és balkonnal
rendelkeznek. Légkondicionáló használata a
helyszínen befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron.
Oldalról tengerre néző stúdiók felár ellenében
foglalhatók.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztásos) vagy félpanzió
befizethető, melyet egy helyi tavernában
biztosítunk.
Előnyök: Tengerpart és központ közelsége.
Néhány stúdió balkonja oldalról tengerre néző.
Hátrányok: Egyszerűen berendezett stúdiók.
Az apartmanháznak nincs saját parkolója és a
környéken nehéz parkolóhelyet találni.

DOCTOR
Apartman
Sarti
30.900 Ft-tól

120 m

16 év

Fekvése: A modern apartmanház Sarti
központjában, a tengerparttól kb. 120 méterre
található. A parton éttermek, tavernák és kávézók
várják az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N40°05’52.2” E23°58’45.4”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, 4 fős
családi stúdiókban, 4 és 5 fős apartmanokban
valamint maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas
családi apartmanokban, melyek mindegyike
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval felszerelt
és balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
A légkondicionáló használatát az árak
tartalmazzák.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztásos) vagy félpanzió
befizethető, melyet egy helyi étteremben
biztosítunk.
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége.
Szépen berendezett stúdiók és apartmanok.
Családi apartmanok foglalhatók, melyekben két
felnőtt mellett akár három, 16 éves kor alatti
gyermek elhelyezését ingyenesen biztosítjuk.
Hátrányok: Az apartmanház környékén kevés a
parkolóhely.

Sarti

PARIS
Apartman
Sarti
29.900 Ft-tól

200 m

16 év

Fekvése: Sarti központjától kb. 100 méterre,
a tengerparttól kb. 200 méterre épült modern
apartmanház. A település központjában üzletek,
tavernák, éttermek, bárok és kávézók sokasága
várja az idelátogató vendégeket.
GPS koordináta:
N40°05’54.6” E23°58’41.1”
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, két felnőtt és
két gyermek elhelyezésére alkalmas 4 fős családi
stúdiókban illetve maximum 5 fő elhelyezésére
alkalmas apartmanokban (nappali + hálószoba),
melyek mindegyike konyhasarokkal, ingyenes
WiFi-vel, TV-vel, zuhanyzó/WC-vel és balkonnal
vagy terasszal rendelkezik. Légkondicionáló
használata a helyszínen befizethető 5 EUR/
stúdió/nap áron.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztásos) vagy félpanzió
befizethető, melyet egy közeli étteremben lehet
igénybe venni.
Előnyök: Csendes helyen, domboldalon, a
tengerparthoz közel épült apartmanház. Stúdiói
szépen és ízlésesen, modern bútorokkal
berendezettek. A családi stúdiókban a két felnőttel
együtt utazó két gyermek szállását 16 éves
korig ingyenesen biztosítjuk!
Hátrányok: Emelkedőre épült az apartmanház.

KLIO
Apartman
Sarti
31.900 Ft-tól

100 m

16 év

Fekvése: A 2010 tavaszán épült modern
apartmanház a központtól kb. 200 méterre,
a tengerparttól kb. 100 méterre található. A
környéken éttermek, tavernák, kávézók, bárok,
üzletek és ajándékboltok várják az idelátogató
vendégeket.
GPS koordináta:
N40°05’40.2” E23°58’40.8”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, ízlésesen, modern
bútorokkal berendezett stúdiókban valamint
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas családi
stúdiókban, melyek konyhasarokkal, TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval, zuhanyzó/
WC-vel felszereltek és balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek. A 4 fős stúdiókban maximum
két felnőtt és két, 16 éves kor alatti gyermek
elhelyezésére van lehetőség.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztásos) vagy félpanzió
befizethető, melyet egy közeli étteremben lehet
igénybe venni.
Előnyök: 4 fő elhelyezésére alkalmas családi
stúdió foglalható.
Hátrányok: Forgalmas helyen található. A ház
környékén kevés a parkolóhely.

Sarti

ANNA
Apartman
Sarti
26.900 Ft-tól

80 m

16 év

premium stúdió

standard stúdió

standard stúdió

premium stúdió
premium stúdió

premium stúdió

Sarti

Fekvése: Sarti központjától kb. 500
méterre, a homokos tengerparttól
kb. 80 méterre épült apartmanház. A
település központjában üzletek, éttermek,
tavernák, kávézók, bárok várják az
idelátogató vendégeket. Az apartmanház
közelében minimarket és pékség is
található. A tengerparton napernyők
és napozóágyak bérelhetők illetve
több beach-bár is található. 2018-ban
az épületet egy emelettel bővítették.
Itt kaptak helyet a modern, szépen
berendezett PREMIUM stúdiók.
GPS koordináta:
N40°05’30.8” E23°58’41.0”
Elhelyezés:
2 és 3 fős STANDARD stúdiókban,
melyek felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel felszereltek és terasszal, vagy
balkonnal rendelkeznek. Légkondicionáló
használata a helyszínen befizethető 5
EUR/stúdió/nap áron. A STANDARD
stúdiók maximum 3 fő elhelyezésére
alkalmasak.
4 és 5 fős STANDARD apartmanokban,
melyek felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel felszereltek és terasszal, vagy
balkonnal rendelkeznek. Légkondicionáló
használata a helyszínen befizethető
5 EUR/apartman/nap áron. Az
apartmanokban külön hálószoba és
nappali/konyha található. Az apartmanok
maximum 5 fő elhelyezésére alkalmasak.
2 és 3 fős PREMIUM stúdiókban,
melyek, modern bútorokkal, felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TVvel, ingyenes WiFi-vel rendelkeznek. A
PREMIUM stúdiókhoz balkon tartozik.
Az új építésű, modern bútorokkal
berendezett, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas PREMIUM
stúdiókban a légkondicionáló használatát
az árak tartalmazzák. A PREMIUM
stúdiók az épület második emeletén
találhatók.
Családi STANDARD apartmanok
foglalhatók, melyekben két felnőtt mellett
akár három, 16 éves kor alatti gyermek
ingyenes elhelyezésére van lehetőség.
Az apartmanokban külön hálószoba és
nappali/konyha található.
Ellátás: Önellátás. Reggeli
(kontinentális), vacsora
(menüválasztásos) vagy félpanzió
befizethető, melyet egy közeli étteremben
lehet igénybe venni.
Előnyök: Csendes helyen, a
tengerparthoz közel épült, két épületből
álló, családias apartmanház. Családi
apartmanok foglalhatók, melyekben
két felnőtt mellett akár három, 16
éves kor alatti gyermek elhelyezését
ingyenesen biztosítjuk.
Hátrányok: A központ távolsága, kis
balkonok.

JORDAN
BEACH
Apartman
Sarti
26.900 Ft-tól

0m

16 év

Fekvése: Közvetlenül a tengerparton, Sarti
központjától kb. 500 méterre épült apartmanház.
GPS koordináta:
N40°05’23.8” E23°58’43.9”
Elhelyezés: 2 és 3 fős Standard stúdiókban
valamint 4 és 5 fős Standard apartmanokban,
melyek konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel, ingyenes WiFi-vel felszereltek, terasszal
rendelkeznek és a földszinten találhatók.
A 2 és 3 fős Superior stúdiók konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFivel felszereltek, balkonnal rendelkeznek
és az emeleten találhatók. Minden szoba
légkondicionálóval felszerelt, melyet a
helyszínen 5 EUR/nap felár ellenében lehet
igénybe venni. Tengerre néző Standard és
Superior stúdiók felár ellenében foglalhatók.
Ellátás: Önellátás. Kontinentális reggeli,
menüválasztásos vacsora vagy félpanzió
befizethető.
Előnyök: Jó fekvés (közvetlen tengerpart).
Hátrányok: Régebbi építésű apartmanház.

superior stúdió

standard stúdió
standard stúdió

superior stúdió

DIMIS
Apartman
Sarti
31.900 Ft-tól

30 m

16 év

Fekvése: Sarti központjától kb. 300 méterre, a
homokos tengerparttól kb. 30 méterre, a parti
sétálóutca közelében épült apartmanház.
GPS koordináta:
N40°05’41.1” E23°58’45.0”
Elhelyezés: 2 fős, emeleti, maximum 3. főre
pótágyazható, modern bútorokkal berendezett
stúdiókban, melyek felszerelt konyhasarokkal,
TV-vel, légkondicionálóval, ingyenes WiFivel, zuhanyzó/WC-vel és oldalról tengerre
néző balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Az emeleti stúdiók balkonjairól szép kilátás
nyílik a tengerre és a tengerpartra. 2 fős,
földszinti, maximum 4 főig pótágyazható,
modern bútorokkal berendezett stúdiókban,
melyek felszerelt konyhasarokkal, TV-vel,
légkondicionálóval, ingyenes WiFi-vel,
zuhanyzó/WC-vel és terasszal rendelkeznek.
A 4 fős stúdiókban maximum két felnőtt és két,
16 éves kor alatti gyermek elhelyezésére van
lehetőség.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menü), vagy félpanzió befizethető.
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége.
Modern bútorokkal szépen berendezett stúdiók.
Családi stúdió foglalható.
Hátrányok: A környéken nehéz parkolóhelyet
találni.

Sarti

ALEXANDRA
Apartman
Sarti
30.900 Ft-tól

50 m

16 év

premium stúdió

Sarti

Fekvése: A 2015-ben épült új,
modern apartmanház Sarti központjában,
a tengerparttól kb. 50 méterre épült. A
település központjában üzletek, éttermek,
tavernák, kávézók, bárok várják az
idelátogató vendégeket. Az apartmanház
közelében több üzlet, minimarket és
pékség is található. A tengerparton
napernyők és napozóágyak bérelhetők
illetve több beach-bár is található.
GPS koordináta:
N40°05’50.2” E23°58’48.5”
Elhelyezés: 2 fős, maximum 4 főig
pótágyazható stúdiókban, 4 fős, maximum
6 főig pótágyazható apartmanokban és 2
fős, maximum 6 főig pótágyazható családi
apartmanokban.
A 2 fős, maximum 4 főig pótágyazható
stúdiók mindegyike modern bútorokkal
berendezett, konyhasarokkal, zuhanyzó/
WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
légkondicionálóval felszerelt és kis
balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
A balkonokon napernyő és kerti bútor
található. Az árak tartalmazzák a
légkondicionáló használatát.
A 4 fős, maximum 6 főig pótágyazható
apartmanok mindegyike modern
bútorokkal berendezett, konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, légkondicionálóval felszerelt és
kis balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Az apartmanokban nappali konyhával
és külön hálószoba található. Az
árak tartalmazzák a légkondicionáló
használatát. A balkonokon napernyő és
kerti bútor található.
A 2 fős, maximum 6 főig pótágyazható
családi apartmanok mindegyike modern
bútorokkal berendezett, konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, légkondicionálóval felszerelt és
kis balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
Az apartmanokban nappali konyhával
és külön hálószoba található. Az
árak tartalmazzák a légkondicionáló
használatát. A balkonokon napernyő és
kerti bútor található.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális),
vacsora (menüválasztásos) vagy
félpanzió befizethető, melyet egy helyi
étteremben biztosítunk.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. Új apartmanház, modern
bútorokkal, szépen berendezett stúdiókkal
és apartmanokkal. Családi stúdiók
foglalhatók, melyekben két felnőtt
mellett két, 16 éves kor alatti gyermek
elhelyezését ingyenesen biztosítjuk.
Családi apartmanok foglalhatók,
melyekben két felnőtt mellett akár négy,
16 éves kor alatti gyermek elhelyezését
ingyenesen biztosítjuk.
Hátrányok: Kis méretű balkonok.
A főszezonban nagyon nehéz az
apartmanház környékén parkolóhelyet
találni.

MICHALIS Apartman
Sarti

30.900 Ft-tól

450 m

16 év

Fekvése: Sartiban, a település központjától kb. 800 méterre, a homokos
tengerparttól kb. 450 méterre épült apartmanház, szép kerttel.
GPS koordináta: N40°05’24.5” E23°58’27.1”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, egy légterű stúdiókban, amelyek konyhasarokkal,
hűtőszekrénnyel, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel felszereltek és
balkonnal rendelkeznek. Légkondicionáló használata a helyszínen befizethető 5
EUR/apartman/nap áron.
Ellátás: Önellátás. Reggeli (kontinentális), vacsora (menüválasztásos) vagy
félpanzió befizethető, amelyet egy helyi tavernában lehet igénybe venni (kb.
800 méter).
Felszereltség: Parkoló, kert, kerti grill, játszótér, úszómedence napernyőkkel
és napozóágyakkal.
Előnyök: Úszómedence, jó parkolási lehetőség, csendes és nyugodt környezet,
szép kert.
Hátrányok: A tengerpart és a központ távolsága.

Sarti

Sarti

Sarti

Sarti

Sarti

NEA PLAGIA

A Chalkidiki-félsziget egy kevéssé ismert gyöngyszemének felfedezésére,
a Kassandra bejáratánál fekvő Nea Plagia üdülőhelyre hívjuk Önt. A
kristálytiszta vizű, hosszú, homokos tengerpart mentén elterülő kis
település mára szinte egybeépült a szomszédos Nea Flogita üdülőhellyel,
így hosszú sétákat tehetnek a tengerparton vagy az apró parkok mentén
elhaladó, pálmafákkal kísért tengerparti sétányon, melyet számtalan
étterem, taverna, bár és kávézó színesít. Nea Plagia varázsa abban rejlik,
hogy megtalálható itt minden, amire egy tökéletes, pihentető nyaraláshoz,
kikapcsolódáshoz szükség lehet. Ám, ha mégis pezsgőbb éjszakai
életre vágynának, látogassanak el a közeli Nea Moudania városkába. A
mindössze 50 km távolságban fekvő Thessaloniki is nagyszerű kulturális
élmények, szórakozási lehetőségek ígéretével csábítja a látogatókat.
Ha felfedezőútra indulnának, szervezett fakultatív programok keretében
sok nevezetességgel ismerkedhetnek meg. Akik a közeli környék
megismerésére vágynak, akár egyénileg, vagy helyi tömegközlekedéssel
is könnyen megvalósíthatják kirándulási terveiket.

Nea Plagia

Thessaloniki


Nea Plagia Nea Flogita
Nea Moudania
Nea Potidea
Sarti

fakultatív programok
PETRALONA ÉS NEA MOUDANIA
VÁSÁR
Autóbuszos program keretében
ellátogatunk a közeli Nea Moudania
városba, ahol a mindig nyüzsgő helyi
piacon lehetőségünk lesz beszerezni
a tradicionális görög ételeket és
italokat. Majd a környék leghíresebb
cseppkőbarlangjába, Petralonába
indulunk, ahol a helyi múzeumot és a
barlangot tekintjük meg.
A program ára: kb. 25 EUR/fő
Nea Moudania

ATHOS
Egész napos hajókirándulás
keretében ellátogatunk a kizárólag
férfiak által lakott Athos-hegyi
Kolostor Köztársasághoz. Hajónk
Sarti festői kikötőjéből indul
közvetlenül az Athos legdélebbi
pontjára. A part mellett hajózva
lélegzetelállító kilátásban
tárulnak elénk a szent kolostorok.
Többnyelvű útmutató keretén belül
ismerkedhetünk meg az ortodoxia,
a szerzetesi élet és a kolostorok
mindennapjaival, majd néhány
órás szabadprogram keretében
felfedezhetjük Amouliani szigetét.
A program ára: kb. 35 EUR/fő
Athos

METEORA
Egész napos, autóbuszos kirándulás
keretében meglátogatjuk a világ
egyik csodájaként emlegetett,
sziklára épült kolostoregyüttest, mely
a Világörökség része. Reggeli indulás
után utunk a misztikus Olymposz
hegy mentén halad, vadregényes
tájakon keresztül. Első megállónk
a Meteora lábánál elhelyezkedő
ikonkészítő műhely. Majd két
kolostort látogatunk meg, ahol
betekintést nyerhetünk a középkor
misztikus légkörébe. Étkezési
lehetőség Kalambaka városban (az
ár nem tartalmazza). Visszaindulás
a délutáni órákban. Az ár nem
tartalmazza a belépőjegyeket.
A program ára: kb. 40 EUR/fő
Meteora

BLUE LAGOON
Egy nap önfeledt szórakozás,
fürdőzés, napozás az Égei-tengeren!
Indulás a reggeli órákban Ormos
Panagias kikötőjéből, majd onnan
egy csodálatos tengerparton (Drenia)
kötünk ki, ahol fürdőzés és ebéd vár
ránk. Ebéd után a Kék Lagúnánál, a
nyílt tengeren ismét csobbanhatunk
egyet. Hazaérkezés a késő délutáni
órákban. Az ár tartalmazza az
ebédet.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

THESSALONIKI
Autóbuszos kirándulásunk során
ellátogatunk Görögország második
legnagyobb városába, melyet
Makedónia Királynőjének is neveztek.
Ellátogatunk az ország legnagyobb
bazilikájába az Ag. Dimitrios
templomba. Szabadidőnk során
meglátogathatjuk a zajos” görög
“
bazárt vagy bejárhatjuk a környező
utcákat. Utolsó megállónk a Fehér
Torony.
A program ára: kb. 25 EUR/fő

GÖRÖG EST
Egy kellemes, hangulatos estét
tölthet el velünk egy tengerparti
tavernában, ahol buzuki hangja
mellett fogyaszthatja el vacsoráját,
közben tradícionális görög táncokat
csodálhat. A vacsora mellé korlátlan
borfogyasztás jár, amely gondoskodik
róla, hogy bátran mi is kipróbáljuk a
különös lépéseket!
A program ára: kb. 25 EUR/fő

Thessaloniki

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Nea Plagia

AMMOS
Apartman
Nea Plagia
28.900 Ft-tól

30 m

16 év

6 fős apartman

6 fős apartman

Nea Plagia

Fekvése: A 2015-ben épült, új, modern
apartmanház Nea Plagia központjában,
a homokos tengerparttól kb. 30 méterre
található. A közelben és a tengerparti
főutcán üzletek, éttermek, tavernák,
beach-bárok, kávézók várják az idelátogató
vendégeket. A tengerparton napernyők és
napozóágyak bérelhetők. A szomszédos,
nyüzsgőbb Nea Flogita településen, a
tengerparton több beach-bár és kávézó
található. A több szórakozási lehetőségre
vágyók helyi autóbusszal vagy taxival
könnyedén eljuthatnak Nea Moudania
városba mely kb. 8 km-re található.
GPS koordináta:
N40°15’30.5” E23°12’05.3”
Elhelyezés: A stúdiók és apartmanok
mindegyike felszerelt konyhasarokkal,
légkondicionálóval, TV-vel, ingyenes WiFivel, zuhanyzó/WC-vel és terasszal vagy
balkonnal rendelkezik. Az apartmanház
minden szobája modern bútorokkal,
ízlésesen berendezett és jól felszerelt.
Az áraink tartalmazzák a légkondicionáló
használatát.
Stúdiók:
2 fős, pótágyazható stúdiók, melyek
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmasak.
A 4 fős, családi stúdiókban maximum két
felnőtt és két, 16 éves kor alatti gyermek
elhelyezésére van lehetőség.
Apartmanok:
Az apartmanházban 4 fős, pótágyazható
apartmanok találhatók, melyek maximum
6 fő elhelyezésére alkalmasak. A 4 és
5 fős apartmanok (kb. 40-44 m2) egy
hálószobával és nappalival rendelkeznek.
A 2 fős, maximum 6 főig pótágyazható,
apartmanban két hálószoba és nappali
található. A harmadik emeleti, maximum
6 fő elhelyezésére alkalmas, nagy
alapterületű (kb. 86 m2) családi apartman
hatalmas teraszáról gyönyörű kilátás nyílik
a tengerre! A családi apartmanokban két
felnőtt mellett egy, kettő, három vagy négy
16 éves kor alatti gyermek is elhelyezhető.
Ellátás: Önellátás. Reggeli, vacsora vagy
félpanzió a helyszínen befizethető. Az
ellátást egy közeli tavernában lehet igénybe
venni. Igény esetén kérjük, az érkezés
napján jelezzék helyi képviselőnknek.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. Modern bútorokkal, szépen
berendezett stúdiók és apartmanok. A
családi stúdiókban a két felnőttel együtt
utazó két gyermek szállását 16 éves
korig ingyenesen biztosítjuk! A családi
apartmanokban két felnőtt mellett akár négy
16 éves kor alatti gyermek is elhelyezhető.
Hátrányok: A főszezonban az Apartmanház
előtt elég nehéz parkolni, ezért előfordulhat,
hogy vendégeink csak az Apartmanháztól
távolabbi nagy parkolókban találnak helyet.
A nyaralóhelyen kevés a szórakozási
lehetőség, de a szomszédos településen
(Nea Flogita) több bár és nagyobb éjszakai
élet várja az idelátogatókat.

MAVRIDIS
Hotel
Nea Plagia/Nea Flogita
97.900 Ft-tól

20 m

2 év

Fekvése: Nea Flogita
központjában, a tengerparttól kb.
20 méterre épült modern szálloda.
A parti sétálóutcán és a környéken
éttermek, tavernák, kávézók, bárok
és üzletek várják az idelátogató
vendégeket. Thessaloniki kb.
50 km-re, Nea Moudania kb. 7
km-re található. A tengerparton
napernyők és napozóágyak
bérelhetők. Saját autóval
érkező vendégeinknek könnyen
bejárhatják a Chalkidiki-félsziget
első nyúlványán (Kassandra)
található változatos partvidéket és
strandokat.
GPS koordináta:
N40°15’28.8” E23°12’38.0”
Elhelyezés: 2 ágyas,
pótágyazható, maximum 3 fő
elhelyezésére alkalmas, modern
bútorokkal berendezett szobákban,
melyek mindegyike minibárral,
légkondicionálóval, hajszárítóval,
TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
zuhanyzó/WC-vel felszerelt
és balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. Tengerre néző szoba
felár ellenében foglalható.
A 2 ágyas, maximum 4 főig
pótágyazható, modern bútorokkal
berendezett családi szobák
minibárral, légkondicionálóval,
hajszárítóval, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, zuhanyzó/WC-vel
felszereltek és balkonnal vagy
terasszal rendelkeznek. A családi
szobákban maximum két felnőtt
és két gyermek (12 éves korig)
elhelyezésére van lehetőség. A
családi szobákban két hálószoba
és egy zuhanyzó/WC található.
A családi szobákra kérje egyedi
árajánlatunkat.
Ellátás: Reggeli. Igény esetén
vacsora befizethető, melyet a
szálloda éttermében lehet igénybe
venni.
Felszereltség: Recepció, étterem,
bár, saját beach-bár. Az étterem
helyi görög ételeket kínál a
vendégeknek. A szállodának nincs
parkolója, de a saját gépkocsival
érkező utasaink a szálloda
környékén, az utcán ingyenesen
tudnak parkolni (amennyiben a
szabad férőhelyek ezt lehetővé
teszik).
Előnyök: A tengerpart és a
központ közelsége, szépen
berendezett szobák.
Hátrányok: A főszezonban a
környéken nehéz parkolóhelyet
találni.

Nea Plagia

Nea Plagia

NEA POTIDEA

Kíváncsiak lennének egy szárazföldi üdülőhelyre, melyet három oldalról
víz vesz körül és két öbölre nyílnak partjai? Egy kellemes nyaralásra
hívjuk Önöket Nea Potidea üdülőhelyre, mely a Chalkidiki-félsziget első,
Kassandra nyúlványának bejáratánál helyezkedik el. A szárazföldtől az
ókor óta hajózható csatorna választja el a földnyelvet, melynek déli partján
helyezkedik el Nea Potidea. A település nyugati, meredek, sziklás partját
a Thermaikos-öböl, keleti, homokos, helyenként apró kavicsos partját a
Toroneosi-öböl vize mossa. A pihenni, fürdőzni, kikapcsolódni vágyókat a
tengerpart mentén és a városkában éttermek, tavernák, kávézók, üzletek
várják. Akik nagyobb nyüzsgésre vágynak azoknak a kb. 6 km-re található
Nea Moudania városkát ajánljuk, mely busszal könnyen és gyorsan
elérhető. A kirándulni vágyók számára a Chaldiki-félsziget varázslatos
tengerpartjai, a domboldalak és partok mentén elnyúló fenyőerdők, kisebbnagyobb falvak, üdülőhelyek és lélegzetelállító természeti szépségek
tartogatnak számtalan lehetőséget a környék felfedezésére.

Nea Potidea

Thessaloniki


Nea Plagia Nea Flogita
Nea Moudania
Nea Potidea
Sarti

fakultatív programok

PETRALONA ÉS NEA MOUDANIA
VÁSÁR
Autóbuszos program keretében
ellátogatunk a közeli Nea Moudania
városba, ahol a mindig nyüzsgő helyi
piacon lehetőségünk lesz beszerezni
a tradicionális görög ételeket és
italokat. Majd a környék leghíresebb
cseppkőbarlangjába, Petralonába
indulunk, ahol a helyi múzeumot és a
barlangot tekintjük meg.
A program ára: kb. 25 EUR/fő
Nea Moudania

ATHOS
Egész napos hajókirándulás
keretében ellátogatunk a kizárólag
férfiak által lakott Athos-hegyi
Kolostor Köztársasághoz. Hajónk
Sarti festői kikötőjéből indul
közvetlenül az Athos legdélebbi
pontjára. A part mellett hajózva
lélegzetelállító kilátásban
tárulnak elénk a szent kolostorok.
Többnyelvű útmutató keretén belül
ismerkedhetünk meg az ortodoxia,
a szerzetesi élet és a kolostorok
mindennapjaival, majd néhány
órás szabadprogram keretében
felfedezhetjük Amouliani szigetét.
A program ára: kb. 35 EUR/fő
Athos

METEORA
Egész napos, autóbuszos kirándulás
keretében meglátogatjuk a világ
egyik csodájaként emlegetett,
sziklára épült kolostoregyüttest, mely
a Világörökség része. Reggeli indulás
után utunk a misztikus Olymposz
hegy mentén halad, vadregényes
tájakon keresztül. Első megállónk
a Meteora lábánál elhelyezkedő
ikonkészítő műhely. Majd két
kolostort látogatunk meg, ahol
betekintést nyerhetünk a középkor
misztikus légkörébe. Étkezési
lehetőség Kalambaka városban (az
ár nem tartalmazza). Visszaindulás
a délutáni órákban. Az ár nem
tartalmazza a belépőjegyeket.
A program ára: kb. 40 EUR/fő
Meteora

BLUE LAGOON
Egy nap önfeledt szórakozás,
fürdőzés, napozás az Égei-tengeren!
Indulás a reggeli órákban Ormos
Panagias kikötőjéből, majd onnan
egy csodálatos tengerparton (Drenia)
kötünk ki, ahol fürdőzés és ebéd vár
ránk. Ebéd után a Kék Lagúnánál, a
nyílt tengeren ismét csobbanhatunk
egyet. Hazaérkezés a késő délutáni
órákban. Az ár tartalmazza az
ebédet.
A program ára: kb. 40 EUR/fő

THESSALONIKI
Autóbuszos kirándulásunk során
ellátogatunk Görögország második
legnagyobb városába, melyet
Makedónia Királynőjének is neveztek.
Ellátogatunk az ország legnagyobb
bazilikájába az Ag. Dimitrios
templomba. Szabadidőnk során
meglátogathatjuk a zajos” görög
“
bazárt vagy bejárhatjuk a környező
utcákat. Utolsó megállónk a Fehér
Torony.
A program ára: kb. 25 EUR/fő

GÖRÖG EST
Egy kellemes, hangulatos estét
tölthet el velünk egy tengerparti
tavernában, ahol buzuki hangja
mellett fogyaszthatja el vacsoráját,
közben tradícionális görög táncokat
csodálhat. A vacsora mellé korlátlan
borfogyasztás jár, amely gondoskodik
róla, hogy bátran mi is kipróbáljuk a
különös lépéseket!
A program ára: kb. 25 EUR/fő

Thessaloniki

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Nea Potidea

GORGONES
Apartman
Nea Potidea
26.900 Ft-tól

100 m

16 év

stúdió

stúdió

apartman

stúdió

apartman

apartman

Nea Potidea

Fekvése: Nea Potidea településen, a
homokos tengerparttól kb. 100 méterre
épült, szépen felújított apartmanház.
A település központja a Kassandrafélszigetre vezető főút nyugati oldalán,
kb. 500 méterre található. A kiépített parti
sétányon (kb. 80 méter) minimarket,
éttermek, tavernák, bárok és kávézók
várják az idelátogatókat. A tengerparton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
GPS koordináta:
N40°11’44.7” E23°19’56.4”
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban (földszint),
2 fős, maximum 4 főig pótágyazható
apartmanokban (emelet) és maximum
6 fő elhelyezésére alkalmas kétszintes
apartmanokban.
A 2 fős stúdiók maximum 2 fő
elhelyezésére alkalmasak (további
személyekre nem pótágyazhatók).
Minden stúdió modern bútorokkal
berendezett és felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, hűtőszekrénnyel,
légkondicionálóval (térítés ellenében
igényelhető), TV-vel, ingyenes WiFi-vel
rendelkezik. A légkondicionáló használata
irodánkban, a foglaláskor 3 000 Ft/stúdió/
hét áron befizethető. Minden stúdió az
apartmanház földszintjén található és
terasszal rendelkezik.
A 2 fős, pótágyazható apartmanok
maximum 4 fő elhelyezésére alkalmasak.
Minden apartman nappali/konyhával és
hálószobával rendelkezik. A nappaliban
kihúzható, kétszemélyes kanapé
található. Minden apartman modern
bútorokkal berendezett és felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel,
hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval
(térítés ellenében igényelhető), TVvel, ingyenes WiFi-vel rendelkezik. A
légkondicionáló használata irodánkban,
a foglaláskor 3 000 Ft/apartman/hét
áron befizethető. Minden apartman az
apartmanház első emeletén található és
balkonnal rendelkezik.
A maximum 6 fő elhelyezésére
alkalmas kétszintes, emeleti
apartmanok alsó szintjén nappali
konyhával és egy hálószoba található. Az
emeleten egy második hálószoba van.
A nappaliban kihúzható, kétszemélyes
kanapé található. Felszereltségük
megegyezik az apartmanokkal, de
két zuhanyzó/WC tartozik hozzájuk. A
légkondicionáló használata irodánkban,
a foglaláskor 3 000 Ft/apartman/hét áron
befizethető.
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Recepció, bár, társalgó
TV-vel.
Előnyök: Szép szobák, modern
bútorok. Az apartmanház mellett, az
utcán ingyenes a parkolás, bár kevés a
parkolóhely.
Hátrányok: A környéken kevés a
szórakozási lehetőség.

ISTION CLUB
Hotel & Spa
Nea Potidea
316.900 Ft-tól

0m

all inclusive

Fekvése: Közvetlenül a tengerparton épült,
minden igényt kielégítő luxusszálloda. Nea
Moudania 4 km-re található, ahol üzletek,
éttermek, bárok és kávézók sokasága várja
az idelátogató vendégeket. A közeli Nea
Potidea 2,5 km-re található, ahol beachbárok, tavernák, éttermek sorakoznak a
tengerparton.
GPS koordináta:
N40°12’49.0” E23°19’14.2”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható
szobákban és maximum 4 fő (két felnőtt
és két gyermek) elhelyezésére alkalmas
Családi lakosztályokban.
A 2 ágyas, maximum 3 főig pótágyazható
szobák mindegyike modern bútorokkal,
zuhanyzó/WC-vel, légkondicionálóval,
TV-vel, mini-bárral, széffel felszerelt és
balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
A maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas
Családi lakosztályok mindegyike
modern bútorokkal, zuhanyzó/WC-vel,
légkondicionálóval, TV-vel, mini-bárral,
széffel felszerelt és balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. A Családi lakosztályokban
hálószoba és nappali található.
Ellátás: Ultra all inclusive ellátás. Reggeli,
ebéd és vacsora büfé rendszerben, helyi
és nemzetközi italok (alkoholos és alkohol
nélküli) korlátlan fogyasztása, szendvicsek
(10.30-19.00 óráig), fagylalt (09.30-24.00
óráig). Kávé, tea és édességek 16.00-18.00
óráig. A szobai mini bárokat kétnaponta töltik
fel.
Felszereltség: Recepció, csomagszoba,
Thalatta étterem, amely nyitott és zárt
résszel is rendelkezik. Minimarket,
ékszerüzlet, ajándékbolt, bár, pool-bar,
spa center (jacuzzi, szauna és masszázs
térítés ellenében), gyermekmedence
és úszómedence napernyőkkel és
napozóágyakkal, beach-bár, ingyenes
parkoló, ingyenes WiFi a közös
helyiségekben. A szállodában játszótér
és mini-club (4-12 éves korig) várja a
kicsiket valamint heti hat alkalommal
mini disco gondoskodik a gyermekek esti
szórakoztatásáról. A szállodában hetente két
alkalommal élőzenés görög estet rendeznek.
Sport és Szolgáltatások: Tenisz, darts,
asztalitenisz, kondicionáló terem. A
környéken vizi sportok várják a vendégeket.
Előnyök: Jól felszerelt szálloda, szépen
berendezett szobák, közvetlen tengerparti
elhelyezkedés. Családi lakosztályok
foglalhatók, ahol két felnőtt mellett két
gyermek elhelyezésére is van lehetőség.
Hátrányok: A környéken kevés a
szórakozási lehetőség a szállodán kívül.
Több lehetőség a közeli Nea Moudania
településen található.

2 ágyas szoba

Családi lakosztály

Nea Potidea

Nea Potidea

THASSOS

Giola

Hosszan elnyúló, homokos és kavicsos tengerpartok, érintetlen természet
hívja Önt. Látogasson el Thassos szigetére! A hegyoldalakat borító dús
pineaerdőknek és évszázados olívaligeteknek köszönhetően az Égeitenger legészakibb szigetét, Thassost a zöld szigetnek is nevezik. Az
eldugott, néptelen kis tengeröblök minden korosztály számára kellemes
időtöltést ígérnek, az árnyas hegyoldalak kirándulásra csábítanak. A
szigetet körbejárva felfedezhetik háborítatlan természeti szépségeit,
megismerkedhetnek a helyiek mindennapjaival, megkóstolhatják az ókor
óta méltán híres thassosi mézet, bort és egyéb helyi különlegességeket.
Az ókori görög kultúra kedvelői meglátogathatják a főváros, Limenas
kikötőjétől néhány percnyi sétára található Akropolisz és ókori színház
romjait. A sziget üdülőhelyein változatos nappali és éjszakai élet zajlik.
Az esti kikapcsolódásra vágyók számára tavernák, éttermek, kávézók,
bárok biztosítanak szórakozási lehetőséget. A tengerparti nyaralóhelyek
közül Skala Potamias települést ajánljuk, mely homokos, helyenként apró
kavicsos tengerpartjával, kellemesen nyüzsgő mindennapjaival ﬁataloknak
és gyermekes családoknak egyaránt felejthetetlen nyaralást ígér.

Prinos

Golden Beach
Skala Potamias
Limenaria
Potos
GIOLA
Astris

Skala Potamias

Golden Beach

Thassos

Limenas

fakultatív programok
BEACH SAFARI
Egy egész napos túra alkalmával
bejárjuk a sziget tengerpartjait,
melyeket a szárazföldről is meg
lehet közelíteni nem csak hajóval.
Terepjáróinkkal lehetőség nyílik a
nehezen megközelíthető strandokhoz
is ellátogatni.
A program ára: kb. 62 EUR/fő

THASSOS LEGSZEBB STRANDJAI
Egész napos hajókirándulásra
invitáljuk Utasainkat, melynek
keretében felfedezzük a sziget méltán
híres, csodálatos strandjait. Reggel
indulunk Chryssi Ammoudia-ról
hajónkkal az első állomásunk felé a
sziget keleti partjainál. Vathi Beach,
majd Porto Vathi Beach után a
márvány strandon lesz lehetőségünk
csobbanni a kristálytiszta tengerben.
A hajón elfogyasztjuk a kapitány és a
legénység által készített ebédünket,
majd tovább hajózunk Gramvoussa
felé. Ha az időjárás engedi, kikötünk
és megtekintjük a parányi sziget
kápolnáját. Visszaérkezés a késő
délutáni órákban. A program ára
tartalmazza az étkezést a hajón.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

JEEP SAFARI
Potamia faluból indulva a sziget
belsejében fekvő falvakat fedezzük
fel. A terepjárókkal a hegyi utakon a
csodálatos fekvésű, kis falvak között
haladunk, míg a sziget legmagasabb
pontjára, Ypsarion hegycsúcsra
érünk. A hegy tetejéről gyönyörű
panoráma tárul elénk, melyet fotókkal
kell megörökíteni.
A program ára: kb. 66 EUR/fő

SZIGETTÚRA
Az egész napos, autóbuszos
szigettúra alkalmával lehetőség nyílik
a sziget felfedezésére. Teljesen
körbeutazzuk a szigetet és utunk
során több falut és kisebb települést
érintünk. A program közben lehetőség
nyílik a helyi olivaolaj készítők és egy
méhészet megismerkedésével.
A program ára: kb. 41 EUR/fő

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Thassos

PANORAMA
Apartman
Golden Beach
34.900 Ft-tól

500 m

16 év

Fekvése: Golden Beach-en, a település
központjától kb. 600 méterre, a
gyönyörű, homokos tengerparttól kb.
500 méterre található, két épületből álló
apartmanház. Az apartmanház egy kb.
200 méter hosszú emelkedőn érhető
el. A nyaralóhely központjában, kb.
500-600 méterre éttermek, kávézók,
bárok, beach-bárok és üzletek várják az
idelátogató vendégeket. Mini market kb.
400 méterre található. A tengerparton
napernyők és napozóágyak bérelhetők.
A szomszédos Skala Potamia kb. 2,3
km-re, a főváros Limenas kb. 12 km-re
található. A fővárosba vezető főút a
híres Thassos-i márványbányák mellett
halad el. A kirándulni vágyó utasaink
ellátogathatnak a sziget déli részére,
Potos és Limenaria településekre is,
melyek kb. 40 km-re találhatók és szinte
végig a tengerpartot követő főúton
érhetők el gyönyörű tájakon keresztül.
GPS koordináta:
N40°43’45.0” E24°45’12.5”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, maximum
3 személy elhelyezésére alkalmas
stúdiókban, 4 fős, pótágyazható,
maximum 5 fő elhelyezésére
alkalmas apartmanokban valamint
2 fős, pótágyazható, maximum 5
fő elhelyezésére alkalmas Családi
apartmanban.
A 2 és 3 fős, maximum 3 személy
elhelyezésére alkalmas stúdiók
mindegyike felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, légkondicionálóval felszerelt és
balkonnal vagy terasszal rendelkezik.
A stúdiók egylégterűek.
A 4 fős, pótágyazható, maximum 5 fő
elhelyezésére alkalmas apartmanok
mindegyike felszerelt konyhasarokkal,
zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes
WiFi-vel, légkondicionálóval felszerelt és
balkonnal vagy terasszal rendelkezik. Az
apartmanok két légtérrel, hálószobával
és nappali/konyhával rendelkeznek.
A 2 fős, pótágyazható, maximum 5
fő elhelyezésére alkalmas Családi
apartmanok mindegyike felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TVvel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval
felszerelt és balkonnal vagy terasszal
rendelkezik. Az apartmanok két légtérrel,
hálószobával és nappali/konyhával
rendelkeznek. A légkondicionáló
használatát az árak tartalmazzák.
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Kerti grill. Autóval érkező
vendégeink az apartmanház előtti utcán
ingyenesen tudnak parkolni.
Előnyök: Csendes helyen épült
apartmanház. Emelkedőre épült ezért
néhány stúdió balkonjáról szép kilátás
nyílik a tengerre.
Hátrányok: Emelkedőn kell
megközelíteni az apartmanházat.

Thassos

PONTIOS
Apartman
Skala Potamias
34.900 Ft-tól

250 m

16 év

Fekvése: Skala Potamias központjától
és a tengerparttól kb. 250 méterre épült
apartmanház. Éttermek, kávézók és üzletek
a település központjában és a tengerparti
sétányon találhatók.
GPS koordináta:
N40°42’22.4” E24°45’39.1”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, maximum 3 személy
elhelyezésére alkalmas stúdiókban és 2 fős,
pótágyazható, maximum 4 fő elhelyezésére
alkalmas Családi apartmanban, melyek
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval
(5 EUR/stúdió/nap áron a helyszínen
befizethető), széffel felszereltek és
terasszal vagy balkonnal rendelkeznek. Az
apartmanban a konyha a teraszon található.
Ellátás: Önellátás. Reggeli a helyszínen
befizethető, melyet az apartmanház
reggelizőjében lehet elfogyasztani.
Felszereltség: Recepció, reggeliző, bár,
társalgó és kis kert.
Előnyök: A tenger és a központ közelsége.
Családi apartmanok foglalhatók, melyekben
két felnőttel együtt utazó két gyermek
szállását 16 éves korig ingyenesen
biztosítjuk!
Hátrányok: Emelkedőn lehet megközelíteni
az apartmanházat.

AEGLI
Apartman
Skala Potamias
36.900 Ft-tól

250 m

16 év

Fekvése: Skala Potamias központjától kb.
900 méterre, a tengerparttól kb. 250 méterre
épült apartmanház. Éttermek, kávézók
és üzletek a település központjában és a
tengerparti sétányon találhatók.
GPS koordináta:
N40°42’58.6” E24°45’16.7”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, maximum 3 személy
elhelyezésére alkalmas stúdiókban, melyek
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel,
ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval
felszereltek és terasszal vagy balkonnal
rendelkeznek.
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Recepció, úszómedence
napernyőkkel és napozóágyakkal.
Saját gépkocsival érkező utasaink az
apartmanház környékén ingyenesen
parkolhatnak.
Előnyök: A tengerpart közelsége,
saját úszómedence. A légkondicionáló
használatáért nem kell külön fizetni.
Hátrányok: A központ távolsága.

Thassos

FILIO
Apartman
Skala Potamias
34.900 Ft-tól

400 m

16 év

stúdió

stúdió

apartman

apartman

Thassos

kerti konyha

Fekvése: Skala Potamias településen,
a tengerparttól kb. 400 méterre, a
központtól kb. 350 méterre található,
két épületből álló apartmanház. A
központban éttermek, kávézók, bárok
és üzletek várják az idelátogató
vendégeket. A tengerparton napernyők
és napozóágyak bérelhetők. Golden
Beach (Chrisi Ammoudia) kb. 2,5 km-re,
a főváros Limenas kb. 13 km-re található.
GPS koordináta:
N40°42’35.9” E24°45’16.7”
Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható,
maximum 3 személy elhelyezésére
alkalmas stúdiókban, 4 fős
apartmanokban valamint 2 fős,
pótágyazható, maximum 4 fő
elhelyezésére alkalmas Családi
apartmanokban.
A 2 fős, pótágyazható, maximum
3 személy elhelyezésére alkalmas
stúdiók mindegyike felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TVvel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval
felszerelt és terasszal rendelkezik. A
stúdiók egylégterűek. Minden stúdió a
földszinten található. A légkondicionáló
használatát az árak tartalmazzák.
A 4 fős apartmanok mindegyike
felszerelt konyhasarokkal, zuhanyzó/
WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel,
légkondicionálóval felszerelt és
balkonnal rendelkezik. Az apartmanok
két légtérrel, hálószobával és nappali/
konyhával rendelkeznek. Az apartmanok
az épület első emeletén találhatók. A
légkondicionáló használatát az árak
tartalmazzák.
A 2 fős, pótágyazható, maximum 4
fő elhelyezésére alkalmas Családi
apartmanok mindegyike felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TVvel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval
felszerelt és balkonnal rendelkezik. Az
apartmanok két légtérrel, hálószobával
és nappali/konyhával rendelkeznek és
az épület első emeletén találhatók. A
légkondicionáló használatát az árak
tartalmazzák.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a
stúdiók és az apartmanok konyhája
csak főzésre alkalmas, sütésre a külső
konyhát lehet használni! A stúdiók
és az apartmanok nem egy épületben
találhatók.
Ellátás: Önellátás.
Felszereltség: Szép, gondozott kert,
kerti grill, kis játszótér.
Előnyök: A központhoz közel, de
csendes helyen épült apartmanház,
szépen berendezett stúdiókkal és
apartmanokkal. Családi apartmanok
foglalhatók, melyekben két felnőtt mellett
2 gyermek szállását 16 éves korig
ingyenesen biztosítjuk!
Hátrányok: Az apartmanháznak nincs
úszómedencéje.

ACHILLION
Hotel
Skala Potamias
68.900 Ft-tól

800 m

12 év

Fekvése: Skala Potamias központjától kb.
1,5 km-re, a tengerparttól kb. 800 méterre
épült szálloda. Éttermek, tavernák, kávézók,
bárok, üzletek a település központjában
találhatók.
GPS koordináta:
N40°42’59.5” E24°44’39.7”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
szobákban, melyek zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel, telefonnal, légkondicionálóval
(a helyszínen térítés ellenében, 7 EUR/
szoba/nap áron vehető igénybe), mini
hűtőszekrénnyel, ingyenes WiFi-vel,
felszereltek és terasszal vagy balkonnal
rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli.
Felszereltség: Recepció, társalgó TV-vel,
széf, reggeliző, pool-bár, úszómedence
napozóágyakkal, saját parkoló (ingyenes).
Előnyök: Saját úszómedence, szép kert,
csendes környezet.
Hátrányok: A tengerpart és a központ
távolsága.

AERIA
Hotel
Astris
84.900 Ft-tól

240 m

5 év

all inclusive

Fekvése: Astris település közelében,
a tengerparttól (Kalami Beach) kb. 240
méterre, kis dombon épült, több épületből
álló szálloda. Kb. 2 km-re, a központban
egy-két étterem és kávézó várja a
vendégeket. Psili Ammos Beach kb. 3 km-re
található.
GPS koordináta:
N40°34’53.7” E24°39’47.8”
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható,
maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas,
szépen berendezett szobákban, melyek
zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel, TVvel, légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel,
hajszárítóval és terasszal vagy balkonnal
rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli. Félpanzió illetve all
inclusive ellátás befizethető.
Felszereltség: Recepció, étterem,
pool-bár, szép kert, úszómedence és
gyermekmedence napernyőkkel és
napozóágyakkal.
Előnyök: A tengerpart közelsége.
Hátrányok: A környéken nincs éjszakai élet
és szórakozási lehetőség.

Thassos

Thassos

Thassos

ASPROVALTA

Szeretne a homokos tengerpart mentén hosszan elterülő, gyönyörű
természeti környezetben található, élettel teli kisvárosban nyaralni?
Asprovalta ideális választás minden korosztály számára. A Thessalonikitől
és Kavalától egyaránt 80 km-re található jól kiépült, nyüzsgő kisváros egy
felejthetetlen nyaralás ígéretével várja Önt. Asprovalta a környék egyik
legnagyobb üdülőhelye. A széles, homokos part a vízi sportok szerelmesei,
kisgyermekes családok, ﬁatalok és idősebbek számára egyaránt alkalmas
a kikapcsolódásra. A helyi gasztronómia iránt érdeklődők a városka
éttermeiben és tavernáiban számtalan görög specialitást kóstolhatnak meg.
A késő éjszakáig, gyakran akár hajnalig nyitva tartó szórakozóhelyek, bárok
gondoskodnak az igazi görög hangulatról. A Görögország nevezetességeire
kíváncsiak több kirándulási lehetőség közül választhatnak.

Asprovalta

Asprovalta
Nea Vrasna
Thessaloniki
Stavros


fakultatív programok

THESSALONIKI VÁROSNÉZÉS
Egész napos autóbuszos kirándulás
keretében ellátogatunk a kb. 80
km-re található Thessalonikibe,
Görögország második legnagyobb
városába. A gyalogos városnézés
során megismerkedünk a város
nevezetességeivel (Ag. Demetrios,
Ag. Sofia, Rotonda, diadalív, Fehér
torony). Rövid séta a piacon illetve
étkezési lehetőség a környéken (az
ár nem tartalmazza). Visszaindulás a
délutáni órákban.
A program ára: kb. 15 EUR/fő
Thessaloniki

KAVALA ÉS THASSOS
Egész napos kirándulás autóbusszal
és hajóval. Első állomásként Kavala
várost látogatjuk meg, ahol rövid
séta keretében az óváros látnivalóit
fedezzük fel. Majd Keramoti kikötőből
áthajózunk Thassos szigetre, ahol
a főváros, Limenas nevezetességeit
tekintjük meg rövid sétánk alatt.
A séta után szabad programot
biztosítunk, melynek keretében
lehetőség nyílik étkezésre (az ár
nem tartalmazza) vagy fürdőzésre.
Visszaindulás a délutáni órákban.
A program ára tartalmazza a
hajójegyeket is.
A program ára: kb. 26 EUR/fő

LAKATLAN SZIGET (KAFKANAS)
Egész napos hajókirándulás
Kafkanas szigetre. Indulás a reggeli
órákban a lakatlan szigetre, ahol a
gyönyörű tengerparton fürdőzésre
és búvárkodásra van lehetőség.
A helyben elkészített ételeket a
tengerparton fogyaszthatjuk el. A
progam ára tartalmazza az étkezést.
A program ára: kb. 22 EUR/fő
Lakatlan sziget

Thassos

METEORA
Egész napos, autóbuszos kirándulás
keretében meglátogatjuk a világ
egyik csodájaként emlegetett,
sziklára épült kolostoregyüttest,
mely a Világörökség része. Étkezési
lehetőség Kalambaka városban (az
ár nem tartalmazza). Visszaindulás
a délutáni órákban. Az ár nem
tartalmazza a belépőjegyeket.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

PERAMOS
Egész napos szabad program egy
gyönyörű, homokos tengerparton,
ahol beach-bárok sokasága található.
A program ára: kb. 10 EUR/fő
Nea Peramos/Ammolofoi

FILIPPI-LYDIA-ALISTRATI
Egész napos, autóbuszos kirándulás
keretében ellátogatunk az ókori
romvárosba, Filippibe, ahol lehetőség
nyílik a múzeum és az ásatási terület
megtekintésére (a belépőjegyeket az
ár nem tartalmazza). A Szent Lydia
templom megtekintése után Drama
városába indulunk, ahol lehetőség
nyílik étkezésre vagy kávézásra (az
ár nem tartalmazza). Ezt követően az
Alistrati barlangot látogatjuk meg.
A program ára: kb. 26 EUR/fő
Filippi

Meteora

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Asprovalta

PANAGIOTIS
Apartman
Asprovalta
27.900 Ft-tól

50 m

16 év

Fekvése: A homokos, helyenként apró
kavicsos tengerparttól kb. 50 méterre,
Asprovalta központjától kb. 100 méterre,
a tengerparti sétáló utca végén épült
apartmanház. Éttermek, üzletek,
kávézók, tavernák kb. 150 méterre,
a tengerparti sétányon találhatók. Az
apartmanház előtt, a tengerparton, igény
esetén napernyők és napozóágyak
bérelhetők. A tengerparton több
beach-bár is található. A település
főutcája, mely sétálóutca is egyben
az apartmanháztól kb. 5 perc sétára
található (kb. 200 m). A kirándulni vágyó
utasainknak a környék hegyvidékét
ajánljuk. A kisebb sétákat kedvelőknek
a szomszédos tengerparti településeket
ajánljuk (Nea Vrasna, mely 1,5 km
távolságra illetve Paralia Vrasna,
mely 4 km-re található). A bátrabbak
eltúrázhatnak Vrasna ófaluba,
mely Paralia Vrasna mögött, a hegy
oldalában, kb. 7 km-re helyezkedik el.
A kis főtéren helyi specialitásokat kínáló
tavernák találhatók.
GPS koordináta:
N40°43’17.9” E23°42’31.9”
Elhelyezés: 2 és 3 fős, egy légterű,
szépen berendezett stúdiókban,
amelyek mindegyike felszerelt
konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel,
TV-vel rendelkezik. Légkondicionálás
a helyszínen, térítés ellenében
igényelhető 5 EUR/stúdió/nap áron.
Minden stúdióhoz balkon vagy terasz
tartozik. Az apartmanházban található
stúdiók maximum 14 fő elhelyezésére
alkalmasak, ezért nagyobb csoportokat
nem tud fogadni, de kisebb baráti
társaságok elhelyezésére tökéletesen
alkalmas.
Ellátás: Önellátás. Félpanzió a
helyszínen befizethető (kontinentális
reggeli és menüválasztásos vacsora),
melyet egy helyi tavernában
biztosítanak. Igény esetén kérjük,
az érkezés napján jelezzék helyi
képviselőnknek.
Felszereltség: Szépen gondozott, kis
kert gyümölcsfákkal.
Előnyök: A tengerpart és a központ
közelsége. Az apartmanház közelében
éttermek, tavernák, üzletek, kávézók,
bárok várják az idelátogató vendégeket.
Saját gépkocsival érkező Utasaink
az apartmanház előtti parkolót
használhatják. Asprovalta ideális
kiindulóhely a környék látnivalóinak
felfedezéséhez (Thesszaloniki,
Kavala, Thassos, Filippi, Olympiada,
Ouranoupoli).
Hátrányok: Az apartmanháznak nincs
úszómedencéje. A főszezonban az
apartmanház előtt nehéz helyet találni,
így előfordulhat, hogy saját gépkocsival
érkező utasaink csak az apartmanháztól
távolabb tudnak parkolni autóikkal.

Asprovalta

SAINT GEORGE
Hotel
Asprovalta
104.900 Ft-tól

150 m

Fekvése: Asprovalta központjában, tengerparttól
kb. 150 méterre épült szálloda. A környéken és
a tengerparti sétányon üzletek, ajándékboltok,
tavernák, éttermek, bárok, kávézók, várják az
idelátogató vendégeket.
GPS koordináta: N40°43’13.9” E23°42’25.4”
Elhelyezés: 2 és 3 ágyas szobákban, melyek TVvel, zuhanyzó/WC-vel, fürdőszobai piperecikkekkel,
hajszárítóval, légkondicionálóval, minibárral, széffel,
ingyenes WiFi-vel felszereltek. Minden szobához
balkon vagy terasz tartozik.
Ellátás: Büféreggeli. Igény esetén vacsora
befizethető, melyet a szálloda éttermében
biztosítanak.
Felszereltség: Recepció, lift, étterem, café-bár,
konferenciaterem, ingyenes WiFi, terasz.
Előnyök: A tengerpart és a központ közelsége.
Hátrányok: A szállodának nincs úszómedencéje.

Asprovalta

STAVROS

Pezsgő éjszakai életre és kellemes, nyugodt nyaralásra vágyik?
Jöjjön velünk Stavrosra. A Chalkidiki-félsziget észak-keleti bejáratánál,
Thessalonikitől 80 km-re található népszerű üdülőhelyen megtalál
ehhez minden feltételt. Stavros homokos, helyenként apró kavicsos
tengerpartján számtalan kikapcsolódási lehetőség várja a vendégeket.
A part minden korosztály számára alkalmas a nyugodt fürdőzésre és
felhőtlen kikapcsolódásra. Napközben számtalan szórakozási és vízi
sportolási lehetőség várja a látogatókat. A pezsgő éjszakai életről
éttermek, tavernák, bárok, szórakozóhelyek gondoskodnak. Görögország
nevezetességeivel fakultatív kirándulások során ismerkedhetnek meg,
buszos és hajós programok közül egyaránt választhatnak. Stavros
ideális nyaralóhely minden korosztály számára.

Stavros

Asprovalta
Nea Vrasna
Thessaloniki
Stavros


fakultatív programok

THESSALONIKI VÁROSNÉZÉS
Egész napos autóbuszos kirándulás
keretében ellátogatunk a kb. 80
km-re található Thessalonikibe,
Görögország második legnagyobb
városába. A gyalogos városnézés
során megismerkedünk a város
nevezetességeivel (Ag. Demetrios,
Ag. Sofia, Rotonda, diadalív, Fehér
torony). Rövid séta a piacon illetve
étkezési lehetőség a környéken (az
ár nem tartalmazza). Visszaindulás a
délutáni órákban.
A program ára: kb. 15 EUR/fő
Thessaloniki

KAVALA ÉS THASSOS
Egész napos kirándulás autóbusszal
és hajóval. Első állomásként Kavala
várost látogatjuk meg, ahol rövid
séta keretében az óváros látnivalóit
fedezzük fel. Majd Keramoti kikötőből
áthajózunk Thassos szigetre, ahol
a főváros, Limenas nevezetességeit
tekintjük meg rövid sétánk alatt.
A séta után szabad programot
biztosítunk, melynek keretében
lehetőség nyílik étkezésre (az ár
nem tartalmazza) vagy fürdőzésre.
Visszaindulás a délutáni órákban.
A program ára tartalmazza a
hajójegyeket is.
A program ára: kb. 26 EUR/fő

LAKATLAN SZIGET (KAFKANAS)
Egész napos hajókirándulás
Kafkanas szigetre. Indulás a reggeli
órákban a lakatlan szigetre, ahol a
gyönyörű tengerparton fürdőzésre
és búvárkodásra van lehetőség.
A helyben elkészített ételeket a
tengerparton fogyaszthatjuk el. A
progam ára tartalmazza az étkezést.
A program ára: kb. 22 EUR/fő
Lakatlan sziget

Thassos

METEORA
Egész napos, autóbuszos kirándulás
keretében meglátogatjuk a világ
egyik csodájaként emlegetett,
sziklára épült kolostoregyüttest,
mely a Világörökség része. Étkezési
lehetőség Kalambaka városban (az
ár nem tartalmazza). Visszaindulás
a délutáni órákban. Az ár nem
tartalmazza a belépőjegyeket.
A program ára: kb. 35 EUR/fő

PERAMOS
Egész napos szabad program egy
gyönyörű, homokos tengerparton,
ahol beach-bárok sokasága található.
A program ára: kb. 10 EUR/fő
Nea Peramos/Ammolofoi

FILIPPI-LYDIA-ALISTRATI
Egész napos, autóbuszos kirándulás
keretében ellátogatunk az ókori
romvárosba, Filippibe, ahol lehetőség
nyílik a múzeum és az ásatási terület
megtekintésére (a belépőjegyeket az
ár nem tartalmazza). A Szent Lydia
templom megtekintése után Drama
városába indulunk, ahol lehetőség
nyílik étkezésre vagy kávézásra (az
ár nem tartalmazza). Ezt követően az
Alistrati barlangot látogatjuk meg.
A program ára: kb. 26 EUR/fő
Filippi

Meteora

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról, az esetenként előforduló extra költségekről (belépők stb.) és a programok további részleteiről kérjük,
érdeklődjön a helyi partnerirodánkban, a programok szervezőjénél. A fakultatív programokat csak a helyszínen, a helyi partnerirodában lehet lefoglalni és befizetni!

Stavros

MARIANTHI
Apartman
Stavros
22.900 Ft-tól

30 m

zárt loggia

Stavros

16 év

Fekvése: Stavros központjától kb.
100 méterre, a tengerparttól kb.
30 méterre épült apartmanház.
A közelben mini market, pékség,
étterem és több üzlet is található.
A település központjában és a
sétálóutca környékén éttermek,
tavernák, üzletek, ajándékboltok,
kávézók, bárok várják az idelátogató
vendégeket. A tengerparton több
helyen napernyők és napozóágyak
bérelhetők. A szomszédos települések
Paralia Vrasna kb. 2,5 km-re, Nea
Vrasna kb. 4 km-re és Asprovalta
kb. 6 km-re található. A település
ideális kiindulóhely lehet a környék
látnivalóinak felfedezéséhez
(Thesszaloniki, Kavala, Thassos,
Filippi, Olympiada, Ouranoupoli).
GPS koordináta:
N40°39’58.7” E23°41’43.4”
Elhelyezés: 2 és 3 fő elhelyezésére
alkalmas egy légterű stúdiókban,
melyek felszerelt konyhasarokkal,
TV-vel, zuhanyzó/WC-vel, ingyenes
WiFi-vel rendelkeznek. Két stúdiónak
nincs balkonja, ezekhez a szobákhoz
csak egy zárt loggia tartozik. A többi
stúdió balkonja tengerre néző illetve
oldalról tengerre néző. Minden stúdió
légkondicionálóval felszerelt, amely
térítés ellenében vehető igénybe.
A légkondicionáló használata
irodánkban, a foglaláskor 6 000
Ft/stúdió/hét áron befizethető.
A stúdiók az épület két szintjén
helyezkednek el, az első és a második
emeleten találhatók. Az apartmanház
környékén, az utcán ingyenesen lehet
parkolni, amennyiben van szabad
férőhely.
Ellátás: Önellátás. Reggeli, vacsora
vagy félpanzió a helyszínen, a
képviselőnél befizethető (kontinentális
reggeli és menüválasztásos vacsora),
melyet egy helyi tavernában
biztosítanak. Igény esetén kérjük,
az érkezés napján jelezzék a helyi
képviselőnek.
Felszereltség: Recepció, kis kert
társalgóval, kerti grill.
Előnyök: Tengerpart és központ
közelsége. Tengerre néző illetve
oldalról tengerre néző stúdiók
foglalhatók.
Hátrányok: Az apartmanháznak nincs
saját parkolóhelye. A főszezonban
az apartmanház előtt és a környéken
nehéz parkolóhelyet találni, így
előfordulhat, hogy saját gépkocsival
érkező utasaink az apartmanháztól
csak távolabb tudnak parkolni
autóikkal. A szálláshelynek nincs
úszómedencéje.

CHRYSALIS Apartman
Stavros

112.900 Ft-tól

100 m

12 év

Fekvése: A 2014-ben épült modern apartmanhotel a központtól kb. 500 méterre, a
tengerparttól kb. 100 méterre található.
GPS koordináta: N40°40’11.1” E23°41’30.9”
Elhelyezés: Modern bútorokkal berendezett 2 fős, maximum 4 főig pótágyazható
stúdiók, melyek két felnőtt és maximum két, 12 éves kor alatti gyermek
elhelyezésére alkalmasak. Minden stúdió kb. 23 m2 alapterületű, felszerelt
konyhasarokkal, légkondicionálóval, zuhanyzó/WC-vel, ingyenes WiFi-vel, TV-vel,
széffel, hajszárítóval felszerelt. A stúdiókhoz saját balkon vagy terasz tartozik.
A stúdiókban egy nagy méretű franciaágy és egy kinyitható kanapé biztosítja a
fekhelyeket. A hangszigetelt nyílászárók szúnyoghálóval felszereltek.
Ellátás: Önellátás. Félpanzió a helyszínen befizethető (kontinentális reggeli és
menüválasztásos vacsora), melyet egy helyi tavernában biztosítanak.
Felszereltség: Recepció, kis kert úszómedencével, napernyőkkel és
napozóágyakkal, pool-bár.
Előnyök: A tengerpart közelében épült úszómedencés apartmanhotel.
Hátrányok: A központ távolsága.

Stavros

Általános utazási feltételek
Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09666496, nyilvántartási szám: R-01651/1998/1999, adószám: 123132992-43, bank: OTP Bank Zrt., bankszámlaszám: 11713005-20348382,
telefonszám: 06-1-269-5856, 06-1-269-5855, fax szám: 06-1-302-3305,
e-mail cím: info@apollon.hu), mint utazásszervező – a továbbiakban:
Utazási Iroda – által szervezett külföldi és belföldi utazásokra az utazási
szerződésben és a jelen általános utazási feltételekben nem szabályozott
kérdésekre az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről,
különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre
vonatkozó szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet, az
utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.)
Korm.rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
utazási szerződésről szóló rendelkezései (6:254. §) és a fogyasztó és
a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014
(II.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók és alkalmazandók.
Az alábbi Általános utazási feltételek (ÁUF) a Ptk. 6:77. § szerinti
általános szerződési feltételeknek minősülnek, melyek az Utazási Iroda,
mint utazási vállalkozó (utazásszervező) és az utazó, mint megrendelő
(a továbbiakban mint Utazó) között létrejövő egyedi utazási szerződés (a
továbbiakban mint Utazási Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik. A
jelen ÁUF abban az esetben is az Utazási Iroda és az Utazó közötti egyedi
Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben az Utazó
a szerződést utazásközvetítő közreműködésével köti meg. A jelen ÁUFben az Utazási Szerződés alatt az egyedi Utazási Szerződés jelen ÁUF-fel
kiegészített rendelkezéseit értjük.
1. Az Utazási Szerződés létrejötte
1.1. Az Utazási Iroda az Utazási Szerződéssel az Utazó részére utazási
szolgáltatás vagy utazási csomag nyújtására (utazás megszervezése)
vállal kötelezettséget, az Utazó pedig a szolgáltatások átvételére és a
teljes díj fizetésére köteles.
Az Utazási Iroda által nyújtott utazási szolgáltatásoknak minősülnek az
alábbiak:
-a személyszállítás (pl. autóbusszal, repülővel),
-a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét
valamely személyszállítási szolgáltatásnak.
Az Utazási Iroda által kínált utazási csomagok a fenti 2 típusú utazási
szolgáltatást kombinálják egy utazás vonatkozásában (például autóbusszal
történő szállítás a helyszínre és hazafelé és szállásszolgáltatás az Utazási
Iroda helyi partnerénél).
1.2. Utazási csomag nyújtására irányuló Utazási Szerződés esetében az
Utazási Iroda – illetve az Utazási Szerződés utazásközvetítőn keresztül
történő megkötése esetén az Utazási Iroda képviseletében eljáró
utazásközvetítő - az Utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt
átadja (vagy a lenti 1.3./ ab) pont szerinti esetben a szerződési ajánlatot
megelőzően vagy azzal egyidejűleg e-mailben megküldi az Utazó részére:
-a 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti
tartalmú tájékoztatást; és
-ha az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatás jellegéből adódóan
szükséges a 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése
szerinti tájékoztatást.
Utazási csomag tárgyú Utazási Szerződés esetében az Utazó a
szerződéses nyilatkozatát a jelen 1.2. pont szerinti tájékoztatók átadását,
vagy az 1.3./ ab) pont szerinti esetben az e-mailben történő megküldését,
és az azokban foglaltak teljeskörű megismerését követően teszi meg.
Utazási szolgáltatás tárgyú Utazási Szerződés 1.3. / ab) alpont szerinti
megkötése esetében az Utazási Iroda az Utazó szerződési nyilatkozatának
megtétele előtt (azaz a szerződési ajánlatát megelőzően vagy azzal
egyidejűleg) e-mailben megküldi az Utazó részére a 45/2014. (II.26.)
Korm.rendelet szerinti tájékoztatásokat.
1.3. Az utazási szerződésen alapuló jogviszony:
a) az Utazó, mint megrendelő és az Utazási Iroda, mint utazási vállalkozó
(utazásszervező) között létrejövő Utazási Szerződésnek:
aa) az Utazási Iroda irodahelyiségében történő szerződéskötéskor a
szerződő felek (vagy képviselőik) általi aláírásával (jelenlévők között
létrejött, nem elektronikus úton kötött írásbeli szerződés); vagy
ab) az Utazó által e-mailben küldött érdeklődés alapján, az Utazási Iroda
által megküldött szerződési ajánlatnak az Utazó általi elfogadása esetében
az Utazási Szerződés mindkét fél általi aláírásával (távollévők között
létrejött, nem elektronikus úton kötött írásbeli szerződés) VAGY
b) utazásközvetítő közreműködése esetén az Utazási Szerződés az Utazó,
mint megrendelő és az Utazási Iroda nevében eljáró utazásközvetítő
aláírásával jön létre, mely esetben az Utazási Szerződés hatályba
lépésének feltételét képezi az Utazási Iroda írásbeli jóváhagyása is. Az
Utazási Iroda a jóváhagyást a szabad férőhelyek függvényében adja meg.
Az Utazó köteles a fenti 1.3/ aa) esetben az Utazási Szerződés mindkét
fél általi aláírását követően azonnal megfizetni az utazási szolgáltatás /
utazási csomag ellenértékének az Utazási Szerződésben meghatározott
előlegét.
Az Utazási Iroda által aláírt, e-mailben az Utazó részére megküldött Utazási
Szerződés (mint szerződési ajánlat) elfogadása esetén az Utazó e-mailben
vagy postai úton/személyesen/faxon köteles megküldeni az Utazási Iroda
részére a már mindkét fél (Utazó és Utazási Iroda) aláírását tartalmazó
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szerződést. Ez esetben az Utazó köteles legkésőbb az Utazási Szerződés
általa történő aláírását követő napon megfizetni az utazási szolgáltatás /
utazási csomag ellenértékének az Utazási Szerződésben meghatározott
előlegét. Az Utazási Iroda által küldött e-mail üzenetek esetében az üzenet
az Utazási Iroda általi elküldést követő napon az Utazónak kézbesítettnek
tekintendő. Az Utazó köteles a fenti 1.3./ b) esetben legkésőbb az Utazási
Szerződés hatályba lépéséről történő tájékoztatásának napját követő
napon megfizetni az utazási szolgáltatás / utazási csomag ellenértékének
az Utazási Szerződésben meghatározott előlegét.
1.4. Ha az Utazó nem személyesen jár el (így különösen: nem
személyesen jelentkezik, rendeli meg az utazási szolgáltatást) az Utazási
Szerződés létrehozásakor, úgy helyette képviselője jogosult nyilatkozatot
tenni. A képviselő által tett nyilatkozat közvetlenül a képviselt Utazót
jogosítja és kötelezi. A képviselő köteles minden, az Utazási Szerződéssel
kapcsolatos - birtokába jutott - okiratot, tájékoztatót a képviselt Utazónak
haladéktalanul átadni (ide nem értve a törvényes képviselő esetét).
Amennyiben a képviselő nem volt jogosult az Utazó nevében nyilatkozatok
megtételére, az esetleges jogosulatlan ügyviteléből, eljárásából fakadó az
Utazási Irodát ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért
az eljáró személy tartozik felelősséggel.
1.5. Amennyiben az Utazási Iroda egyes utazási szolgáltatások
vonatkozásában ún. garanciális férőhellyel nem rendelkezik, az Utazó
által igényelt szolgáltatás vonatkozásában annak biztosítása céljából
a szolgáltatást nyújtó személlyel az Utazó által megjelölt időszakra és
férőhelyre külön szerződést köt. Ez estben az Utazási Iroda jogosult az
Utazóval utazási szerződést kötni, mely esetben azonban az utazási
szerződés hatályba lépésének feltétele az Utazási Iroda azon írásbeli
tájékoztatásának Utazó részére történő megküldése, miszerint az Utazási
Iroda az Utazó által igényelt utazási szolgáltatást / utazási csomagot
nyújtani tudja. Az Utazási Iroda ez esetben a szerződés hatálybalépéséről
szóló (pozitív) tartalmú, vagy a szerződés hatályba lépéséhez szükséges
feltétel meghiúsulásáról szóló (negatív) tartalmú írásbeli tájékoztatást a
szerződéskötést követő 2 (kettő) napon belül jogosult és köteles az Utazó
részére megküldeni. Az Utazó ez esetben köteles legkésőbb az Utazási
Szerződés hatályba lépéséről történő tájékoztatása napját követő napon
megfizetni az utazási szolgáltatás / utazási csomag ellenértékének az
Utazási Szerződésben meghatározott előlegét. Az Utazási Iroda pozitív
tartalmú értesítése hiányában az Utazási Szerződés nem lép hatályba.
1.6. Az Utazási Szerződés felek együttes fizikai jelenlétében történő
megkötése esetén a szerződés 1 (egy) papír alapú (nyomtatott)
eredeti példánya az Utazót illeti meg, melyet az Utazási Iroda, vagy a
képviseletében eljáró utazásközvetítő a szerződés aláírásakor ad át a
megrendelő részére. Utazási csomag tárgyú Utazási Szerződés esetében
az Utazási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az Utazási
Iroda által az Utazónak a fenti 1.2. pont szerint a szerződési nyilatkozata
megtételét megelőzően átadott tájékoztatások is. Az Utazási Iroda a
szerződéskötéskor adja át az Utazónak a jelen ÁUF-et (melyet az Utazó
az átadást megelőzően is megismerhetett az Utazási Iroda honlapján vagy
irodájában) és a jelen ÁUF-ben megjelölt további dokumentumokat is.
Az Utazási Szerződés 1.3. ab) pontja szerinti megkötése esetében
az Utazási Iroda e-mailben (tartós adathordozón) bocsátja az Utazó
rendelkezésére az Utazási Szerződést (valamint jelen ÁUF-et és a jelen
ÁUF-ben megjelölt további dokumentumokat).
1.7. Az Utazási Iroda, illetve utazásközvetítő közreműködése esetén az
utazásközvetítő által a megrendelővel kötött Utazási Szerződésnek a
vonatkozó jogszabályok [pl. 472/2017. (XII.28.) Korm.rendelet 4. § (1)] szerinti
kötelezően rögzítendő tartalmi elemeit az Utazási Iroda részben jelen ÁUFben foglaltan (így például Utazási Iroda nyilvántartási száma), részben pedig
magában az egyedi Utazási Szerződésben teljesíti (pl. Utazó neve, adatai).
1.8. Amennyiben az Utazónak a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódóan
az Utazási Iroda által kínált feltételekhez képest különleges igénye van,
ez csak abban az esetben válik az Utazási Szerződés részévé, ha a
különleges igényt az Utazó az Utazási Irodával közölte, azt az Utazási
Iroda elfogadta, annak teljesítését vállalta, és az igény, valamint az
Utazási Iroda kötelezettségvállaló nyilatkozata az Utazási Szerződésben
kifejezetten rögzítésre került.
2. Az Utazási Iroda felelőssége
2.1. Az Utazási Szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az
Utazási Iroda felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére
ő maga vagy más utazási szolgáltató köteles. Az Utazási Iroda kifejezetten
akként nyilatkozik, hogy felelős az Utazási Szerződésben foglalt valamennyi
utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint köteles segítséget
nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.
2.2. Az Utazási Iroda a fizetésképtelenséggel szembeni védelemmel
kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítással rendelkezik
a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél (székhelye:
1139 Budapest, Váci út 99.), kötvényszám: 9900000071, összege:
130.000.000,- Ft, területi hatálya az Utazási Iroda által Magyarországról
külföldre szervezett valamennyi utazás, célja az utazásszervező
tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. Az Utazási Iroda
a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére még további
26.000.000,- Ft-ra kötött biztosítást, mely a 2018. július 1-től hatályos
törvényi rendelkezésnek megfelel, s szavatolja az Utazó teljes biztonságát
illetve teljes körű kártalanítását egy esetleges fizetésképtelenség esetén.
2.3. Ha az utazási csomagnak az Utazó szállítása is részét képezi, akkor
az Utazási Iroda köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés
megkötésekor a Kertv. 6/F. § (4) bekezdésében foglalt, az Utazóra mint

kedvezményezett részére megkötött kötelező biztosítással rendelkezni.
2.4. Ha az utazást különjárati személyszállítás igénybevételével bonyolítják
le, az Utazási Iroda felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok
– ideértve az utasjegyzéket – az autóbusz vezetőjének rendelkezésére
álljanak.
2.5. Az Utazási Iroda felel az Utazási Szerződés megszegéséből eredő
károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés:
a) az Utazónak róható fel,
b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az
Utazási Szerződésben, utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt
szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a szerződésszegést az
Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve az
elháríthatatlan volt, vagy
c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.
A fenti b) és c) pont esetében az Utazási Iroda köteles segítséget nyújtani
az Utazónak, ha nehéz helyzetbe kerül. Az Utazási Iroda az a) pont szerinti
esetben is segítséget nyújt az Utazónak, melyért arányos díjazásra tarthat
igényt.
2.6. A kártérítést az Utazási Iroda a szerződésszegés körülményeinek
kivizsgálását követően indokolatlan késedelem nélkül köteles megfizetni
az Utazó részére.
2.7. Az Utazási Iroda a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett
közreműködő (ide nem értve a légitársaságokat) magatartásáért úgy
felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét
nemzetközi egyezmény korlátozza.
2.8. Utazási csomag esetén az Utazási Iroda a szerződésszegésből eredő
kártérítés mértékét a teljes részvételi díj összegének háromszorosában
korlátozza, azon esetekre, amelyeknél a szolgáltatás nyújtójának
felelősségét nemzetközi egyezmények nem korlátozzák. Ez a korlátozás
nem terjed ki a személyi sérülésekre, illetve szándékosan vagy súlyos
gondatlanságból okozott kárra.
2.9. Ha az Utazó az Utazási Szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az
Utazási Szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési,
valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.
2.10. A légitársaságok hibájából történő károkért (menetrendváltozás,
járatkésés,
poggyász
elvesztése,
károsodása),
valamint
a
menetrendszerinti közlekedési eszközök (hajó, busz, stb.) járatainak
menetrendváltozásaiért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
2.11. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai
okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés,
stb.) jelentős késés következik be, ezekért az Utazási Irodát felelősség nem
terheli. Az Utazási Iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele
mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból
az Utazási Iroda az útvonal-változtatás jogát fenntartja.
3. Katalógus
3.1. Az Utazási Iroda által nyújtott utazási szolgáltatás / utazási csomag
pontos tartalmát (pl. annak leírását, minőségét, időtartamát, helyét, a
részvételi díjat, az előleget, a fakultatív programokat, a részvételi díjakon
felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, és azok tartalmát, továbbá a
vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat) – a jelen ÁUF-ben
foglalt rendelkezéseket is magába foglaló - Utazási Szerződés, valamint a
jelen ÁUF és a vonatkozó jogszabályok alapján az Utazó részére nyújtott
tájékoztatások tartalmazzák.
3.2. Az egyes utazási szolgáltatások szerződéskötést megelőző
megismerhetőségét az Utazási Iroda az általa kínált szolgáltatásokkal
kapcsolatos információkat tartalmazó ingyenes fényképes katalógus
kiadásával is elősegíti. Ezen információkat a potenciális megrendelők
megismerhetik az Utazási Iroda vagy az utazásközvetítői irodájában
elhelyezett papír alapú nyomtatványokból vagy az Utazási Iroda honlapjára
feltöltött katalógusból.
3.3. Az Utazási Iroda a katalógusban foglaltakhoz kötve nincs, az Utazási
Szerződésben a katalógustól eltérő feltételeket is meghatározhat (pl. last
minute utak).
3.4. A katalógusban szereplő ún. „Fakultatív programok” szervezéséért,
nyújtásáért az Utazási Iroda nem felelős, ezen szolgáltatásokat az Utazó
a helyi szolgáltatóval a helyszínen megkötött szerződés alapján veheti
igénybe. Ezen programok katalógusban történő szerepeltetésének célja az
Utazó részére információ nyújtása a helyi szolgáltatásokkal kapcsolatban.
4. Díj, előleg, költségek
4.1. Az Utazó az Utazási Szerződés alapján az utazási szolgáltatás /
utazási csomag ellenértékeként a részvételi díjat, valamint a részvételi
díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező
terheket (így különösen a foglalási díj - 1000 Ft/fő -, az üdülőhelyi
díj, horgonyozási díj), valamint az Utazó megbízásából kötött külön
biztosítások díját köteles megfizetni -a jelen ÁUF-ben foglalt feltételeket is
magába foglaló - Utazási Szerződés szerint az Utazási Iroda részére (teljes
díj). Az Utazó a díjat forintban köteles megfizetni az Utazási Iroda részére.
Átutalással történő fizetés esetében a fizetés azon a napon tekintendő
teljesítettnek, amikor a jóváírás az Utazási Iroda / utazásközvetítő
esetében az utazásközvetítő bankszámláján megtörtént.
4.2. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazási szolgáltatás
/ utazási csomag szolgáltatási díját, a szervezési díjat (azaz a Utazási
Iroda eljárási díját, a foglalással kapcsolatos adminisztratív költséget),
ezen szolgáltatások ellenértékének ÁFA összegét és az Utazó, mint
kedvezményezett javára az Utazási Iroda által jogszabályban foglalt
kötelezettsége okán kötött biztosítás díját foglalja magában.

4.3. Az Utazási Iroda foglalással kapcsolatos adminisztratív költségének
mértéke személyenként 3000,- (háromezer forint).
4.4. Az Utazási Szerződés megkötését követően, a fenti 1. fejezetben
részletesen meghatározott határidőben előleg címén a részvételi díj 40%át (negyven százalékát) kell az Utazónak befizetnie az Utazási Iroda
részére készpénzben vagy az Utazási Iroda OTP Bank Zrt.-nél vezetett
11713005-20348382 számú bankszámlájára történő átutalás formájában.
Ettől a rendelkezéstől az Utazási Iroda eltérhet és az előleg összegét a
fenti mértéknél magasabb százalékösszegben határozhatja meg, ha
a közreműködővel, így különösen a közlekedési szolgáltatóval kötött
szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazási Irodára.
(Az előleg esedékességét a fenti 1. fejezet szabályozza.)
4.5. Az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes díj előlegen felüli
összegét az Utazó köteles legkésőbb az utazási szolgáltatás igénybevételi
napját, utazási csomag esetén az elsőként igénybe veendő szolgáltatás
kezdő napját megelőző 30. napon az Utazási iroda részére megfizetni
készpénzben vagy az Utazási Iroda fenti bankszámlájára történő átutalás
formájában. Az Utazó tehát köteles a teljes díjat az utazás megkezdése
előtt 30 nappal teljesíteni az Utazási Iroda részére. Amennyiben az Utazó
határidőben nem teljesíti az előleget vagy a teljes díjat, az Utazási Iroda
jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni az Utazási Szerződéstől, mely
esetben az Utazó köteles megtéríteni az Utazási Iroda felmerült kárát az
Utazási Iroda által küldött elszámolásban szereplő határidőben.
Az Utazási Iroda a fenti határidőnél korábban is követelheti a teljes díj
vagy annak egy meghatározott (előlegen felüli) részének az Utazó általi
teljesítését, amennyiben az Utazási Iroda közreműködővel, így különösen
a közlekedési szolgáltatóval kötött szerződése alapján ennél korábbi
teljesítésre van szükség.
Ha az Utazó az indulást megelőző 30. napon belül jelentkezik az utazásra,
az Utazó a teljes díjat köteles legkésőbb:
-a fenti 1.3. / aa) pont szerinti esetben: a szerződéskötés napján;
-a fenti 1.3. / ab) pont szerinti esetben: az Utazási Iroda általi ajánlat
aláírásának és a mindkét fél által aláírt Utazási Szerződést is tartalmazó
e-mail üzenet elküldését követő napon;
-a fenti 1.3. / b) pont vagy az 1.5. pont szerinti valamely esetben: az
Utazási Szerződés hatályba lépéséről történő tájékoztatásának napját
követő napon
készpénzben vagy az Utazási Iroda fenti bankszámlájára történő átutalás
formájában megfizetni.
4.6. Az Utazási Iroda utazási szolgáltatás tárgyú szerződés esetén jogosult
a teljes díj egyoldalú megemelésére, amennyiben az alábbi körülmények
változása azt indokolttá teszi:
a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás
költségei emelkednek,
b) az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos,
a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek a teljes díj
meghatározása során figyelembe nem vett adót, illetéket vagy egyéb
kötelező terhet (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri
illeték) vetnek ki,
c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok
változása miatt szükséges megemelni a teljes díjat.
(Az Utazási Iroda katalógusában megjelentetett árak 330 HUF/EUR
árfolyam alapján kerültek meghatározásra. Az Utazási Iroda által
közzétett részvételi díjak ezen árfolyamig garantáltak, nem emelhetők a
devizaárfolyamok változása okán.)
Az Utazási Iroda a módosított díjat a fenti körülmények alapján állapítja
meg a teljes díj részét képező költségelem emelkedésének összegével
azonos mértékben:
-a fenti 4.6./a pont szerinti esetben a módosított teljes díj = a teljes díj és a
következő érték összege: a személyszállítás árának tényleges költsége és
az eredetileg kalkulált költség közötti pozitív különbözet;
-a fenti 4.6./b pont szerinti esetben a módosított teljes díj = a teljes díj és
a harmadik személy által kivetett adó, illeték vagy egyéb kötelező teher
összege;
-a fenti 4.6./c pont szerinti esetben a módosított teljes díj = a teljes díj
és a következő érték összege: a devizaárfolyamok módosulásával
megemelkedő költségelem tényleges díja és az eredetileg kalkulált költség
közötti pozitív különbözet.
4.7. Az Utazó által az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes díj az
utazás megkezdését megelőző 20 (húsz) napon belül a 4.6. pontban
meghatározott okokból sem emelhető.
4.8. Utazási csomag esetében a teljes díj az Utazási Iroda által egyoldalúan
nem emelhető, kivéve, ha erre az egyedi Utazási Szerződés az Utazási
Iroda jogát kifejezetten fenntartja, valamint rendelkezik a jogszabályok
szerinti díjengedményről és tartalmazza a díjmódosítás kiszámításának
módját.
5. Az Utazási Szerződés módosítása, szerződéstől eltérő teljesítés
5.1. Az Utazási Szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel
bármikor módosíthatják.
5.2. Ha az Utazó az utazási szerződés egyes elemeinek (pl. szállásfoglalás,
kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását
kezdeményezi, az Utazó – feltéve, hogy az Utazási Iroda a módosítást
elfogadja – köteles az általa megrendelt, az eredeti szolgáltatásban
benne nem foglalt szolgáltatás teljes díjat, valamint az Utazási Irodánál
a módosítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a fenti 4.
fejezetben foglalt fizetési rend szerint teljesíteni.
5.3. Utazási szolgáltatás esetén az Utazási Iroda fenntartja a jogot arra,

általános utazási feltételek

hogy az utazási szolgáltatás megkezdését megelőzően rajta kívül álló okból
az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket egyoldalúan
módosítsa. Amennyiben a változás jelentős (díjemelés esetén jelentősnek
minősül a változás amennyiben az a teljes díj 8%-át meghaladja), az
Utazó haladéktalanul, azaz 3 (három) napon belül:
a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra
vonatkozó szerződést, vagy
b) ha a változtatásokat (a részvételi díj megváltoztatásával együtt)
elfogadja, a szerződés az 5.1. pont szerint kerül módosításra.
A módosításról az Utazási Iroda az Utazót haladéktalanul, azaz 3
(három) napon belül tájékoztatja. Amennyiben az Utazó határidőben nem
nyilatkozik, a módosítási igényt elfogadottnak tekintik a felek.
5.4. Utazási csomag esetén az Utazási Iroda fenntartja a jogát arra,
hogy az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazási csomagra
vonatkozó szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa, amennyiben a
változás nem jelentős. A módosításról az Utazási Iroda az Utazót világos,
közérthető módon, tartós adathordozón (pl. e-mailben) tájékoztatja.
5.4. Utazási szolgáltatás tárgyú szerződés esetében ha az Utazási Iroda
a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti,
köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazási Iroda nem
köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utazó az utazási szolgáltatást
vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében
felmerült okból nem veszi igénybe.
5.5. Ha az utazás megkezdését követően az Utazási Iroda az
Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét
nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű
részszolgáltatással pótolni. Az Utazási Iroda e körben fenntartja magának
a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a
programok azonos értékű és jellegű programokra való cserélésére. Ha
az Utazási Iroda ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani,
vagy az Utazó azt 3 (három) napon belül indokoltan elutasítja, az Utazási
Iroda - ha az Utazó erre igényt tart - gondoskodik az Utazónak az utazás
kiinduló helyére vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található
más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről,
és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj
visszafizetéséről.
Utazási csomag esetében az Utazó kizárólag abban az esetben jogosult
elutasítani a felajánlott helyettesítő csomagot, ha az lényegesen
különbözik az utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződésben
foglaltaktól, illetve alacsonyabb minőségű helyettesítő szolgáltatás esetén
az Utazási Iroda nem megfelelő díjengedményt ajánl fel. A díjengedmény
nem megfelelő, amennyiben az nem éri el az eredeti és az alacsonyabb
szolgáltatás teljes díja közötti különbség 100%-át. Ebben az esetben az
Utazási Iroda haladéktalanul gondoskodik az Utazó, az utazás kiindulási
helyére szállításáról. Az Utazó a helyettesítő csomag - jelen pont szerinti
- elutasítása esetén díjengedményre / kártérítésre jogosult.
5.6. Utazási csomag esetén amennyiben az utazási csomag megkezdése
előtt az Utazási Iroda jelentősen megváltoztatja az utazási csomagba
tartozó valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy írásban
foglalt kötelezettségvállalása ellenére nem tudja teljesíteni az Utazó
különleges igényeit, illetve az Utazási Szerződésben foglalt lehetőség
szerint az utazási csomag teljes díjának több mint 8 (nyolc) százalékkal
történő emelésére tesz javaslatot, az Utazó észszerű határidőn, azaz 5
(öt) napon belül jogosult:
a) a javasolt változtatást teljes egészében elfogadni, vagy
b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó
szerződést felmondani. Ebben az esetben az Utazási Iroda jogosult a
felmondott szerződés teljes díjának Utazó részére történő visszatérítése
helyett másik (azonos vagy magasabb színvonalú) utazási csomagot
felajánlani. Az Utazó a felajánlott új utazási csomagot az ajánlat közlését
követő 3 (három) napon belül jogosult elfogadni. Ha az Utazó nem fogadja
el a részére felajánlott másik utazási csomagot, az Utazási Iroda az
Utazási Szerződés felmondásától számított 14 (tizennégy) napon belül
visszafizeti az Utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat.
5.7. Az Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül, azaz 3 (három)
napon belül világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón
(pl. e-mailben) tájékoztatja az Utazót a változtatásokról és az utazási
csomag teljes díjára gyakorolt hatásról, (valamint arról, hogy ha az Utazó
nem ad választ a jelen pont szerinti határidőn belül, az Utazási Szerződés
a határidő lejártát követő napon megszűnik) és az 5.6. / b) pont szerinti
esetben a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.
Ha az utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződést érintő módosítás
vagy az 5.6. / b) pont szerint az Utazási Iroda által felajánlott másik
utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot
eredményez, az Utazó megfelelő díjengedményre jogosult.
6. Változás az Utazó személyében
6.1. Az Utazó jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazáson
való részvétel jogát (azaz az Utazási Szerződésből fakadó jogait és
kötelezettségeit) olyan harmadik személy részére átruházni, aki az
Utazási Szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel, és
az abban foglaltak tudomásul vételéről (elfogadásáról) írásban nyilatkozik.
Kivételt képeznek a nem charter jelleggel üzemelő (mint pl. menetrend
szerinti vagy fapados) repülő járatok, melyek nem átruházhatók.
6.2. Az Utazó az átruházásról köteles haladéktalanul (azaz az átruházásról
szóló, közte és a harmadik személy közötti megállapodás napját követő
3 napon belül), de legkésőbb az Utazási Szerződés szerinti utazási
szolgáltatás megkezdését megelőző 5 (öt) napon belül írásban az
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Utazási Irodát / az utazásközvetítőt tartós adathordozón (pl. papíron vagy
e-mailben) tájékoztatni, és az átruházást (valamint a 6.1. pont szerinti
harmadik személy által tett nyilatkozatot) okirattal igazolni.
6.3. Utazási csomag esetén az utazási csomag megkezdése előtt legalább
7 (hét) nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli
értesítésnek kell tekinteni.
6.4. Mind utazási szolgáltatás, mind pedig az utazási csomag tárgyú
Utazási Szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek Utazó általi
átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból
eredő többletköltségek megfizetéséért az eredeti Utazó és a harmadik
személy (új Utazó) egyetemlegesen állnak helyt.
6.5. Utazási csomag esetében az utazási szerződés átruházásából eredő
további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat
az Utazási Iroda a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.
7. Az Utazási Szerződés Utazási Iroda általi felmondása
7.1. Utazási szolgáltatás tárgyú Utazási szerződést az Utazási Iroda
bármikor felmondhatja. Amennyiben az Utazási Iroda nem az Utazó
érdekkörében felmerült okból mondja fel az Utazási Szerződést, ideértve
azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet
érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem
javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba
felvételre kerül,
a) az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő
szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) amennyiben az Utazási Iroda az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás
nyújtására nem képes, vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást
3 (három) napon belül nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett
díj azonnali visszafizetésére köteles.
7.2. Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az
utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződést és köteles visszafizetni
az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az
Utazási Szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazási
Iroda a szerződés felmondásáról legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az
Utazót:
aa) 20 (húsz) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 6 (hat) napnál
hosszabb utak esetén,
ab) 7 (hét) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 2 (kettő) és 6
(hat) nap közötti időtartamú utak esetén,
ac) 48 (negyvennyolc) órával az utazási csomag megkezdése előtt, a 2
(két) napnál rövidebb utak esetén, VAGY
b) az Utazási Irodát elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a
szerződés teljesítésében és indokolatlan késedelem nélkül, azaz 5 (öt)
napon belül az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót az
Utazási Szerződés felmondásáról.
A jelen pont szerinti esetben az Utazási Iroda köteles az Utazó által
befizetett teljes díjat legkésőbb az Utazási Szerződés felmondását követő
14 (tizennégy) napon belül az Utazó részére visszafizetni.
8. Az Utazási Szerződés Utazó általi felmondása
8.1. Az Utazó az utazási szolgáltatás / utazási csomag tárgyú Utazási
Szerződést az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor
felmondhatja, mely esetben az Utazási Iroda részére a 8.4. pont szerinti
mértékű bánatpénz fizetésére köteles.
8.2. Utazási szolgáltatás esetében az Utazó az Utazási Szerződést
emellett felmondhatja a fenti 5.3. pont szerinti esetben is. Ebben az
esetben az Utazási Iroda köteles a felmondás kézhezvételét követő 14
(tizennégy) napon belül az Utazó által már befizetett teljes díjat az Utazó
részére visszafizetni.
8.3. Utazási csomag esetében:
a) az Utazó az Utazási Szerződést emellett felmondhatja a fenti 5.6. pont
szerinti esetben is, emellett
b) az utazási csomag megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése
nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést,
ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében – amennyiben
a célállomás vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt”
utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre
került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel,
amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják
vagy lényegesen befolyásolják az Utazó célállomásra való szállítását.
Az utazási csomagra vonatkozó Utazási Szerződés jelen alpont szerinti
felmondása esetén az Utazó az Utazási Csomag ellenértékeként befizetett
teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem
követelhet;
c) az Utazó az Utazási Szerződést emellett felmondhatja a lenti 9.2. pont
szerinti esetben is.
Az Utazási Iroda a 8.3. / b) és c) alpontok szerinti esetben köteles a
felmondást követő 14 (tizennégy) napon belül az Utazó által már befizetett
díjat az Utazó részére visszafizetni.
8.4. Amennyiben az Utazó a felmondása esetén bánatpénzt köteles fizetni
az Utazási Iroda részére, az általa teljesítendő bánatpénz – a felmondás
közlésének időpontjától függően – az alábbi mértékű:
-az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi felmondás esetére
kizárólag a foglalással kapcsolatos adminisztratív költség összegű
bánatpénz (azaz a fentiek szerint 3.000,- Ft) követelhető,

- az utazás megkezdése előtti 60. naptól a 31., szálláshely (apartman,
szálloda) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig a 45.
napig a teljes részvételi díj 10%-a,
- a 30., ill. szálláshely (apartman, szálloda) igénybevételére irányuló
utazási szerződés esetében a 44. naptól a 21. napig a teljes részvételi
díj 25%-a,
- a 20. naptól a 10. napig a teljes részvételi díj 50%-a,
- a 9. naptól a 4. napig teljes részvételi díj 85%-a,
- a 3. naptól az indulás napjáig, illetve az induláson történő meg nem
jelenés esetében a teljes részvételi díj 100%-a.
A fenti egységes bánatpénz alkalmazandó mind utazási szolgáltatás, mind
pedig utazási csomag tárgyú szerződések esetében azzal, hogy a fenti
értékek kialakítása során az Utazási Iroda az alábbi szempontokra volt
figyelemmel:
- a felmondás időpontja és az utazás kezdő időpontja közötti időtartam, és
- az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából származó
várható költségmegtakarítás és bevétel.
8.5. Amennyiben az Utazó köteles az Utazási Iroda részére bánatpénzt
fizetni, és az Utazási Szerződés alapján az Utazó már legalább a
bánatpénznek megfelelő összeget teljesítette az Utazási Iroda részére, az
Utazási Iroda jogosult a visszatérítendő részvételi díjból a bánatpénznek
megfelelő összeget levonni (beszámítani). Amennyiben az Utazó az
Utazási Szerződés alapján még nem teljesített a bánatpénznek megfelelő
összeget az Utazási Iroda részére, úgy az Utazó köteles a bántpénznek
vagy annak a részvételi díjjal nem fedezett részének megfelelő összeget
a felmondását követő legkésőbb 8 (nyolc) napon belül megfizetni az
Utazási Iroda részére fenti 4. fejezetében meghatározott bankszámlájára
történő átutalás formájában vagy az Utazási Irodában / utazásközvetítőnél
készpénzben.
9. Utazó helyszíni kifogásának rendezése
9.1. Az Utazó az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás
teljesítése esetén haladéktalanul, azaz legkésőbb a hiba észlelését
követő napon köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában
a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért az
Utazó felelős.
Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak
történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak
a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe
foglalni, melyet az Utazó köteles aláírni és melynek egy példánya az Utazót
illeti meg. Utaskísérő hiányában a bejelentés alapján az Utazó panaszáról
a helyszíni szolgáltató/partneriroda vesz fel jegyzőkönyvet. Amennyiben
a helyszíni szolgáltató megtagadja a jegyzőkönyv felvételét, vagy egyéb
– a helyszíni szolgáltató érdekkörében felmerülő okból - nem lehetséges
a jegyzőkönyv felvétele (ideértve azt az esetet is, amennyiben a helyszíni
szolgáltató nem beszéli az Utazó által beszélt nyelvet), az Utazó köteles
kifogását telefonon az Utazási Iroda / utazásközvetítő részére bejelenteni,
majd a helyszínen általa készített fénykép és videó felvételeket eljuttatni
az Utazási Irodának.
Az Utazó panasza esetén a helyszíni szolgáltató pótszolgáltatást ajánlhat
fel, mely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Pótszolgáltatás esetén
az Utazónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a pótszolgáltatást a
kifogásban jelzett hiba orvoslásaként.
Amennyiben az Utazó elfogadja a felajánlott pótszolgáltatást, azt a
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A pótszolgáltatás elfogadása esetén a felek
között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön.
Amennyiben az Utazó kifogása nem került a helyszínen rendezésre, az
utaskísérő / helyszíni szolgáltató köteles az Utazási Irodát haladéktalanul
tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.
Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az
Utazó az Utazási Irodát, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni,
akinél az Utazási Szerződést megkötötte legkésőbb a hazatérést követő
15 (tizenöt) napon belül.
Az Utazási Iroda az Utazó kifogását a jegyzőkönyv és szükség esetén
az Utazó, utaskísérő, helyszíni szolgáltató további nyilatkozatai alapján
észszerű határidőn, azaz valamennyi rendelkezésre álló irat, nyilatkozat
beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül kivizsgálja, és az utazási
szolgáltatás hibája esetén az Utazási Iroda köteles a részvételi díjat a fenti
5. fejezet szerint arányosan leszállítani (5.4. pont).
9.2. Utazási csomag tárgyú Utazási Szerződés esetében, az Utazó
az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén
haladéktalanul, azaz legkésőbb a hiba észlelését követő napon köteles
kifogását az Utazási Irodával/utazásközvetítővel közölni az Utazási
Szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén.
Az Utazó kifogása esetén az Utazási Iroda közvetlenül egyeztet az
utaskísérővel / helyszíni szolgáltatóval és orvosolja az Utazó által
bejelentett hibát, kivéve, ha az orvoslás lehetetlen vagy aránytalan
költségekkel járna a szerződésszegés súlyára és a hibával érintett
utazási szolgáltatás értékére figyelemmel. Ezen utóbbi esetekben – azaz
amennyiben az Utazási Iroda nem orvosolja a hibát – az Utazó a hibával
arányos díjengedményre jogosult.
A hiba orvoslása esetén is díjengedményre jogosult az Utazó azon
időtartam vonatkozásában, amely alatt nem volt szerződésszerű a
teljesítés, amennyiben a szerződésszegés nem az Utazónak felróható.
Ha az Utazási Iroda a fentiek szerint köteles volna a szerződésszegést
orvosolni, azonban észszerű határidőn belül nem teszi meg / a hiba
orvoslását megtagadja vagy azonnali beavatkozásra van szükség az

Utazó jogosult ezt maga megtenni (pl. a hibás szolgáltatással azonos
kategóriájú szolgáltatást igénybe venni) és kérheti a hiba orvoslásához
szükséges, megfelelő okiratokkal igazolt kiadásai megtérítését.
Ha a szerződésszegés az Utazási Szerződés lényeges tartalmát érinti és
az Utazási Iroda észszerű határidőn belül nem orvosolja azt, az Utazó
bánatpénz megfizetése nélkül jogosult a szerződést felmondani és
díjengedményt, illetve kártérítést igényelhet. Ebben az esetben az Utazási
Iroda haladéktalanul gondoskodik az Utazó az utazás kiindulási helyére
szállításáról.
10. Az Utazó felelőssége
10.1. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat
(pl.: útlevél- vízum- vám- és deviza jogszabályok, egészségügyi előírások
stb.), valamint a fogadó ország törvényeit betartani.
10.2. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott károkért
az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.
10.3. Az utazás során harmadik személy által az Utazónak okozott
károkért (ide nem értve az Utazási Iroda közreműködője által okozott kárt)
az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
11. Idegenvezető
11.1. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást
igénybe vevő Utazók létszáma eléri a 15 (tizenöt) főt, az Utazási Iroda
gondoskodik arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a
célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre
jogosult személy kísérje, kivéve,ha a csoport tagjai erre nem tartanak
igényt.
12. Az utazáshoz szükséges okmányok
12.1. Az utazáshoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány, vízum
beszerzéséről és az utazás tartama alatti rendelkezésre állásáról az Utazó
gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségekért az
Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
12.2. Az Utazási Iroda az utazásra jogosító okmányokat (menetjegy,
repülőjegy, nyugta, utalvány, voucher, stb.) köteles az utazási szolgáltatás
megkezdése előtt megfelelő időben, (utazási szolgáltatás tárgyú szerződés
esetében legalább 5 (öt) nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt)
az Utazó rendelkezésére bocsátani.
Ugyanezen határidőben köteles az Utazási Iroda az Utazó rendelkezésére
bocsátani az indulás tervezett időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a
közbenső megállók, a csatlakozások és az érkezés tervezett időpontjára
vonatkozó tájékoztatást.
12.3. Ha az Utazó az Utazási Iroda / az utazásközvetítő közreműködésével
köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az
Utazási Iroda az Utazó javára szóló biztosítást kötött, az Utazási Iroda / az
utazásközvetítő köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék
szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a
fenti (12.2. pont szerinti) iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni.
13. Biztosítás
13.1. Az Utazó Utazási Iroda közreműködésével betegség-, baleset-,
poggyászbiztosítást, illetve útlemondási biztosítást köthet. Az erre
vonatkozó feltételek az Utazási Irodánál, illetve az Utazási Iroda honlapján
tekinthetők meg.
14. Egyéb rendelkezések
14.1. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás
kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekednek, amennyiben ez
nem vezet eredményre úgy hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi
Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
14.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.)
17/A.§ értelmében az Utazási Iroda tájékoztatja az Utazót arról, hogy a
panaszügyintézés helye a vállalkozás telephelye, levelezési címe: 1065
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 45. Az esetleges panaszok benyújthatóak
e-mailen keresztül is a jelen ÁUF fejlécében szereplő címre küldött
üzenettel.
A Fgy.tv. szerint az Utazó, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye/
székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet,
ha a panaszügyének rendezését az Utazási Irodánál megkísérelte, de az
nem vezetett eredményre. Az Utazási Iroda székhelye szerint illetékes
Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt.
99., III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10., e-mail címe:
bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06-1-488-2186, telefonszáma: 06-1-4882131.
14.3. Utazó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az APOLLONTRAVEL Kft.
által kezelt személyes adatainak kezeléséről szóló
tájékoztatások, információk megadását az Utazási Iroda az Adatkezelési
tájékoztató honlapján (http://www.apollontravel.hu/) történő közzététellel
teljesíti.
14.4. Az Általános Utazási Feltételeket az Utazási Iroda jogosult
egyoldalúan módosítani, illetőleg az a jogszabályváltozások miatt
változhat. Az egyedi Utazási Szerződés megkötése napján hatályos
Általános Utazási Feltételek az Utazási Iroda weboldalán érhetők el.
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