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

vagy foglaljon partnereinknél 

országszerte!

KORFU

KOR FU a Jón-ten ger leg észa kibb szi ge te. Még a leg for róbb nyá ri 
hó na pok ban is cso dá la to san zöld szi get kü lö nö sen nép sze rû a tu ris-
ták kö ré ben. A lá to ga tók tö me ge sen ér kez nek ide nya ran ta, hogy a 
ho mo kos stran dok kris tály tisz ta vi zé ben fü röd je nek, a ta ver nák ban 
mu la toz za nak és es tén ként a he lyi ek kel tán col ják át az éj sza kát. 
Az üdü lõ he lyek több sé ge ha lász fa lvak ból fej lõ dött ki, meg õriz ve 
azok szép sé gét és han gu la tát. A szi ge tet akár egy hét alatt is kön -
nyen be jár hat juk. Hossza 60 km, míg szé les sé ge 4 és 30 km kö zött 
van, így le he tõ sé günk van min den nap más és más ten ger par ton 
süt ké rez ni. Ezek en a ki rán du lá sok on – a fa kul ta tív prog ra mo kon túl 
– a he lyi köz le ke dés és a bér au tó nyújt hat se gít sé get. Meg is mer ni és 
meg sze ret ni – ez le het ne a szi get mot tó ja –, mert aki járt itt, az 
vis  sza vá gyik.

www.corfu.hu

www.sidari.net

CANAL D’AMOUR
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SIDARI

CANAL D’AMOUR

Sidari a szi get észak nyu ga ti ré szén, a fõ vá ros tól (Kor fu) 29 km-re 
fek szik. Itt ta lál ha tó Kor fu egyik legszebb ho mo kos ten ger part ja és a 
kü lön le ges, ten ger be nyú ló ho mok kõ szik la alak zat. A szik la kü lön le-
ges sé ge a „Canal d’Amour”, a sze re lem csa tor na, mely egy víz zel telt, 
ter mé sze tes bar lang fo lyo só. A nép hit sze rint két kõ vé vált sze rel mes 
for dul egy más fe lé. A hi e de lem szerint ha egy fiú és egy lány át úszik 
a két szik la kö zött, sze rel mük örök ké fog tar ta ni. Las san mé lyü lõ, 
me leg vi zû ten ger part ja csa lá do sok nak is ide á lis. A ten ger part szá mos 
spor to lás ra ad le he tõ sé get. Töb bek kö zött bé rel he tünk vízibiciklit, 
mo tor csó na kot, szár nyal ha tunk ej tõ er nyõn vagy ki pró bál hat juk a 
ba ná no zást is. Es tén két meg pi hen he tünk egy jó va cso ra mel lett va la-
me lyik ta ver na te ra szán. Han gu la tos fõ ut cá ján egy mást érik az ét ter-
mek, üz le tek, szó ra ko zó he lyek. Itt min den fel té tel adott egy kel le mes 
nya ra lás hoz.

Egyé ni leg uta zók fi gyel mé be: Deb re cen–Kor fu: kb. 1400 km.
 Au tó pá lya díj: kb. 15 000 Ft.  Komp díj: 70 €/au tó, 
 20 €/fõ oda-vissza.
Ide gen ve ze tõnk elérhetõsége: 
Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-219; (00 30) 693-895-0551
Szállás: Katerina Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Idõ pont: má jus 13.–ok t. 14-ig he ten te, szom ba ti tur nus vál tás sal.
Uta zás: lég kon di ci o nált lu xus bus  szal v. egyé ni leg.
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Canal d’Amour

strand

Nagy strand

Kis

strand

  1. Katerina Apartman

  2. Paradise Étterem és Ap.

  3. Parkoló

  4. Nikos Pool Apartman

  5. Jim’s Bike motorkölcsönző

  6. Sidari Water Park

  7. Nagy szupermarket

  8. Plastiras Apartman

  9. Lena Apartman

10. Louvros Apartman

11. Koursaros Apartman

SIDARI
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PARADISE ÉTTEREM 

Utasainknak 15% kedvezmény
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KORFU–Sidari Fakultatív programok

Szigettúra
Az egész napos buszkirándulás keretében meglátogatjuk e gyönyörű, 
örökzöld sziget természeti szépségeit és történelmi nevezetességeit.

A kora reggeli órákban indulunk Sidariból, és először a sziget 
északi, majd keleti partja mentén haladunk Korfu város felé. Első 
állomásunk a Kouloura-kilátó, ahonnan az albániai hegyek mö gül 
felkelő Nap fényében gyö nyörködhetünk az alattunk csillogó Jón-
tengerben. Utunkat továbbra is a keleti part mentén futó úton 
folytatjuk, és kb. 1 órás buszozás után érkezünk meg az Achilleonhoz, 
Erzsébet királyné palotájához. A Sissy kastélyban a „három tornácos 
kertben” és a „múzsák tornácán” vezetjük körbe Önöket, utána fel-
fedezhetik a kastély épületén belüli nevezetességeket is. 

Kb. másfél óra itt-tartózkodás után utunkat a sziget fővárosa 
felé folytatjuk, közben rövid időre megállunk a Kanoni-félsziget 
kilátójában, ahonnan festői látványban lesz részünk, és gyönyörű 
fényképeket készíthetünk mind az Egér-szigetről, mind a hófehér 
Vlaherna-templomról és, ha szerencsénk van, a közeli reptérre 
leszálló hatalmas repülőkről.

Innen Korfu városába megyünk tovább, ahol egy rövid séta és 
egy kb. másfél órás szabadprogram keretén belül fedezhetjük fel ezt 
a fantasztikus – 2004 
óta a világörökség részé-
nek nyilvánított – han-
gulatos, nyüzsgő medi-
terrán városkát. A kávé-
zók, tavernák, sütödék, 
boltocskák, a zegzugos 
kis utcák igazi hamisítha-
tatlan görög hangulatot 
árasztanak.

A kora délutáni órák-
ban „átszeljük” a szige-
tet, és Paleokastritsa 

felfedezésével folytatjuk a sziget megismerését. Paleo a sziget egyik 
méltán legszebbnek titulált természeti adottságaival rendelkező 
tengerparti kis falucska, amelynek a 13. században alapított monos-
tora, az onnan alattunk hullámzó Földközi-tenger látványa és a 
fakultatív programként igénybe vehető sétahajókázás egy üvegaljú 
hajóval mindenkit csodálatba ejt.

A nap fénypontja, ahogy buszunkkal – tengerszintről – felkapasz-
kodunk a kb. 500 m magasan lévő Belle Vista-kilátóba, ahonnan 
Európa egyik legszebb panorámáját örökíthetjük meg kameráinkkal, 
mi közben délutáni kávénkat vagy üdítőnket kortyolgatjuk egy süte-
mény mellett. Innen „tízezer lemenő nap fényében” látni a tengert.

Végezetül a Pantokratoras-hegyvonulat gerincén végighaladva, 
a kora esti órákban érkezünk vissza Sidariba, ahol csodálkozva vesz-
szük észre, hogy kb. 230 km-t kirándultunk és már el is telt ez a 
gyönyörű, tartalmas nap. Mindezt látni kell! Ára: kb. 28 € / 20 €

Sissy-kastély + belépő kb. 5 €; üvegaljú hajó kb. 5 €

BBQ-Hajókirándulás
„Navigare necesse est” – hajózni kell! – mondták a rómaiak, és 
nagyon igazuk volt. Görögörszág, Korfu a tenger felől, a tengerről, 
a tengeren is szeretné megmutatni utolérhetetlen szépségeit.

Kirándulásunkat egy közeli kis halászfalu – Kassiopi, kb. fél óra 
busszal Sidariból – kikötőjéből indítjuk, ahonnan a kora délelőtti 
órákban fut ki velünk a kétszintes, hamisíthatatlan görög „kaiki”. 
Fedélzetén a vidám és mindig kedvesen mosolygó kapitány és 
legénysége máris déli irányba fordítja a hajót, és megmutatják 
nekünk a sziget keleti partjának ámulatba ejtő, hangulatos öbleit, 
partjait, hegyeit, miközben elhaladunk a közeli Albánia mellett is.

Kb. egy óra hajókázás után 
lehorgonyzunk egy zárt, kristály-
tiszta vizű öbölben, ahol vendé-
geink kedvükre fürödhetnek a 
hűs habokban és ugrálhatnak a 
hajó fedélzetéről.

A kapitány „pezsgővadászat-
ra” invitálja a csapatot: aki meg-
találja a víz alatt, az kedvére el is 
fogyaszthatja. Ezután a kapitány 
a továbbindulásig megvendégeli 
az utasokat fehér borral vagy 
narancs üdítővel.

Innen újabb, kb. egyórás tengeri utazás vár ránk a szépséges Jón-
tengeren, majd megérkezünk „táborhelyünkre”, Kalamaki-Apraou 
hatalmas, homokos tengerpartjára. A víz tiszta, átlátszó és lassan 
mélyülő, ideális mindenki számára. Miközben vígan lubickolunk a 
napfényben és a finom habokban, a legénység már szorgosan készí-
ti számunkra az ebédet! Innentől kezdve a visszaindulásig korlátlan 
a fehérbor, illetve a narancs üdítő fogyasztása.

Fenséges illatok szállnak fel a grillező felől, és már alig várjuk, 
hogy elfogyasszuk a tálcánkra rakott finomságokat! Ebéd után a 
kapitány és legénysége vendégül lát minket 1 gömb vanília fagyira. 

A kora délutáni órákban szállunk ismét hajóra, és egy rövid rin-
gatózás után újra megérkezünk a festői kis halászfalunkba, ahonnan 
a buszok hazaröpítik a kellemesen elfáradt csapatot Sidariba. 

Tengerre, magyar!  Ára: kb. 28 € / 20 €

Acharavi–Kassiopi–Episkepsi–Pantokrator-hegy 
Délutáni kirándulás Korfu észak-keleti parti falvainak érintésével. 
Első állomásunk Acharavi Néprajzi Múzeuma (belépő külön fizeten-
dő), majd folytatjuk utunkat Kassiopiba,  ahol a város erődjébe 
kapaszkodunk fel gyalogosan. A városkában rövid szabadprogra-
munk keretében sétálgathatunk, beülhetünk egy hangulatos kávézó-
ba, és megkóstolhatjuk a helyi specialitásokat is. Autóbusszal tovább 
indulva egy 360 méter magasan, a Pantokrator-hegy oldalában 
meghúzódó kis faluba, Epikepsibe érkezünk, amely egy igazi hamisí-
tatlan, autentikus görög hegyi falu szép régi házakkal, kacskaringós 
szűk utcácskákkal. Itt lehetőségünk nyílik fotókat készíteni, és gyö-
nyörködni a sziget elénk táruló meseszép öbleiben, és a szemben 
elhelyezkedő albán hegyvonulatokban. Tovább folytatva utunkat 
elérkezünk a Pantokrator hegyhez, ahol egy rövid sétával feljutunk a  
907 méter magasan levő csúcshoz. Innen csaknem az egész sziget 
belátható, és jutalmunk a káprázatos kilátás, ahonnan tiszta időben 
egyedülálló élményt nyújt a naplemente látványa, amelynek megte-
kintése után visszaindulunk Sidariba. 

Ára: kb. 15 € / 10 € + belépő: kb. 3 €/fő

 
Beach túra: Paleokastritsa - Arillas

Könnyed, fürdőzős nap a sziget nyugati oldalán. Először Paleokastritsa 
kristálytiszta vízében mártózhatunk meg, miközben gyönyörködhe-
tünk a természeti környezet szépségeiben. Lehetőség nyílik felderí-
teni a környező, eldugott öblöket, barlangokat akár motorcsónakkal 

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

PALEOKASTRITSA
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KORFU–Sidari
vagy vízibiciklivel, melyek 
a helyszínen bérelhetők. 
Megcsodálhatjuk a közel-
ben található Kolovri-
sziklát, melynek keletke-
zéséhez  több mitológiai 
történet is kapcsolódik. 
A második part, ahová 
ellátogatunk Arillas ho-
mokos partja. Fürdőzés után az Arillas fölött magasodó sziklaszirtről 
megcsodálhatjuk a naplementét.

Ára: 20 € / 15 € + motorcsónakozás, vízibicikli bérlés: kb. 5-10 €
 

 Erikousa/Mathraki felszíni búvárkodással: 
Néhány órás hajókázás a Ión-tengeren, mely során a Diapondia-
szigetek valamelyikét látogatjuk meg (Erikousa vagy Mathraki). 

Útközben megcsodálhatjuk Korfu vál-
tozatos északi partját, a Canal 
d’amourt és a Drastis-fokot. Útközben 
több helyen lehetőség nyílik felszíni 
búvárkodásra (sznorkeling), melyhez a 
felszerelést biztosítják. A szigeten 
eltöltendő szabadidő alatt lehet majd 
napozni, fürdőzni, sétálgatni és frissí-

tőt fogyasztani. A program ára tartalmaz egy snacket/szendvicset, 
egy kis üveg vizet, hideg kávét, napernyő és napozógyékény vagy 
napozóágy használatát. A program indítása létszám- és időjárás-
függő. Max. 16 fős motorcsónakokkal, angol nyelvű kísérettel 
szervezzük.                                                          Ára: kb. 32 €

Görög vacsora/est 
Egy országot nemcsak a természeti szépségei jellemeznek, hanem az 
ételei és – legfőképpen – a zenéje és táncai is. Nosza, ismerjük meg 
ezeket, és látogassunk el egy hangulatos közeli görög tavernába, és 
mulassunk a görögökkel! Menjünk görög estre!

Először is jól kell laknunk… erre jó lesz a háromfogásos vacsora 
és a hozzá felszolgált 1 pohár bor (fehér v. vörös) vagy üdítő. Miután 
e l f o g y a s z t o t t u k 
vacsoránkat, hátradő-
lünk székeinken, és 
jöhet a program.

Táncosaink – a kb. 
2 órás műsorban – 
bemutatják nekünk 
Görög ország számos 
tájegységének fan-
tasztikus táncait. 
Láthatjuk a gyönyörű 
népviseleteket és cso-
dálhatjuk a sirtaki, a zembekiko – tűztánc – vagy a zorba virtuóz 
lépéseit, közben hallhatjuk a legismertebb görög zenéket, és – ter-
mészetesen – mi sem maradunk ki: a táncosok többször is a parkett-
re invitálnak minket, és megtanulhatjuk ezen néptáncok alapjait.

Az est végén egy kis „hazai” és világslágerek egyvelegeire ropott 
táncokkal pörgethetjük meg párunkat. Menjünk mulatni és „ugor-
junk be páros lábbal” a nagybőgőbe – mondjuk itthon – a bou-
zoukiba pedig Kor fun! Ára: kb. 17 € / 10  €

Csúszdapark
A korfui Aqualand Európa egyik legnagyobb vízi vidámparkja, itt 
található a világ harmadik legnagyobb hullámmedencéje. Kami kaze 
és extrém csúszdák, úszómedence, jacuzzi, kalandmedence, 350 
méteres sodrófolyó, gyermekcsúszdák és -medencék várják a láto-
gatókat.                                                        Ára: kb. 30 € / 20 €

Paxos–Antipaxos 
(angol nyelvű 

program)
Festői szépségű hajó-
kirándulás a Jón-szi-
get világ két gyöngy-
szemére. A Korfu 
városábol induló, kb. 
300 fős hajó először 
Paxos-szigetének nyu-
gati oldalán található 
hatalmas és lenyűgöző 
szépségű barlangjait 
járja körbe, van olyan, 
amelyikbe be is megy. 
Ezek az úgynevezett 
kék barlangok.

Ezután újabb káprázat vár ránk, hiszen kb. félórás hajókázással 
elérjük Antipaxos szigetének partjait, amely közelében a lehorgony-
zott hajóról lehetőségünk van megmártózni az igazán azúrkék, 
kristálytiszta tengerben.

Következő állomásunk ismét Paxos szigete, ahol a sziget keleti 
oldalán található „fővárost”, Gaiost fedezhetjük fel. Ez a több száz 
éves kis halászfalu kicsinyke, de annál hangulatosabb kikötőjével, a 
rejtelmes utcákon található kis tavernákkal és kedves görög lakóival 
igyekszik elcsábítani mindenkit.

A kb. két és fél órás varázslat végén visszaszállunk a hajóra, és 
lágy ringatózás és napfürdőzés közepette, a kora esti órákban érjük 
el Korfu város kikötőjét.                                 Ára: kb. 27 € / 22 €

Albánia (angol nyelvű program)
A sziget fővárosából indulva, kb. 2 órás hajózás után érjük el Albánia 
egyik déli városának – a valaha Görögországhoz tartozó – Agia 
Saran da kikötőjét.

Rövid beléptetés után helyi idegenvezető kíséretében a város 
szívében, gyönyörű étteremben tartunk egy rövid kávészünetet, és 
felkészülünk a butrinti kirándulásra.

Butrinti – amely a világörökség része – kb. 22 km-re található 
Sarandától; ide helyi buszokkal visznek minket vadregényes tájakon 
és albán falvakon keresztül.

Butrinti archeológiai gyöngyszem, hiszen több ezer év különböző 
kultúráinak, gazdag és – az ezeket évszázadokig takaró iszapréteg-
nek köszönhetően – épen maradt leleteit ásták ki a századelőn, ezen 
a helyen.

Ókori görög, római, majd bizánci városok maradványai között 
vezet a kb. kétórás gyalogtúra, és közben alapos tudásra tehetünk 
szert a minket kísérő idegenvezetők jóvoltából.

A kora délutáni órákban visszatérünk Agia Sarandába, ahol az 
étteremben svédasztalos ebédet fogyaszthatunk el. Hajónk 17 óra-
kor indul vissza Korfura, ahol kb. este 7-kor kötünk ki.

 Ára: kb. 58 €
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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Koursaros Apartman
El he lye zés: Egyszerű, 2 ágyas stúdiókban és 4-5 ágyas, 2 légterű 

stúdiókban.
El lá tás: Ön el lá tó vagy fa kul ta tív fél pan zió, il let ve csak va cso ra igé -

nyel he tõ a közeli Paradise étteremben. 
Megjegyzés: A medencés apartmanház csendes környéken, mégis 

közel a központhoz található. A 2 épületből álló apartman kelle-
mes atmoszférájú kert köré épült. Az árnyékolóval fedett részen 
grillező és csocsó áll a vendégek rendelkezésére.

 Feláras (5/10%) apartman!
Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: � zuhanyzó (nyitott): 

� láb mo só: – közös helyi ség (udvar): �
Ka pa ci tás: 18 db 2 fõs stú dió, 
    8 db 4-5 fõs, 2 légterű stúdió.         (Összesen 71 főre.)         
GPS-koordináta:    N 39° 47’ 28”     E 19° 42’ 13”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Törülköző » Terasz v. erkély
» Mikró » Saját fürdőszoba » Redőny v. zsalugáter
» Vízforraló » Szúnyogháló » Medence

2 FŐS STÚDIÓ

4-5 FŐS, 2 LÉGTERŰ STÚDIÓ

 Központ: 300 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
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Plastiras Apartman
El he lye zés: 2 férőhelyes stúdiókban és 4 ágyas, 2 légterű stúdiókban. 

Feláras (5/10%) apartman!
El lá tás: Ön el lá tó vagy fa kul ta tív fél pan zió, il let ve csak va cso ra 
 igé nyel he tõ a közeli Paradise étteremben. 
Megjegyzés: Néhány szobás, jó minőségű apartman ház saját meden-

cével. Közel fekszik a központhoz és a parthoz egyaránt, mégsem 
zajos.

Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: – zuhanyzó (nyitott): � 
láb mo só: � közös helyi ség (udvar): �

Ka pa ci tás:  4 db 2 fõs stú dió; 2 db 4 fõs, 2 légterű stúdió. 
    (Összesen 16 főre.)         
GPS-koordináta:    N 39° 47’ 29”     E 19° 42’ 10”

FELSZERELTSÉG

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

FELSZERELTSÉG

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

Lena Apartman
El he lye zés: 2-3 férőhelyes stúdiókban. 
 Feláras (5/10%) apartman!
El lá tás: Ön el lá tó vagy fa kul ta tív fél pan zió, il let ve csak va cso ra igé-

nyel he tõ a közeli Paradise étteremben. 
Megjegyzés: Sidari csendesebb részén található, de nincs távol a 

központtól. Medencés ház, egyszerűen berendezett szobákkal, 
közös társalgóval. 

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

Ka pa ci tás: 10 db 2 fõs stúdió; 2 db 3 fõs stúdió.                 
(Összesen 26 főre.)  

GPS-koordináta: N 39° 47’ 30”     E 19° 42’ 03”

 Központ: 200 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 6 €/nap/klíma

 WIFI: �

HÁTSÓ ÉPÜLET

ELÜLSŐ ÉPÜLET

 Központ: 300 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
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SIDARI
Louvros Apartman

El he lye zés: 2-3 férőhelyes stúdiókban és 4-5 férőhelyes 2 légterű belső 
kétszintes stúdiókban. A 2 fős stúdiók az A-épületben, a 3 fős stúdi-
ók és a 2 légterű stúdiók a B-épületben vannak.

El lá tás: Ön el lá tó vagy fa kul ta tív fél pan zió, il let ve csak va cso ra igé nyel-
he tõ a központban található Paradise étteremben. 

Megjegyzés: Átlagos minőségű apartman ház Sidari főutcáján, saját me -
dencével és udvarral. A ház közelében található egy nagyobb szuper-
market. A falu ezen részén található a Nikos Pool apartman házunk is.

Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: � zuhanyzó (nyitott): � 
lábmo só: � közös helyi ség (udvar): �

Ka pa ci tás: 8 db 2 fős stúdió; 4 db 3 fõs stú dió; 
            4 db 4-5 fõs, 2 légterű stúdió.                        (Összesen 46 főre.)

GPS-koordináta:    N 39° 46’ 54”     E 19° 42’ 30”

3 FŐS STÚDIÓ

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Vízforraló » Mikró
» Páraelszívó » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély
» Törülköző » Szúnyogháló » Redőny v. zsalugáter
» Széf » Medence

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ HÁLÓSZOBÁJA

Nikos Pool Apartman
El he lye zés: 2-4 férőhelyes 1 lég te rû, és 4-5 férőhelyes 2 lég te rû 

stúdió apartmanokban. Az ötödik férőhelyet csak gyermekek ré -
szére ajánljuk. Az 1 légterű stúdiót gyermekes családoknak ajánl-
juk, mert 4 felnőttnek elég szűkös, 2 db franciaágy van benne.

El lá tás: Ön el lá tó vagy fa kul ta tív fél pan zió, il let ve csak va cso ra igé-
nyel he tõ a központban található Paradise étteremben (1 km). 

Megjegyzés: Ezt az apartmanházat azok nak az uta sa ink nak ajánl juk, 
akik szí ve sen für dõz nek me den cé ben, fek vé se mi att pe dig a nyu-
god tabb, csen de sebb he lyen pi hen ni vá gyók nak. Az apartmanház 
a te le pü lés csen des ré szén fek szik, a he lyi leg na gyobb szu per-
mar ket mind össze 100 m-re ta lál ha tó. Az első kettő és az utolsó 
egy turnusban nem foglalható.

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

Ka pa ci tás: 6 db 2-4 fõs stú dió,
             6 db 4-5 fõs, 2 lég te rû stúdió.                       (Ös  sze sen 54 fõ re.)
GPS-koordináta: N 39° 47’ 04”     E 19° 42’ 19”

 Központ: 1000 m

 Strand: 900 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ

4 fősSTÚDIÓ

A-ÉPÜLET B-ÉPÜLETEK

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Szúnyogháló 
» Terasz v. erkély » Vízforraló 
» Törülköző » Mikró 
» Saját parkoló » Saját fürdőszoba 
» Medence » Redőny v. zsalugáter  

 Központ: 900 m

 Strand: 1000 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
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FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Mikró  
» Terasz v. erkély » Saját fürdőszoba 
» Vízforraló » Szúnyogháló 
» Mágneskártya » Törülköző

Ka pa ci tás: 
 11 db 2 külön ágyas stúdió,
 12 db 3 fős stú dió  (1 dupla + 1 szimpla ágy),
   2 db  6 fős, két légterű stúdió.
 (Összesen 72 fõre.)
GPS-koordináta: N 39° 47’ 23”   E 19° 42’ 30”

Katerina Apartman 
El he lye zés: 2-3 férőhelyes stú dió k ban, és 4-6 férőhelyes 2 légterű stúdiókban.
El lá tás: Ön el lá tó. Közvetlen a ház  mellett lévõ Paradise ét te rem ben fél pan zió, ill. csak va cso ra ve he tõ igény be.
Megjegyzés: Az apart man ház két egy más mel let ti épü let bõl áll. A két épü let kö zött ár nyas, lu ga sos pi he nõ hely ta lál ha tó. Uta sa ink a 

Paradise apart man ház nagy mé re tû me den cé jét fogyasztás mellett ve he tik igény be. (Az erkélyajtó szú nyoghálójának használata nagyobb 
odafigyelést igényel, mert erõs a rugója és könnyen felszalad!) WIFI csak a közös udvaron használható.

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

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Vízforraló » Mikró
» Medence » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély
» Törülköző » Szúnyogháló » Tv 
» Redőny v. zsalugáter    » Széf (7 €/hét) csak a recepción

6 FŐS APARTMAN KONYHÁJA 6 FŐS APARTMAN HÁLÓSZOBÁJA 2-3 FŐS STÚDIÓ

2 FŐS APARTMAN FÜRDŐSZOBÁJA

KATERINA APARTMAN

PARADISE APARTMAN

 Központ: 100 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

Paradise Apartman
El he lye zés: 2-3 ágyas és 
 kétlégterű 4 ágyas stúdiókban.
 Feláras (5/10%) apartman!
El lá tás: Önellátó, igény szerint csak vacsora igényel-

hető az apartmanház saját éttermében. 
Megjegyzés: Egyszerű, medencés apartman, a 

Katerina házunk szomszédságában. Minden 
apartman a medencére néz.

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

Ka pa ci tás: 2 db 2 fõs, 
   2 db 3 fõs, 
   1 db 4 fős, 2 légterű stú dió.                 
   (Összesen 14 főre.)  

GPS-koordináta: N 39° 47’ 23”     E 19° 42’ 30”

PARADISE ÉTTEREM

PARADISE APARTMAN

SIDARI
 Központ: 100 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
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Időpontok

BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

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

Egy légterű stúdió Két légterű stúdió Egy légterű stúdió 2 légterű stúdió

2 fős 3 fős 4 fős 2 fős 3 fős 4 fős 5 fős 6 fős 2-3 fős 4 fős 1-6 fős

V. 13–20. 26 900 26 900

39 900 44 900 59 900

V. 20–27. 29 900 28 900 28 900 31 900 29 900 29 900 28 900 28 900

V. 27.–VI. 03. 32 900 30 900 29 900 35 900 32 900 31 900 30 900 29 900

VI. 03–10. 35 900 32 900 31 900 40 900 35 900 33 900 32 900 31 900

VI. 10–17. 38 900 34 900 32 900 44 900 38 900 35 900 34 900 32 900

VI. 17–24. 48 900 41 900 37 900 59 900 48 900 43 900 40 900 37 900 52 900 57 900 78 900

VI. 24.–VII. 01. 56 900 46 900 41 900 71 900 56 900 49 900 44 900 41 900 71 900 76 900 107 900

VII. 01–08.

62 900 50 900 44 900 80 900 62 900 53 900 48 900 44 900 86 900 91 900 129 900

VII. 08–15.

VII. 15–22.

VII. 22–29.

VII. 29.–VIII. 05.

VIII. 05–12.

VIII. 12–19.

VIII. 19–26. 56 900 46 900 41 900 71 900 56 900 49 900 44 900 41 900 71 900 76 900 107 900

VIII. 26.–IX. 02. 48 900 41 900 37 900 59 900 48 900 43 900 40 900 37 900 52 900 57 900 78 900

IX. 02–09. 44 900 38 900 35 900 53 900 44 900 40 900 37 900 35 900 42 900 47 900 64 900

IX. 09–16. 40 900 36 900 33 900 47 900 40 900 37 900 35 900 33 900

39 900 44 900 59 900

IX. 16–23. 35 900 32 900 31 900 40 900 35 900 33 900 32 900 31 900

IX. 23–30. 32 900 30 900 29 900 35 900 32 900 31 900 30 900 29 900

IX. 30.–X. 07. 29 900 28 900 28 900 31 900 29 900 29 900 28 900 28 900

X. 07–14. 26 900 26 900

KORFU–Sidari

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

35 000 25 000

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 
Maximum 2 hétig vásárolható autóbuszra retúrjegy, 

egyébként két egyirányú jegy szükséges.
AUTÓBUSZ MENETRENDET 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.

ÉTKEZÉS – FT/FŐ/HÉT CSAK VACSORA FÉLPANZIÓ

Paradise Taverna – menüs 22 900 31 900

A KOMPDÍJAT a gépkocsivezetõ szedi össze a kikötõben, és 
õ veszi meg a jegyeket!  KORFU kb. 20 €/fő (oda-vissza)

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. 

Gyûjtõjáratnak minõsül az észak-görög utaknál odafelé 

Szegedig és visszafelé a görög határig, a török és dél-görög 

utaknál odafelé Szegedig, visszafelé Szegedtõl 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!

Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
A Nikos Pool apartman az első kettő és az utolsó egy turnusban nem foglalható!

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman neve
Mennyi?

Megjegyzés
busszal egyénileg

Plastiras 5% 10% medencés

Lena 5% 10% medencés

Paradise 5% 10% medencés

Koursaros 5% 10% medencés

KOMPMENETREND (odafelé) CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK! 

IGOUMENITSA–KORFU 05:30-tól 23.15-ig kb. óránként. 
A fenti idõpontok görög idõ szerint értendõk, és a 2016-os menetrend alapján 

készültek! A kompokra indulás elõtt min. fél órával kell felszállni! 
Az aktuális menetrendről bővebb felvilágosítás a www.gtp.gr oldalon!

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.


