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KEFALONIA
A Jón-tenger legnagyobb szigete, lakosainak száma 
alig több mint 40 000 fő. A patrasi öböl bejáratánál 
fekszik Zakynthos és Lefkada között. Mellette 
található Ithaka, melynek neve szorosan kapcsoló-
dik a bolyongó Odüsszeuszéhoz. Argosztoli a sziget 
fővárosa, szép fekvésű modern város. Az 1953-as 
földrengés után szinte teljesen újjá kellett építeni. 
Kikötője mentén egymást követik a tavernák és 
kávéházak. A főváros központja a pálmákkal és 
éttermekkel teli Plateia Vallianu téren található. 

A fővárostól 2,5 km-re északra felkereshetjük 
az ún. Kata voth reszt, a víznyelőket, melyek a szi-
get érdekes geológiai jelenségének részei. Mondják, 
hogy Kefalonia a furcsaságok szigete és ez a 
különleges földtani jelenségeknek köszönhető, 
amelyek a szigeten megfigyelhetők. Argostolihoz 
közeli tengerparton található víznyelők például 
több tonnányi víztömeget tüntetnek el szakadéka-
iba. A sziget alatt áthaladva ez a víztömeg Sami 
öblébe és a Melissani-tóba ömlik. A sziget egyik 
tava az Avithos, olyan mély, hogy a he lyiek egye-
nesen „feneketlennek” tartják. A Kounopetra is egy 
érdekesség: mozgó szikla a tengerben, mely ritmu-
sosan mozog még a földrengés után is.

A sziget déli részén, Argosztolitól 9 km-re van 
Peratata település, melynek közelében megláto-
gathatjuk Ajiosz Georgiosz várának (Kasztro) 
maradványait. A középkorban ez volt a sziget 
fővárosa. A közelben található az Enosz Nemzeti 
Park, mely az itt élő különleges cédrusfáról neve-
zetes. A déli oldal egyik nagy üdülőhelye a hosszú, 
homokos stranddal és remek éttermekkel rendel-
kező, píneafenyőkkel övezett Skala. A városkában 
található Római villa maradványait szép mozaik-
padlója miatt érdemes felkeresni. 

Az Argosztolitól 25 km-re fekvő Sami a sziget 
legnagyobb kikötője. A 4 km-re délre fekvő 
Antiszamosz-strand lélegzetelállító an szép kör-
nyezetben fekszik. A dúsan zöldellő hegyekkel 
körbevett kavicsos öböl vize kristálytiszta. Samiból ellátogathatunk 
a Meliszáni-bar lang hoz, melynek sós vizű taván kis csónakkal viszik 
körbe a láto gatókat. Egyedülálló a Drogarati-cseppkőbarlang is, 
mely 150 millió éve képez függő és álló oszlopokat, melyeknek színe 
a víz által kioldott ásványi anyagoktól függ. A barlang kitűnő akusz-
tikája miatt komolyzenei koncerteknek is otthont ad. Többször fel-
lépett itt az ünnepelt görög díva, Maria Callas is. 

A sziget egyik legszebb települése az északi részen található 
Fiszkárdo. A sziget egyik szenzációja a világ 10 legjobb strandja közt 
nyilvántartott Myrtos Beach. Kefalonia a Jón-tenger legizgalmasabb 

és legvadregényesebb szigete. Kirándulások, tengerparti napozások, 
fürdőzések alkalmával meggyőződhetünk róla, hogy a természet 
milyen csodálatosan érintetlen még itt. 

Kefalonia arculatának meghatározója az Enos-hegység, mely 
mint a tenger, úgy hullámzik végig a szigeten. Itt nő a világon egye-
dülálló kefaloniai fenyő és itt élnek a kistestű vadlovak. A sziget 
nagy, és rengeteg a látnivaló; szinte minden méteren találunk valami 
szépet és érdekeset, amit fotózhatunk. Persze ezt csak az tudja meg, 
aki nemcsak a strandon tölti az idejét. A sziget vonzereje, hogy nincs 
turistaáradat! 

MYRTOS BEACH
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SKALA
Ide gen ve ze tõ elérhetõsége:   

Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-221; (00 30) 698-
1566-992
Szállás: Hermes Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek! 

Egyé ni leg uta zók figyelmébe:
 Debrecen–Kefalonia kb. 1600 km, autópályadíj és kompjegy 

kb. 50 000 Ft/autó/4 fő oda-vissza. Odafelé az Astakosból in -
duló, visszafelé a Killinibe érkező kompot javasoljuk, mert szom-
batonként Astakosból nem közlekednek visszafelé. 

Idõ pont: május 13.–október 14-ig hetente, szombati turnusváltással.
Uta zás: légkondicionált luxusbusszal. 

SKALA (görögül lépcsőt jelent) a sziget déli részén Argostolitól, a 
sziget fővárosától és a repülőtértől 40 km–re elhelyezkedő hangu-
latos, kékzászlós üdülőhely. Píneafenyő-ligettel övezve és 7 km-es
strandjával, gyorsan mélyülő kristálytiszta vizével méltán nyer te el 
a világ minden tájáról újra és újra visszajáró turisták bizalmát. Széles 
tengerpartján felváltva található nagyszemű homok, sokszínű 
kö vecskék, mesébe illő sziklák és sziklabarlangok. Remek éttermek, 
bárok, tavernák és ajándéküzletek várják a turistákat, melynek 
legtöbbje a főutcán található. Családias hangulatú, nem túlságosan 
nyüzsgő üdülőhely.  

Itt található Kefalonia két legfontosabb ásatása: a Római villa 
szép mozaikpadlózatával és a Szent György-kiskápolna mellett ta -
lálható Posseidon-szentély maradványai, de az ófaluba is érdemes 
fölsétálni,  amit az 1953-as földrengés tett tönkre.

Skalatól 4 km-re található a Mounda Beach, mely fokozatosan 
mélyülő homokos tengerparttal várja vendégeit, és különlegessége, 
hogy ide raknak fészket a Carreta carreták (tengeri teknős)! A közel-
ben található egy „teknőskikötő”.

Aki Skalát választja utazása céljául, itt mindent megtalál, amire 
szüksége van, hogy egy mesés nyaralásban legyen része.

Argostoli •

• SKALA

• Sami

• Poros

Myrtos Beach •

Assos •

Fiskardo •

ITHAKA-sziget

Komp Killiniből

Komp Astakosból

SKALA FŐUTCÁJA

SKALA TENGERPARTJA

CARETTA-CARETTA

Komp Lefkadáról

Kefalonia

SKALA

Hermes apartman •

• Anna apartman

• Renieri apartman

• Mi Abelli apartman
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KEFALONIA FAKULTATÍV PROGRAMOK

Szigettúra
Ez biztos a legjobb napja lesz a szabadsá-
gának, mivel egész napos felfedező kör-
utunk alkalmával meg i smertetjük Önökkel 
Kefalonia történelmét és egyedülálló geo-
lógiai jelenségeit, pl. drogarati cseppkőbar-
langot, a melissani föld alatti barlangi tavat, 
víznyelőket. Utunk során láthatunk és fény-
képezhetünk vízimalmokat, világítótornyot. 
Lehetőségük nyílik a csodálatos Myrtos 
Beach fotózására is. Sétát teszünk Assoson, 
Kefalonia legfestőibb falujában, ami egy 
föld nyelvre épült, és csúcsát egy 16. sz.-i ve -
lencei erőd uralja. Ezután Makris Gialoson 
fürdőzünk egyet, utána ellátogatunk a sziget 
védőszentjéről elnevezett Szent Gierasimos-
kolostortemplomhoz. Meglátogatjuk a sziget 
fővárosát, Argostolit is. Utunk utolsó állomá-
saként részt veszünk egy borkóstolón, ahol 
nemcsak Kefa lonia nemes borát, a Robolát 
kóstolhatjuk meg, de a borkészítés menetét 
is megismerhetjük. Érkezés Skalába a kora 
esti órákban. Ára kb. 28 € / 20 €

helyszínen fizetendő + belépők: 
Drogarati cseppkőbarlang: 4 € / 3 €

Melissani-barlang: 6 € / 4 €

Esti séta Argostoliban 
vásárlással egybekötve 

A séta közben megcsodálhatják a kivilágí-
tott fővárost és hangulatos utcáiban ked-
vükre vásárolgathatnak, vacsorázhatnak a 3 
és fél óra szabadidőben. Ára: kb.18 € / 12 €

2 beach túra
A reggeli órákban indulunk buszunkkal és 
látogatunk el a szigetünk nyugati félteké-
re, a Paliki-félsziget két különleges partjára 
strandolni.

A délelőttöt a vörös homokos „xi” par -
ton töltjük majd el, ahol a fürdésen kívül, 
iszappakolást is fölkenhetnek a szépülni vá-
gyók.

A déli órákban, félórányi utazás elteltével 
érkezünk meg a szigetünk második leggyö-
nyörűbb partjára, a „petani” beachre, aminek 
hófehér homokos, kavicsos partja van és 
kristálytiszta türkíszzöld színű az öböl vize. 
Itt lesz lehetőségünk ebédelni a helyi taver-
nában, búvárkodni a halban gazdag öbölben, 
fotózni vagy csak napozni és a fantasztikus 
látványban gyönyörködni.

Hazafelé igénybe vesszük a lixuri-argostoli 
között közlekedő kis kompot és folytatva 
buszunkkal az utat, érkezünk meg a kora esti 
órákban Skalába.

Ára 20 € / 15 € + kompköltség: 1,8 €

MELISSANI-BARLANG

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

ASSOS

ARGOSTOLI

ARGOSTOLI

ASSOS

PETANI BEACH

„XI" BEACH

ASSOS

ARGOSTOLI – VÍZNYELŐ
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KEFALONIA
Fiskardo-hajókirándulás

A reggeli órákban indulunk üveg aljú hajónk-
kal a fantasztikus, és csak a tenger felől, a 
partok mellett elhaladva látható, a sziget 
szinte legfestőibb kisvárosába, Fiscardóba. 
Párhuzamosan haladunk el a mindössze 
5 km tá volságra fekvő Ithaka szigete mel-
lett. Fiscardóba érkezve, meglátogathatjuk 
a tengerészeti mú zeumot, a római temető 
ása tását is, sétálhatunk és fotózhatjuk a 
színes és nyüzsgő utcákat, üzleteket, jach-
tokat, világítótornyot, hangulatos öblöket. 
Tovább hajózva, az Ag. Sofia-öbölnél állunk 
meg nyílt vízi fürdőzésre, majd Saminál 
kikötve, egy finom ebéd elfogyasztására 
nyílik lehetőség, egyénileg. Hazafelé még 
a Mini Myrtosnál fürdünk egyet, ugrálha-
tunk a hajónkról, üvegalján keresztül meg-
csodálhatjuk a tenger élővilágát, majd kora 
délután érkezés haza, Skalába.

Ára kb. 32,5 € / 22,5 € + belépők

Ainos-hegyi túra 
Késő délután indulunk Skalából autóbusszal 
az Ainos Nemzeti Parkhoz. 3 km-es gyalog-
túra után (megfelelő cipő ajánlott) érjük el 
a Jón-szigetek és egyben Kefalonia legma-
gasabb pontját, az 1628 méteres csúcsot. 
Letekintve, eltörpülő települések és szigetek 
látványa nyűgöz le bennünket. Az egyedül-
álló látványt fokozza a Görögországban csak 
itt található kefalóniai fenyő. Befejezéseként 

feledhetetlen naplemen tét fotózhatunk a 
hegyről... majd indulunk haza autóbuszunkkal 
Skalába.

                Ára: kb. 15 € / 15 €

Ithakai kirándulás
Egész napos hajós kirándulás keretein belül 
ellátogatunk az Odüsszeusz hazájaként 
ismert varázslatos kis szigetre, Ithakára, 
mely híven őrzi eredeti szépségét. A fővá-
rosban (Vathi) érezni fogja a nosztalgikus 

hangulatú múzeumokat és élvezheti a 
sétányok közt egy hagyományos jón város 
han gulatát. Következő kikötőnk a festői 
Kioni falucska, ahol szabad program kere-
tében akár meg is ebédelhet. Egyedül álló 
él ményt fog nyújtani  egy kis úszás a félre-
eső strandokon. Miközben utunk visszave-
zet Skalába, előfordulhat, hogy sirályokkal 
és delfinekkel is találkozunk. A ki rándulás 
során lehetőségük nyílik a fürdőzésre is: 
oda felé a Gidaki Beachnél, visszafelé a 
Filiato Beachnél állunk meg fél órára stran-
dolni.         Ára  kb. 32,5 € / 22,5 €

Hajókirándulás Zakynthosra
A Kefalónián nyaralóknak lehetőségük lesz 
egy egész napos kirándulás keretén belül az 
üveg aljú hajóval átlátogatni és megcsodálni 
Zakynthos híres partjait. A reggeli órákban 
indulunk és utunk célirányosan Zakynthos 
legszebb és legfotózottabb öbléhez, a 
Navaggióhoz vezet. Itt rövid időt töltünk, 
fotózhatunk, megmászhatjuk az öbölben 
lévő hajóroncsot. Hajóutunk következő ál-
lomása a Szent András-kolostor leomlott 
falainál lesz. Történetét megismerve hajó-
zunk tovább az 1897-ben felfedezett Kék-
barlangokhoz. Itt nem csak szebbnél szebb 
képeket készíthetünk a természet által al-
kotott fantasztikus formájú barlangoknál, 
hanem fél óra áll rendelkezésünkre, hogy 

ugrálhassunk és csúszdázhassunk a kris-
tálytiszta, türkizkék vízbe. Felfrissülve foly-
tatódik utunk egészen a régi sólepárlókig, 
Alykes-Alykanas kikötőjébe, ahol szabad-
időnket helyi tavernákban elfogyasztott 
ebéddel vagy akár strandolással, vízi spor-
tolással, napozással tölthetjük. A part itt 
finom homokos, sekély, így mindenki lubic-
kolhat kedvére indulásig. Hazafelé vesszük 
az irányt, de még befejezésként egy utol-
só félórás csobbanás a partjainkhoz közel 
eső Mounda Beach-nél, majd kora délutáni 
órákban érkezés Skála partjához.

Ára: kb. 32,5 € / 22,5 €

Myrtos Beach
Reggeli indulás Kefalonia leghíresebb part-
jára, ahol fél napot strandolunk, napozunk, 
búvárkodunk kedvünkre. Hófehér homokos 
és köves parton napozhatunk és élvezhet-
jük a hullámok habjait, a türkizkék vízben 
lubickolva. Visszafelé a Skalába vezető úton 
még megállunk Ag. Ephemiánál fél órára, 
ahol módunkban áll vásárolni vagy fotózni 
a falut és a kikötőt.                  Ára: kb. 15 €

Görög est
Az Ainos-hegy oldalára épült, gyönyörű ki lá  -
tással rendelkező étteremben várnak ben-
nünket a görög estre. Élőzene, svédasz talos 
vacsora, helyi borok és a vacsora utáni 
fol klór-show gondoskodik a garantáltan 
jó hangulatról. A görög specialitások után 
nemcsak gyönyörködhetünk a helyi és Gö-
rögország különböző vidékeiről származó 
táncok bemutatójában, de be is vonják ven-
dégeinket a táncba, és késő estig rophatjuk 
a táncosokkal. Ára kb. 28 €/ 20 €

A BELÉPŐDÍJAK KÜLÖN FIZETENDŐK! A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT MIND AZ IRODA, MIND A HAJÓSTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK! 
Az árak felnőtt/gyerek árak!

FAKULTATÍV PROGRAMOK
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SKALA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha 
» Saját fürdőszoba 
» Mikro 
» Szúnyogháló
» Vízforraló 
» Törülköző
» Kávé-, teafőző 
» Széf
» Páraelszívó  
» Redőny vagy zsalugáter
» Terasz v. erkély 
» Mágneskártya

UTCÁRA NÉZŐ ERKÉLY

TENGER FELÉ NÉZŐ ERKÉLY

 Központ: 0 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 20 €/hét

 WIFI: �

Mi Abeli Apartman
Elhelyezés: 2 férőhelyes stúdiókban. 

Feláras (5/10%) apartman!
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igé-

nyelhető egy helyi tavernában.
Megjegyzés: Skala főutcájának a legele-

jén található, házaink közül a legköze-
lebb van a tengerparthoz. Alatta a 
tulajdonos ta vernát üzemeltet. Átlagos 
minőségű, szűköcske szobákkal. 

 A 4-es és a 9-es szoba kisebb, mint 
a többi, ezért ezt alapáron értékesít-
jük.

Turnusváltás: csomagszoba (folyosó): � 
WC: � zuhanyzó: – láb mosó: � 
közös helyi ség: –

Kapacitás: 16 db 2 fős stúdió. 
 (Összesen 32 főre.)
GPS-koordináta:
 N 38° 4’ 27”  E 20° 47’ 56”
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SKALA
Hermes Apartman

Elhelyezés: 2-3 férőhelyes, 1 légterű stúdióapart ma nok ban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi taverná-

ban.
Megjegyzés: Nagyon szép apartman, tágas szobákkal, csendes kör-

nyezetben. Feláras (5/10%) apartman, (kivéve a 3-as, 13-as, 
23-as szobák, mert ezek kisebb alapterületűek)!

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

Kapacitás: 
 15 db 2 fős stúdió, 

 6 db 3 fős stúdió, ebből 3 db normál pótágyas (1., 10., 20. szoba) 
és 3 db összecsukható, csővázas pótággyal csak kisgyere-
kek részére (6., 17., 27. szoba). 

(Összesen: 48 főre.)
GPS-koordináta:  N 38° 4’ 21”     E 20° 47’ 43”

2 FŐS STÚDIÓ

2 FŐS STÚDIÓ

KILÁTÁS A LEGFELSŐ APARTMANOKBÓL

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély 
» Törülköző » Mikró  » Páraelszívó
» Szúnyogháló » Széf (ingyenes) » Vízforraló
» Redőny v. zsalugáter » Mágneskártya

 Központ: 150 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 20 €/hét

 WIFI: �
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2 FŐS STÚDIÓ A FÖLDSZINTEN

3 FŐS STÚDIÓ GALÉRIÁJA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Mikro » Szúnyogháló 
» Vízforraló » Törülköző » Terasz v. erkély 
» Mágneskártya  » Páraelszívó » Redőny vagy zsalugáter

Anna Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdióapartmanokban. 
 A stúdiók a földszinten a galériás stúdiók az első emeleten vannak.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi 
 tavernában.
Megjegyzés: Átlagos apartman, mely a központban, a főutcán található. 

A galériás stúdiók felárasak (5/10%)!
Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: – zuhanyzó: – láb mosó: � közös 

helyi ség: –
Kapacitás: 6 db 2 fős, 2 db 3 fős stúdió.                                  (Összesen 18 főre.)
GPS-koordináta:  N 38° 4’ 26”     E 20° 47’ 46”

GALÉRIÁS STÚDIÓ NAPPALIJA

Renieri Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes, 1 légterű és 4 férőhelyes, 
 2 légterű apartmanokban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi tavernában.
Megjegyzés: Teljesen alapszintű apartman. Néhány 2 légterű apartman külön 

légterű konyhával rendelkezik. A 26-os szoba kisebb mint a többi, ezért ezt 
kedvezménnyel értékesítjük (–5 / –10%). 

Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: – zuhanyzó (nyitott és zárt is): � 
közös helyi ség: –

Kapacitás: 9 db 2 fős stúdió, 1 db 3 fős stúdió, 
             5 db 4 fős, kétlégterű stúdió.                              (Összesen 41 főre.)
GPS-koordináta: N 38° 4’ 22”    E 20° 47’ 49”

SKALA

2 FŐS STÚDIÓ 4 FŐS, KÉTLÉGTERŰ STÚDIÓ 

HÁLÓSZOBÁJA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz vagy erkély
» Mikró » Törülköző » Vízforraló 
» Redőny vagy zsalugáter  

 Központ: 200 m
 Strand: 280 m

 Klíma: � 35 €/hét/klíma

 WIFI: �

 Központ: 0 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 30 €/hét

 WIFI: �
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SKALA

Időpontok

BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

Stúdióapartman buszjeggyel, Ft/fő/hét Stúdióapartman Ft/apartman/hét

Egy légterű stúdió Két légterű stúdió Egy légterű stúdió Két légterű stúdió

2 fős 3 fős 4 fős 2-3 fős 1-4 fős

V. 13 –20. 30 900

39 900 59 900

V. 20–27. 32 900

V. 27.–VI. 03. 35 900 34 900 34 900

VI. 03–10. 39 900 36 900 37 900

VI. 10–17. 43 900 39 900 40 900

VI. 17–24. 53 900 46 900 48 900 54 900 82 900

VI. 24.–VII. 01. 63 900 52 900 55 900 78 900 118 900

VII. 01–08.

70 900 57 900 60 900 95 900 143 900

VII. 08–15.

VII. 15–22.

VII. 22–29.

VII. 29.–VIII. 05.

VIII. 05–12.

VIII. 12–19.

VIII. 19–26. 63 900 52 900 55 900 78 900 118 900

VIII. 26.–IX. 02. 59 900 50 900 52 900 69 900 104 900

IX. 02–09. 54 900 46 900 48 900 57 900 86 900

IX. 09–16. 48 900 42 900 44 900 42 900 64 900

IX. 16–23. 41 900 38 900 39 900

39 900 59 900
IX. 23–30. 35 900 34 900 34 900

IX. 30.–X. 07. 32 900

X. 07–14. 30 900

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

Hermes 5% 10% Kivéve 3, 13, 23-as szobák, melyek kisebbek mint a többi.

Mi Abeli 5% 10% Kivéve 4-es, és 9-es szobák, melyek kisebbek mint a többi.

Anna 5% 10% Csak az 5, 6, 7, 8-as galériás stúdiók.

Renieri –5% –10% Csak a 26-os szoba, ami kisebb mint a többi.

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. 
Gyûjtõjáratnak minõsül odafelé Szegedig és visszafelé a Szegedtől útvonal. 

A gyûjtõjáratokra külön nem készítünk ülésrendet, helyfoglalás felszállás szerint 
történik ezen a szakaszon. 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni 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!

ÉTKEZÉS – CSAK VACSORA egy helyi tavernában

menüs vacsora 26 900 Ft/fő/hét

Kefalonia és Zakynthos esetében előfordulhat, hogy 
utaslétszám függvényében közös autóbusz indul, ezért 

csak az egyik szigetre tud átkompolni a buszunk. Ilyenkor a 
másik szigetre önállóan, de a gépkocsivezetők segítségével 

kompolnak át utasaink. A célkikötőben a telepített 
idegenvezetőnk transzferbusszal várja vendégeinket. 

A KOMPDÍJAT a gépkocsivezetõ szedi össze a kikötõben, 
és õ veszi meg a jegyeket!

Kefalonia kb. 20 €/fő (oda-vissza)

KOMPMENETREND (odafelé, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK!) 
Az aktuális menetrendről bővebb felvilágosítás a 

www.gtp.gr oldalon. Kiliniből V.–VI. és IX.–X: 07:00, 10:30, 
14:30, 16:15, 18:30; VII.–VIII.: 08:00, 12:30, 17:30; 22:00. 

Astakosból egy nap egyszer megy: 12:15-kor.
A fenti idõpontok görög idõ szerint értendõk, és a 2016-os 

menetrend alapján készültek! 
A kompokra indulás elõtt min. fél órával kell felszállni! 

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

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr 38 000 (Ft/fõ) Egyirányú 28 000 (Ft/fõ)


