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PARALIA

Szin te min den ki hal lott már va la mi lyen vo nat ko zás ban PARALIÁról. 
Ha egy mon dat tal sze ret nénk jel le mez ni a he lyet, hív hat nánk Gö -
rög  or szág Sió fo ká nak is. Piéria tar to mány ban meg ta lál ha tó a ten ger, 
a ho mok, a só és az is te ni szel lõ, mely a mitikus Olimposz csú csa i ról 
le száll a pa ra di csom ba il lõ, szép sé ges par tok hoz. Az Olimposzi Ri  vié-
ra ked velt für dõ he lye Thesszalonikitõl 70 km-re dél re ta lál ha tó. 
7 km hos  szú arany ho mo kos ten ger part ja, a he lyi ek ven dég sze re te-
te, a szó ra ko zá si le he tõ sé gek ki me rít he tet len tár há za év rõl év re 
em be rek tí zez re it vonz za. En nek te kin te té ben Paraliát el sõ sor ban 
azok fi gyel mé be ajánl juk, akik sze re tik az ut cai ba zá rok pezs gõ for-
ga ta gát, az éj sza kai élet pul zá ló rit mu sát. Má sod sor ban azon ban a 
ter mé szet ra jon gók is fe lejt he tet len él mé nye ket sze rez het nek. El lá-
to gat hat nak ugyan is az Olimposz szent he gyé re vagy az Aliakmonasz 
fo lyó  tor ko la tá hoz, ahol a se kély öb lök és ho mok szi ge tek, sû rû 
bok rok és ma gas fák kö zött ró kák, sa ká lok, bor zok, vad macs kák 
él nek, va la mint kö zel 215 ma dár faj rep ked. Egy szó, mint száz, 
Paralián (Görögország első számú „magyar faluja”) sen ki sem unat-
koz hat, és az arany mû ve sek, szõr me áru sok ked ve zõ kí ná la ta min-
den kit vá sár lás ra csá bít. 

Ha va la ki a kul tu rá lis ki kap cso ló dás hí ve, szer ve zett prog ram 
ke re té ben el lá to gat hat Thesszalonikibe, Athén ba, a gö rög fõ vá ros ba 
vagy a Meteorákhoz. Éj sza kai prog ram ki vá lasz tás nál is a bõ ség 
za va rá ba es he tünk. Paralia gaszt ro nó mi ai kí ná la ta tel jes mér ték ben 
in ter kon ti nen tá lis. A gö rög nem ze ti éte lek mel lett min den meg ta lál-
ha tó a ma gyar lán gos tól kezd ve az olasz piz zá ig. Ugyan ez a hely zet 
a szó ra ko zó he lyek te kin te té ben is; be ül he tünk egy csen des kis bár ba 
vagy ká vé zó ba, el me he tünk egy szo lid gö rög ze nés bár ba vagy egy 
mo dern lé zer fény ben úszó disz kó ba. 

Idegenvezetõnk elérhetõsége:
 Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-207; 
                                         (00 30) 693-438-70-08 
 Szállás: Caravel Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Egyé ni leg uta zók: Paralia: kb. 1100 km.
Au tó pá lya díj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).
Idõpont: május 16-tól október 17-ig hetente, keddi váltással.
Utazás: luxusbusszal vagy egyénileg.

Katerini

Templom

2.• • 1. 

1 . Hotel Európa

2. Caravel, Atlantis Parkview, Pella apartman 

3. Villa Atlantis Inn apartman

•3. 

5.•
4.•

4. Sky apartman

5. Anesis apartman

•  
8.  
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PARALIA
Sky Apartman 

Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes, egy légterű stúdiókban, fürdőszobával és modern kony-
hasarokkal. 3 szobának a szomszéd tiltakozása miatt üvegtéglával befalazott, a szom-
széd házra néző erkélye van, ezért ezeket kedvezménnyel értékesítjük. 

Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, ill. csak vacsora igényelhető a Hotel Európában.
Megjegyzés: Minden igényt kielégítő, új, modern apartmanok, átlagosnál sokkal jobb 

minőségű, modern kiegészítőkkel (pl. a villanyrezsó kerámialapos). Feláras (5/10%) 
apartman! Az üvegtéglás szobái 5/10% kedvezménnyel!

Turnusváltás: csomagszoba (terasz): � WC: � zuhanyzó: – közös helyi ség: – lábmosó: �
Kapacitás: 3 db 2 fős, 14 db 3 fős, 3 db 4 fős stúdió.                        (Összesen 60 főre.)
GPS-koordináta:  N 40° 16' 21"   E 22° 35' 46"

 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap
 WIFI: �

ÜVEGTÉGLÁS ERKÉLY

3 FŐS STÚDIÓ

ÜVEGTÉGLÁS ERKÉLYŰ SZOBA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély » Mikró, tv 
» Törülköző » Páraelszívó » Hajszárító » Mágneskártya, lift

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Mikró, vízforraló 
» Terasz v. erkély » Tv » Törülköző
» Redőny v. zsalugáter » Mágneskártya » Társalgósarok 

2 FÕS STÚDIÓ

3 FÕS STÚDIÓ

Az apart man ház címe: Ioannu Metaxa 4.

 Központ: 600 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 4 €/nap

 WIFI: �

Villa Atlantis Inn Apartman
El he lye zés: 2-3-4 férőhelyes, egy légterû stúdió -

apart ma nok ban. 
El lá tás: Ön el lá tó, igény sze rint fél pan zió vagy csak va cso ra igé-

nyel he tõ a Hotel Euró pá ban.
Megjegyzés: Csendes környezetben fekszik, a tágas, nagy strand-

hoz közel. Azonos a tulajdonos az Atlantis Parkview házéval, 
ugyanazzal a tiszta, minőségi szolgáltatással! A konyhában csak 

hidegvíz van.

Turnusváltás: csomagszoba (recepció): � WC: � zuhanyzó (zárt): 
�láb mo só: � közös helyi ség (recepció): �

Kapacitás: 6 db 2 fős stúdió (2 szimpla ágy),
                4 db 3 fős stúdió (1 franciaágy + 1 szimp la ágy),
                6 db 4 fős stúdió (2 franciaágy).       (Összesen 48 fõre.)
GPS-koordináta:  N 40° 16' 22"   E 22° 35' 50"
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PARALIA www.caravelpanos.gr

e-mail:panoscaravel@hotmail.com

Stú dió
Az apart ma nok mind egyi ke kü lön lég te rû kony há val, für dõ szo bá val 
és er kél  lyel ren delke zik (2–4 fõig). 4 db 4 fõs stúdióban a 4. ágy a 
kony há ban talál ha tó.

2 légterû apartman
Az apart ma nok két kü lön há ló szo bá val, kony há val, für dõ szo bá val és 
er kél  lyel vagy te rasszal ren del kez nek (4–7 fõig).

KONYHAI PÓTÁGY

4 FÕS STÚDIÓ KONYHAFÜRDÕSZOBA

2 FÕS STÚDIÓ

 Központ: 200 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �

Caravel Apartman 
El he lye zés: 2–3–4 férőhelyes stú dióban és 4–7 férőhelyes, 2 szo bás 

apart ma nok ban.

El lá tás: Ön el lá tó, igény sze rint fél pan zió vagy csak va cso ra igé nyel he tõ 

a Hotel Európában.

Megjegyzés: Egy sze rû en, ké nyel me sen fel sze relt apart ma nok. A kü lön le-

ge sen szí vé lyes há zi gaz dák csa lá di vál lal ko zás ban dol goz nak és meg-

be csült ven dég ként fo gad ják uta sa in kat. Év rõl év re egy re több vis  sza-

té rõ uta sunk van eb ben a ház ban. A föld szin ten bár van (mely minden 

nap legalább éjfélig nyitva van és zene szól, emiatt kicsit zajos). Feláras 

(5/10%) apartman!

Turnusváltás: csomagszoba (társalgó): � WC: � zuhanyzó (zárt): �  
közös helyi ség (társalgó): �

Kapacitás: 1 db 7 fõs, 2 légterû apartman,

               3 db 6 fõs, 2 légterû apartman,

               8 db 4 fõs stúdió,

              13 db 3 fõs stúdió.                                (Összesen 96 fõre.)

GPS-koordináta: N 40° 16' 9"   E 22° 35' 46"

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély
» Mikró » Tévés társalgó  » Bár
» Törülköző » Redőny v. zsalugáter » Lift 
» Tv » Mágneskártya

ATLANTIS PARKVIEW 

APARTMAN

CARAVEL APARTMAN

KÖZÖS TERASZ

A Car avel Apart man ház címe: 
Pavlou Mela 14.

PANOS, A TULAJDONOS



39TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT WEBOLDALUNKON!www.grandtours.hu          ww
Online-foglalás,

vagy foglaljon partnereinknél 

országszerte!

PARALIA
Atlantis Parkview Apartman 

El he lye zés: 2–4 férőhelyes és 2 légterű, 4 férőhelyes stúdió ban. 

El lá tás: Ön el lá tó, igény sze rint fél pan zió vagy csak va cso ra igé nyel he tõ 

a Hotel Európában.

Megjegyzés: Tiszta, igényesen felújított, jó fekvésű apartmanház. 

 A konyhában csak hidegvíz van! A földszinten ajándékbolt van.

Turnusváltás: csomagszoba (terasz): � WC: � zuhanyzó (zárt): � 
láb mo só: � közös helyi ség (terasz): �

Kapacitás: 4 db 4 fõs stúdió, 8 db 3 fõs stúdió, 2 db 2 fõs stúdió.  

1 db 4 fős, 2 légterű stúdió.  

(Összesen 48 fõre.)

GPS-koordináta:  
N 40° 16' 4"   
E 22.° 35' 45"

3 FÕS STÚDIÓ

STÚDIÓ KONYHÁJA

 Központ: 200 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 4 €/nap

 WIFI: �

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély
» Mikró, vízforraló » Törülköző  » Mágneskártya
» Társalgó » Tv  

Az apart man ház címe: Pavlou Mela 12.

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Mikró 
» Terasz v. erkély » Törülköző

 Központ: 200 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

Pella Apartman
El he lye zés: 2-3-4 férőhelyes stúdiókban, és 5 férő-

helyes 2 légterű stúdióban, mely a tetőteraszra nyílik. 
El lá tás: Ön el lá tó, igény sze rint fél pan zió vagy csak va cso ra 

igé nyel he tõ a Hotel Euró pá ban.
Megjegyzés: Egyszerű berendezésű apartmanház, a szobák jó el -

osztásúak. Előnye, hogy a helyi központunktól, a Caravel Apart-
mantól két házra található. A konyhában csak hideg víz van!

Turnusváltás: csomagszoba: – WC: � zuhanyzó (zárt): � láb mo-
só: – közös helyi ség: – 

Kapacitás: 1 db 2 fős stúdió,
                8 db 3 fős stúdió,
                3 db 4 fős stúdió,
    1 db 5 fős, 2 légterű apartman.         (Összesen 43 fõre.)
GPS-koordináta:  N 40° 16' 4"   E 22° 35' 45"

PELLA AP.

ATLANTIS 

PARKVIEW AP.

CARAVEL AP.
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PARALIA
Anesis Apartman 

Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdiókban. 
Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, ill. csak vacsora igényelhe-

tő a Hotel Európában.
Megjegyzés: Paralia csendesebb részén fekvő, szép, igényes, mo-

dern ház. Az átlagosnál kisebb alapterületű szobák.
Turnusváltás: csomagszoba (terasz): � WC: � zuhanyzó (zárt): � 

láb mo só: � közös helyi ség: �
Kapacitás: 20 db 2 fős stúdió, 16 db 3 fős stúdió.
  (Összesen 88 főre.)
GPS-koordináta: N 40° 16' 18"  E 22° 35' 44"

 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap
 WIFI: �

3 FÕS STÚDIÓ

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Mikró » Saját fürdőszoba 
» Lift » Tv » Törülköző 
» Páraelszívó » Mágneskártya » Terasz v. erkély
» Redőny v. zsalugáter (kivéve a 102, 103-as szobák) 

Hotel Európa***+

El he lye zés: 2 férőhelyes szobákban.
El lá tás: Fél pan zió svédasztalos reggelivel, vacsora menüs, 

salátabárral. 
Fek vé se: A tengerparttól 100 m-re, a központtól 100 m-re, 

az Atlantis Parkview apartmanházzal szemben, egy park 
szom széd ságában található.

Fel sze relt ség: Paralia egyik köz pon ti szál lo dá ja, 36 kom-
for tos, er ké lyes, klí más szo bá val, lég kon di ci o nált ét te-
rem mel, lift tel ren del ke zik. Min den szo ba zu hanyo zó-
val (törülközőt adnak), te le fon nal, rá di ó val, SAT tv-vel, 
lég kon di cio ná ló val, haj szá rí tó val, hû tõ szek rén  nyel fel-
sze relt. A te tõ te ra szon sa ját kert és me den ce is ta lál-
ha tó. WIFI

GPR-koordináták: N 40° 16' 4"   E 22° 35' 45"
Címe: Pavlou Mela 7.

KKKKKKKKKLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMAAAAAAAA AAAAAAAZZZZZZ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAAAANNNNNNN!!!!!!!!!!

www.hotel-europe.gr

Elő- és utószezonban buszjeggyel 

már 82 900 Ft/fő-től!
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PARALIA
BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

Időpontok

STÚDIÓAPARTMAN BUSZJEGGYEL, Ft/fő/hét H. Európa***+

buszjeggyel
Ft/fő/hét

STÚDIÓAPARTMAN Ft/apartman/hét Hotel 
Európa***+

Ft/fő/hétEgy légterű stúdió Két légterű stúdió Egy légterű stúdió
Két légterű 

stúdió

2 fős 3 fős 4 fős 4 fős 5 fős 6 fős 7 fős
2 fős,

félpanzió
2-3 fős 4 fős 1-7 fős

2 fős, 
félpanzió

V. 16–23. 20 900

82 900 39900 44900 59900 67 900
V. 23–30. 22 900 22 900 21 900 22 900 22 900 21 900 21 900

V. 30.–VI. 06. 26 900 24 900 23 900 25 900 24 900 23 900 23 900

VI. 06–13. 29 900 26 900 25 900 27 900 26 900 25 900 24 900

VI. 13–20. 39 900 33 900 30 900 35 900 32 900 30 900 29 900

95 900

45 900 50 900 68 900

81 900

VI. 20–27. 49 900 40 900 35 900 42 900 38 900 35 900 33 900 69 900 74 900 103 900

VI. 27.–VII. 04. 55 900 44 900 38 900 47 900 41 900 38 900 35 900 83 900 88 900 125 900

VII. 04–11.

61 900 48 900 41 900 51 900 45 900 41 900 38 900 98 900 103 900 147 900

VII. 11–18.

VII. 18–25.

VII. 25.–VIII. 01.

VIII. 01–08.

VIII. 08–15.

VIII. 15–22.

VIII. 22–29. 55 900 44 900 38 900 47 900 41 900 38 900 35 900 83 900 88 900 125 900

VIII. 29.–XI. 05. 49 900 40 900 35 900 42 900 38 900 35 900 33 900 69 900 74 900 103 900

IX. 05–12. 44 900 36 900 32 900 38 900 35 900 32 900 31 900

82 900

57 900 62 900 86 900

67 900

IX. 12–19. 39 900 33 900 30 900 35 900 32 900 30 900 29 900 45 900 50 900 68 900

IX. 19–26. 29 900 26 900 25 900 27 900 26 900 25 900 24 900

39 900 44 900 59 900
IX. 26.–X. 03. 24 900 23 900 22 900 23 900 23 900 22 900 22 900

X. 03–10. 22 900 22 900 21 900 22 900 22 900 21 900 21 900

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.

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.

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman neve
Mennyi?

Megjegyzés
busszal egyénileg

Sky  5%  10% új, modern ház

Sky –5% –10% a 6, 107, 207-es szobák, melyek befelazott üvegtéglás erkélyesek

Caravel 5% 10% külön konyhás

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!

HOTEL EURÓPA KEDVEZMÉNYEK 3. FŐ PÓTÁGYON

BUSSZAL Egyéni utazással

0-4 éves gyermek csak a buszjegyet fizeti (26 000 Ft/fő) ingyen

4-12 éves gyermek lásd egyéni ártáblázatnál alkalmazott 

kedvezményeket, melyhez a buszjegy árát

(26 000 Ft/fő) hozzá kell adni!

–50%

12 éves kor feletti személy –25%

Egyágyas felár: 43 900 Ft/fő/hét

ÉTKEZÉS APARTMANOSOKNAK FT/FŐ/HÉT

Étterem Csak vacsora Félpanzió

HOTEL EURÓPA 19 900 34 900


