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SARTI www.sithonia-sarti.hu

www.sartimania.hu

Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti part-
ján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü lés után örö köl te. 
Elõ ször Hé ro do tosz tesz ró la em lí tést, ami kor Xer xész csa pa tai fel ke-
res ték a gö rög vá ros ál lam ok szö vet sé gé hez tar to zó vá ros kát. A haj da-
ni vá ros nyo ma it meg ta lál hat juk a Sykia-öböl ben. Pusz tu lá sá nak ide je 
és oka nem is me re tes. A tör té ne lem so rán leg kö ze lebb csak a 14. szá-
zad ban em lí tik, mint a Xenophonos-ko los tor ré szét. Nap ja ink ban Sarti 
a Sithónia-félsziget egyik leg ked vel tebb te le pü lé se, ahol a ten ger kék je 
egye sül a kris tály tisz ta vi zû ho mo kos ten ger part tal. Ez a kép te szi 
fe led he tet len né az itt el töl tött va ká ci ót. Szá mos szál lo da, apartmanház, 
kem ping biz to sít ja az ide ér ke zõk ké nyel mét. A te le pü lé sen meg an  nyi 
ét te rem, bár, ta ver na vár ja a stran do lás köz ben meg szom ja zott, meg-
éhe zett für dõ zõ ket. Az ide gen for gal mi lé te sít mé nyek szá ma azon ban 
még nem nõtt meg oly mér ték ben, hogy Sarti el ve szít se a meg hitt 
ha lász fa lu jel le gét. A te le pü lés ál lan dó la ko sa i nak szá ma ma is 900 fõ 
kö rül mo zog, akik el sõ sor ban ha lá szat ból és a tu riz mus ból ke re sik meg 
a min den na pi ke nyér re va lót. Sarti, bár  men  nyi re is kis te le pü lés, két 
rész re oszt ha tó: Sartira és Sarti Beachre. Ven dé ge ink nek a ten ger par ti 
ré szen, az ófalutól 1,6 km-re ta lál ha tó Sarti Beachen és bent Sartiban 
kí ná lunk szál lás le he tõ sé get. A fen ti ek ben le ír tak alap ján el sõ sor ban 
azok nak ajánl juk ezt a he lyet, akik me ne kül nek a hét köz nap ok za já tól, 
vagy csak egy sze rû en ki kap cso lód ni vágy nak. A kis gyer me kes anyu kák 
is biz ton ság ban érez he tik gyer me ke i ket, hi szen a szé les, ho mo kos ten-
ger part ról jól be lát ha tó a víz fe lü let. A második legnagyobb „magyar 
falu” Görögországban.

A las san mé lyü lõ, hamar felmelegedõ víz nemcsak a gyer me keknek 
elõnyös, hanem a felnõtteknek is ked vez. Sen kit ne té ves  szen meg Sarti 
mé re te, bár kis hely, szá mos ki kap cso ló dá si le he tõ ség kí nál ko zik. Kön  nyû 
dél utá ni ki rán du lás ként fel ke res het jük a te le pü lés tõl 500 méterre ta lál ha-
tó Xenophonos-kolostort. Kü lön bö zõ vízi spor toknak hó dol ha tunk, de 

akár bú vár kod ha tunk is. A te le pü lés rõl 
szá mos szer ve zett ki rán du lás in dul az 
Athosz-félszigethez, a Me teo rákhoz és 
a thesszaloniki csúsz da park hoz. Részt 
ve he tünk egy bu szos szi get tú rán, és 
es te ki mu lat hat juk ma  gun kat egy 
re mek gö rög es ten. Ha más kö ze li 
stran dot is ki sze ret nénk pró bál ni, el lá-
to gat ha tunk a fe hér ho mo kos Na -
rancs part ra vagy akár a nyúl vány 
má sik ol da lán el he lyez ke dõ, 52 km tá vol ság ra lé võ Neos Marma rasra.

Ide gen ve ze tõnk elérhetõsége:
 Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-204; (00 30) 693-438-7010
Egyé ni leg uta zók fi gyelmébe!
 Deb re cen–Sarti: kb. 1200 km. 
 Au tó pá lya díj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).
Idõpont: május 16-tól okt. 17-ig hetente, keddi tur nusváltással.
Utazás: légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.

Sarti Beach

Sarti Sarti ófalu

ÉSARTI BEACH
SARTI

SARTI ÓFALU

THESSZALONIKINEOS MARMARAS

•Irini/Maria ap. • 
• 

Anna ap. Alexandrion ap.•
GRAND TOURS 
GREECE IRODA

Alexandra ap.•

TISZTELT  UTASAINK!

Sartiban jelenleg a szállások iránt keresleti piac van. Elszálltak az árak. Az árversenybe nem 

akartunk mélyebben beszállni, csak addig, amíg az ár-érték arány megfelelő nekünk, 

Önöknek. Nagyon szép Sarti, de a már híresen szép Pargánál is drágább lett. 

Így nem tudtunk elég szállást – normális áron – kivenni és nem tudunk egyéni uta-

soknak csak szállást adni, mert akkor üresen maradnának a buszaink. 

Annyit ajánlunk, hogy indulás előtt 4 héttel a még üresen maradt apartmanokat 

odaadjuk egyéni utazással is.

Nagy Sándor ügyvezető

Blue Sarti ap.•

•
Mare Monti ap.
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SARTI
 Központ: 1500 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5-8 €/nap

 WIFI:  �

Mare Monti Apartman 
Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes stúdiókban és 2-5 férőhelyes belső 

galériás stúdiókban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak va cso ra igényelhető egy helyi taverná-

ban. 
Megjegyzés: Sarti Beachen, a főút mellet található, modern újszerű 

épület medencével. Feláras/kedvezményes apartman (l. ártáblá-
zatnál). Érkezéskor 30 €/szoba kaució fizetendő.

Turnusváltás: csomagszoba (recepció): � WC: � zuhanyzó � (nyi-
tott): közös helyi ség (hall): �

Kapacitás: 
 7 db 2 fős stúdió,
 9 db 3 fős stúdió, 
 2 db 4 fős stúdió, (fél-alagsori, kedvezményes)
 2 db 2-5 fős belső galériás stúdió, (feláras).
     (Összesen 59 főre.)
GPS-koordináta:   N 40° 04’ 54,2”   E 23° 58’ 38,9”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha 
» Saját fürdőszoba 
» Terasz v. erkély 
» Mikró       
» Tv 
» Törülköző
» Redőny v. zsalugáter 
» Szúnyogháló 
» Mágneskártya 
» Grillezési lehetőség 
» Páraelszívó

3 FŐS STÚDIÓ 

2 FŐS STÚDIÓ 

BELSŐ GALÉRIÁS STÚDIÓ FÖLDSZINT

BELSŐ GALÉRIÁS STÚDIÓ EMELET

HALL2 FŐS STÚDIÓ 
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SARTI
 Központ: 1600 m

 Strand: 50 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: � 

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély 
» Mikró       » Tv » Törülköző
» Napozóterasz » Szúnyogháló » Mágneskártya 
» Redőny v. zsalugáter » Medence

MEDENCE

NAPOZÓ

„B” ÉPÜLET

„A” ÉPÜLET

„C” ÉPÜLET

NAPOZÓTERASZ MEDENCÉVEL, KILÁTÁSSAL A TENGERRE 

A medencéhez ételt, italt bevinni tilos!

BELSÕ TERASZOK

Blue Sarti Apartman 
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiókban és 4 férőhelyes 2 légterű stúdiók-

ban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi taverná-

ban.
Megjegyzés: A ház felújított, de alaprajzából, fekvéséből kifolyólag 

több negatívuma is van. Nincs mindenhol szeparált erkély vagy 
terasz, ill. van falra néző erkély is. 

 Alapáras szobák: az A épület önálló erkéllyel nem rendelkező 
emeleti szobái és a B épület falra néző szobái.

 Kedvezményes szobák: A épület földszinti, erkély nélküli szobái.
 Feláras szobák: A épület utcára néző szobái, B épület utcára és 

belső udvarra néző szobái és a teljes C épület.
 A tetőn a 8×4 m-es csobbanómedence és tetőnapozó is az uta-

sok kényelmét, szórakozását szolgálja. 
 
 Érkezéskor 30 €/szoba kaució fizetendő!

KÁVÉZÓ ÉS GYORSÉTTEREM (az étterem nem biztos, hogy működni fog)
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SARTI

4 FÕS STÚDIÓ

BELSÕ UDVAR

Tunusváltás: csomagszoba (recepció) � WC � 
zuhanyzó (nyitott) � közös helyi ség: –

Kapacitás:  21 db 2 ágyas stúdió,   
     17 db 3 ágyas stúdió,
         8 db 4 ágyas stúdió,
       4 db 4 ágyas, 2 légterű stúdió          
     (Összesen 141 főre.)
GPS-koordináta: N 40° 04’ 50,71”     E 23° 58’ 45,52”

STÚDIÓ KONYHÁJA STÚDIÓ FÜRDÕSZOBÁJAFALRA NÉZÕ ERKÉLY
Hűvös szoba, nem süt be a Nap, és 

még oldalról a tenger is 

látszik (1., 2. emelet!)

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Mikró 
» Szúnyogháló » Napozóterasz » Redőny  
» Törülköző » Terasz v. erkély » Tv
» Medence » Mágneskártya  

„B” ÉPÜLET

„A” ÉPÜLET

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ
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SARTI
Alexandrion Apartman 

Elhelyezés: 2 férőhelyes stúdiókban. 

Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy 
helyi Tavernában.

Megjegyzés: Tiszta, rendezett környezetű apart-
manház, jól felszerelt stúdiókkal, ahol még vasaló 
és vasalódeszka is tartozik minden szobához. Az 
alsó szint 2 szobájának (kedvezményes) zárt te-
rasza van, amelyet a tulajdonosok sok növénnyel 
és nagy napernyőkkel rendeztek be, így kellemes 
környezetet biztosítanak egy-egy szabadban elfo-
gyasztott ebédhez, vacsorához. A busz csak 100 
m-re tudja megközelíteni az apartmanházat. 

Turnusváltás: csomagszoba: – WC: – zuhanyzó: –  
közös helyi ség: –

Kapacitás: 12 db 2 fős stúdió,          (Összesen 24 főre.)
GPS-koordináta:  N 40° 05’ 55,5”   E 23° 58’ 41”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba 
» Mikró » Kávé-teafőző 
» Páraelszívó » Tv  
» Törülköző » Redőny v. zsalugáter 
» Szúnyogháló » Terasz v. erkély

2 FŐS STÚDIÓ 

ALSÓ SZINT TERASZA FÜRDŐSZOBA

2 FŐS STÚDIÓ 

 Központ: 150 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: � 
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SARTI
 Központ: 1650 m

 Strand: 150 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI:  �

MARIA
IRINI

Irini Apartman 
Elhelyezés: 4 férőhelyes stúdiókban és 2 légterű 4 fős stúdiókban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak va cso ra igényelhető egy helyi taverná-

ban. 
Megjegyzés: Modern, minden igényt kielégítő, teljes körűen felújított 

ház. Tetőteraszán grillezési lehetőség és társalgó áll a vendégek 
rendelkezésére. A 3 épületből álló apartmanház belső épülete ez. 
Feláras (5/10%) apartman!

Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: – zuhanyzó (nyitott): 
� közös helyi ség (tetőterasz): �

Kapacitás: 2 db 4 fős stúdió (emeletes ággyal!)
    3 db 4 fős, 2 légterű stúdió.                (Összesen 20 főre.)
GPS-koordináta:   N 40° 4’ 50”   E 23° 58’ 44”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély 
» Tv » Törülköző » Redőny v. zsalugáter
» Mikró » Szúnyogháló » Mágneskártya 
» Grillezési lehetőség » Páraelszívó

Maria Apartman 
Elhelyezés: 4 férőhelyes stúdiókban és 
 2 lég terű 4 férőhelyes stúdiókban.
Ellátás: Önellátó vagy csak va cso ra igényel-

hető egy helyi tavernában. 
Megjegyzés: Egyszerű, nyugodt, csen des környezetben fekvő 

apartman. A 3 épületből álló apartmanház középső épülete. 
Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: – zuhanyzó (nyitott): 

� közös helyi ség (udvar): � 
Kapacitás: 
 2 db 4 fős stúdió (emeletes ággyal!)
 2 db 2 légterű, 4 fős stúdió.                             (Összesen 16 főre.)
GPS-koordináta:  N 40° 4’ 50”   E 23° 58’ 44”

 Központ: 1650 m

 Strand: 150 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI:  �

AZ IRINI ÉS A MARIA APARTMAN  KÖZÖS UDVARA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély 
» Mikró       » Tv » Törülköző
» Redőny v. zsalugáter » Szúnyogháló » Mágneskártya 
» Grillezési lehetőség » Páraelszívó

A TETŐTERASZ 4 FŐS STÚDIÓ

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ NAPPALIJA

4 FŐS STÚDIÓ



30 TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT WEBOLDALUNKON! www.grandtours.hu          ww
Online-foglalás,

vagy foglaljon partnereinknél 

országszerte!

Anna Apartman 
Elhelyezés: 3 férőhelyes stúdiókban. 

Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi tavernában.

Megjegyzés: Az apartmanház eredeti falusi stílusban épült. A tulajdo-

nos hölgy az apartmanház felső szintjén lakik családjával és a szoká-

sos görög vendégszeretettel fogad minden kedves utast.

Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: – zuhanyzó (nyi-
tott): � közös helyi ség: –

Kapacitás: 6 db 3 fős stúdió                             
 (Összesen 18 főre.)
GPS-koordináta:
 N 40° 05’ 28” 
 E 23° 58’ 41”

Alexandra Apartman 
Elhelyezés: 3-4 férőhelyes stúdiókban, és 4 férőhelyes 2 légterű stú-

diókban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi tavernában.

Megjegyzés: Normál minőségű, csendes helyen lévő ház. A tulajdo-
nos az apartman mellett lévő családi házban lakik. Kedvezmé-
nyes (-5/10%) apartman!

Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: – zuhanyzó (nyitott): 
� lábmosó: � közös helyi ség: –

Kapacitás: 
 2 db 3 fős stúdió,
 1 db 4 fős stúdió,
 1 db 4 fős, 2 légterű apartman.
 (Összesen 14 főre.)
GPS-koordináta:  
  N 40° 4’ 43”   E  23° 58’ 42”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha 

» Mikró, vízforraló

» Kávé- és teafőző

» Saját fürdőszoba 

» Terasz v. erkély 

» Tv 

» Törülköző 

» Szúnyogháló 

» Páraelszívó 

» Redőny v. zsalugáter

 Központ: 2000 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI:  �

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Mikró » Páraelszívó
» Saját fürdőszoba » Vízforraló » Tv 
» Törülköző » Szúnyogháló » Mágneskártya 
» Redőny v. zsalugáter » Terasz v. erkély

ANNA APARTMAN

SARTISARTI
 Központ: 500 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: � 

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ NAPPALIJA 2 LÉGTERŰ STÚDIÓ HÁLÓSZOBÁJA 3 FŐS STÚDIÓ
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SARTI
Időpontok

STÚDIÓAPARTMAN BUSZJEGGYEL, Ft/fő/hét STÚDIÓAPARTMAN EGYÉNI UTAZÁSSAL, Ft/apartman/hét

Egy légterű Két légterű Egy légterű Két légterű

2 fős 3 fős 4-5 fős 4 fős 2-3 fős 4-5 fős 1-4 fős

V. 16–23. 20 900

39 900 44 900 59 900
V. 23–30. 23 900 22 900 21 900 23 900

V. 30.–VI. 06. 27 900 25 900 24 900 26 900

VI. 06–13. 31 900 28 900 26 900 29 900

VI. 13–20. 41 900 34 900 31 900 36 900 50 900 55 900 75 900

VI. 20–27. 51 900 41 900 36 900 44 900 74 900 79 900 111 900

VI. 27.–VII. 04. 59 900 46 900 40 900 50 900 93 900 98 900 139 900

VII. 04–11.

65 900 50 900 43 900 54 900 107 900 112 900 160 900

VII. 11–18.

VII. 18–25.

VII. 25.–VIII. 01.

VIII. 01–08.

VIII. 08–15.

VIII. 15–22.

VIII. 22–29. 59 900 46 900 40 900 50 900 93 900 98 900 139 900

VIII. 29.–IX. 05. 51 900 41 900 36 900 44 900 74 900 79 900 111 900

IX. 05–12. 41 900 34 900 31 900 36 900 50 900 55 900 75 900

IX. 12–19. 35 900 30 900 28 900 32 900

39 900 44 900 59 900

IX. 19–26. 31 900 28 900 26 900 29 900

IX. 26.–X. 03. 27 900 25 900 24 900 26 900

X. 03–10. 23 900 22 900 21 900 23 900

X. 10–17. 20 900

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

26 000 16 000

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 

Maximum 2 hétig vásárolható autóbuszra retúrjegy, 

egyébként két egyirányú jegy szükséges.

Az autóbusz menetrendet lásd a 82-83. oldalon.

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman neve
Mennyi?

Megjegyzés
busszal egyénileg

Alexandrion  –5% –10% csak az alsó szint 2., 3-as szoba

Irini 5% 10% –

Alexandra –5% –10% pozíciója miatt

Mare Monti

-5% -10% alagsori stúdiók (1., 3-as szoba)

5% 10% normál stúdiók

10% 20% galériás stúdiók (15., 16-os szoba)

Blue Sarti
5% 10%

C és A épület utcára néző, 

+ B épület nem falra néző szobái

–5% –10% A épület földszinti erkély nélküli

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk 

garantálni. 

Gyûjtõjáratnak minõsül odafelé Szegedig és 

visszafelé a görög határig útvonal. 

A gyûjtõjáratokra külön nem készítünk 

ülésrendet, helyfoglalás felszállás szerint 

történik ezen a szakaszon. 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni az 
emeletes és nem emeletes busztípusra is 

a kívánt ülõhelyet!

Összetartozó utasainknak 
az egy autóbuszon való utaztatást 
garantálni csak abban az esetben 

tudjuk, ha azonos felszállási helyet 
jelölnek meg!

Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ 

vagy több hétre szeretnének elutazni, 

részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy 

az elsõ hetet buszos árral, a további heteket 

egyéni árral számolják. 

Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes 

leírását, mert nem minden férőhelyű szállás 

van minden házban, mint azt az egységes 

táblázatból gondolni lehetne. A turnus idõ-

pon tokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási 

idõt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal 
hamarabb indulnak, és egy nappal késõbb 

érkeznek, mint a táblázatban jelzett 

idõpontok.

Apartmanos elhelyezés esetén az első és 

utolsó 4 turnusban nincs egyágyas felár, ha 

az utas vállalja a társítást, és busszal utazik! 

Ez az ajánlat többhetes foglalás esetén csak 

az első hétre vonatkozik.

ÉTKEZÉS FT/FŐ/HÉT CSAK VACSORA FÉLPANZIÓ

Megas Alexandros (központ) 23 900 –

Evros (Sarti beach) 23 900 31 900

Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.


