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A Peloponnészosz-fél szi get Gö rög or szág mû em lé kek ben egyik leg-
gaz da gabb te rü le te. A fél szi get ta golt part vi dék ének re mek strand  jai 
és ter mé sze ti szép sé gek ben bõ vel ke dõ tá jai kel le mes nya ra lást ígér-
nek. 

A han gu la tos TOLO Gö rög or szág dé li ré szén, a Peloponnészosz-
fél szi ge ten ta lál ha tó, Athén tól 160, Ko rin thosz tól pe dig 80 ki lo mé-
ter re. A te le pü lés né hány éve még kis ha lász fa lu volt a fes tõi szép-
sé gû Argoliszi-öböl part ján. Nap ja ink ra a tu ris ták köz ked velt nya ra-
ló hely é vé vált, má jus tól ok tó ber vé gé ig für dés re al kal mas, las san 
mé lyü lõ, ho mo kos strand já val. Tolo a ví zispor tok sze rel me se i nek is 
ide á lis. A ten ger par ton szin te min den meg ta lál ha tó. Eze ket a sport -
esz kö zö ket té rí tés el le né ben le het ki pró bál ni. A vá ros ka iga zi gö rö gös 
han gu lat tal, üz le tek kel és ét ter mek kel vár ja a tu ris tá kat. A fõ ut cán 
ta lál ha tó ap ró kis üz le tek ben min den ki meg ta lál ja a szá má ra meg fe-
le lõ aján dé ko kat, szu ve ní re ket. Egész Gö rög or szág ban, így Tolóban is 
úgy ne ve zett szi esz taidõt tar tanak a nap leg me le gebb idõ sza ká ban – 
kb. 13:00–18:00 óra kö zött –, ezért eb ben az idõ szak ban nem min den 
üz let tart nyit va.  

A ten ger par ton ta lál ha tó ta ver nák ban le he tõ ség nyí lik ar ra, 
hogy az uta sok meg kós tol ják a tra di ci o ná lis gö rög éte le ket. 

Tolót nem csak ho mo kos ten ger part ja és a te le pü lé sen kí nál ko zó 
sza bad idõs le he tõ sé gek te szik von zó vá, ha nem köz pon ti fek vé se is, 
hi szen a klas  szi kus Gö rög or szág leg szebb em lé kei te kint he tõk meg a 
kö zel ben. Eze ket a he lye ket szín vo na las fa kul ta tív prog ra mok ke re-
té ben ke res he tik fel.

Nafplion az Argoliszi-öböl szép sé ges vá ros ká ja, mely a füg get len 
Gö rög or szág el sõ fõ vá ro sa volt 1829–33 kö zött. A Pa la mi di-erõd 
lá bá nál épült vá ros ka ut cá it ve len cei stí lu sú há zak és neo klas  szi kus 
vil lák sze gé lye zik.

Argosz vá ro sa a fél szi get leg ré geb ben la kott te le pü lé se, mely hez 
szá mos õsi mí tosz szö võ dött. Argosz ró mai ko ri em lé kei a Tripoliszba 
ve ze tõ út men tén, a Larissza-hegy lá bá nál te kint he tõk meg. Itt az 
or szág leg na gyobb szín há zá nak ma rad vá nyait ta lál juk, amely fény-
ko rá ban 20 000 né zõ ré szé re biz to sí tott he lyet. 

Heinrich Schliemann ré gész az 1870-es évek ben ása tá so kat kez-
de mé nye zett Ho mé rosz le írá sai alap ján, mely nek ered mé nye ként az 
egy ko ri Mü ké né rom ja it fe dez te fel. A leg hí re sebb épít mé nyek kö zé 
tar to zik a 7 mé ter ma gas, há rom kõ tömb bõl épült orosz lá nos ka pu 
és az Agamemnón sír ja ként is mert álku po la sír.  

Epidauroszban olyan, az óko ri vi lág ból fenn ma radt épü le tek 
ta lál ha tók, mint a ki vá ló ál la po tú szín ház és az or vos lás köz pont ja-
ként is mert Aszklépiosz-szen tély. 

Spárta a Kr. e. 12. szá zad ban le te le pe dett har ci as dór tör zsek ál tal 

TOLO

1. Demos ap.  2. Stella ap. 3. Eleana ap. 4. Hotel Romvi 

5. Partnerirodánk, a Cultura Travel 

ala pí tott ka to na ál lam volt, me lyet szi go rú tör vé nye i rõl és ver he tet-
len sé gé rõl is mert az an tik gö rög vi lág. Fenn ma radt em lé kei kö zött 
meg kell em lí te ni a fel leg vá rat, az Orthia-szentélyt és a ré gé sze ti 
mú ze um tel jes gyûj te mé nyét. 

Tirünsz vá rá nak fa lai a mü ké néi kor épí té sze té nek mo nu men tá lis 
ma rad vá nyai. Az erõ dít mény a Kr. e. 17–16. szá zad ban ké szült, amit 
a mü ké néi vár épí té se kor je len tõ sen át ala kí tot tak. A vá ros stra té gi-
ai je len tõ sé gét Kr. e. 146-ban ve szí tet te el vég leg, ami kor a meg erõ-
sö dött Argosz el pusz tí tot ta. 

Ér de mes fel ke res ni az egy kor nagy  hí rû bi zán ci ko los tor vá ros 
ma rad vá nya it Misztraszban. 

Né hány órás út után ér he tünk el a több mint 2700 éves Olym-
piába, az el sõ olim pi ai já té kok szín he lyé re. 

A Peloponnészosz-félsziget lát vá nyos sá gai kö zé tar to zik a 6 km 
hos  szú Korinthoszi-csa tor na is, mely nek né hol 80 mé ter ma gas 
me re dek kõ fa la van. 

Ko rin thosz tól 31 km-re dél nyu gat ra ta lál ha tó Némea. A rom kert 
egy szép völgy ben ta lál ha tó. Már mes  szi rõl jól lát ha tó a Kr. e. 4. szá-
zad ból szár ma zó Ze usz-temp lom ép ség ben ma radt 3 dór osz lo pa, 
amely alatt egy krip tát tár tak fel. Némeában Ze usz tisz te le té re két-
éven te sport ver se nye ket ren dez tek. A rom kert tõl 500 mé ter re ta -
lál juk a sta di on ma rad vá nyait. 

Ide gen ve ze tõ elérhetõsége:
 Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-265; 

(00 30) 693-44-64-474
 Személyesen elérhetõ a Culture Travel irodájában.
Egyé ni leg uta zók fi gyel mé be: Debrecen–Tolo: kb. 1660 km.
 Autópályadíj kb. 25 000 Ft oda-vissza.
Idõ pont: május 13.–okt. 14-ig hetente, szombati turnusváltással.
Uta zás: lég kon di ci o nált lu xus bus  szal vagy egyé ni leg.

(Az autóbusz csak a főutcán tud megállni!)
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www.tolo.gr
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Éjszakai Nafplion, hajóút (20:15–24:00)
„Nafplion Romantica”

Nafplion Görögország elsõ fõ vár osa volt 1829–33 között, ahol a szûk 

sikátoros kis utcákban lehe tõ ségünk nyílik sétálni, egy hangulatos 

taver nába be térni, esetleg egy italt elfogyasztani a kikötõ egyik elegáns 

kávé házában, ahonnan csodálatos rálátásunk van Bourtzi-szigetére, 

me lyet börtönként használtak, majd ké sõbb ka szinó és kávéház létesült 

ebben a várban.                                                   Ára: kb. 12 € / 6 €

Hydra–Spetzes, egész napos hajóút
Az argoliszi öböl két, történelmileg fontos szerepet betöltõ szigetét 

ismerhetik meg egy kirándulás keretében. Hydrán a görög hajóflotta 

múzeumát tekinthetik meg, ahol részletesen bemutatják az 1821-es, 

török ellen vívott harcok emlékeit. 

A szigeten nincs autós közlekedés, így 

szamárháton vagy gyalog járható be 

a kis ki kötõ.

Spetsesben található Bou boulina 

háza, aki hölgyként se gítette a tö rökök 

elleni fel kelést. Az õ szobrát láthatják 

Spetses kikötõjében. A sziget az építé-

szeti stílusáról és a régi arisztokrácia 

há zairól híres. A hajóúton gyakran elõ-

fordul, hogy delfinek kísérnek minket.                            

Ára: kb. 34 €  / 17 €

Epidavrosz–Korinthoszi-csatorna áthajózása
A nap első állomásaként meglátogatjuk Epidavroszt, ahol az ókorból 

legjobb állapotban megmaradt, fénykorában 14000 főt befogadó szín-

házat ismerhetik meg. A színház akusztikája napjainkban is szinte töké-

letes, és nyaranta helyet ad az epidavroszi színházi fesztiválnak is. 

A hely másik érdekessége, az ókori orvoslás központjaként ismert 

Aszklepiosz szentély, aminek körbejárására lesz lehetőség a szabadidő 

keretében. Mindenképpen érdemes egy sétát tenni az ásatási terület 

múzeumban is, ahol több egyéb érdekesség mellett az ókori orvoslás 

eszközeiből készitett kiállitas is megtekinthető. 

Epidavrosz után  utunk a Korinthoszi-csatornához vezet, mely 6343 

méter hosszú mesterséges vízi út az Égei-tenger és Jón-tenger között, 

melyet a Korinthoszi-földszoros átvágásával hoztak létre. A Korinthoszi-

csatorna már megépítésekor is csak a kor átlagos méretű hajóinak 

átbocsátására volt alkalmas. Bár szélessége és sekély vize nem teszi 

lehetővé, hogy a mai modern, hatalmas méretű hajók áthaladhassanak 

rajta, ennek ellenére mégis jelentős forgalmat bonyolít. Felejthetetlen 

élményt nyújt a csatorna áthajózása a 70-80 méter magas falak között. 

A hajó menetrendje átírhatja a programpontok sorrendjét.

Ár: kb. 28 € ; + belépő: Epidavrosz 12 € , csatorna áthajózása 18 €

TOLO

HYDRA
HYDRA

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

KORINTHOSZI-CSATORNA

NAFPLION

Palamidi-erőd
SPETZES

HYDRA – KIKÖTŐ

FAKULTATÍV PROGRAMOK

EPIDAUROSZ

HYDRA
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Mükéné–Nafplio–Palamidi-vár
A nap első állomása a Heinrich 

Schlieman által feltárt, 3500 éves 

történelemmel rendelkező 

Mükéné. A vár legismertebb látni-

valója az Oroszlános kapu és a 

Királysírok területe, ahol 14 kilo-

grammnyi aranykincset találtak a 

régészek, aminek egy része az 

Atheni Nemzeti Régészeti 

Múzeumban van kiállítva, egy 

része pedig az itteni régészeti 

terület múzeumában tekinthető 

meg. Ugyanazzal a belépővel láto-

gatjuk meg az Atreusz kincsesház 

néven ismert álkupolasírt, ami az i. e. 1250. év környékén épült temet-

kezési hely. 

Ezután utunk Nafplioba vezet, ahol lehetőség  van a hegy tetején álló 

Palamidi erőd meglátogatására is, ahova 857 lépcső vezet fel. Mi az 

autóbusszal megyünk fel az erőd felső parkolójába, így megspóroljuk a 

sok-sok lépcső megmászását. 

Ár: 28 € ; + belépők: Mükéné 12 € ; Palamidi vár 8 €

BBQ-hajó
Egész napos ha jó ki rán du lás na po zás sal, ebéd del és für dõ zé si le he tõ ség-

gel. Ára: kb. 32 €  / 22 €

Görög vacsoraest
Tradicionális görög vacsora egy közeli, közvetlen tengerparti étterem-

ben.                                                                 Ára: kb. 30 €  / 15 €

Athén
Egész napos kirándulás Gö rög-ország fõvárosába. Út közben rövid pihe-

nõt tartunk a Ko rin tho szi-csatornánál.

Athén leghíresebb látnivalója az Akro polisz, ahol lehetõségünk van 

megismerkedni az ókori világ legszebb épületegyüttesével. Nem messze 

található az Ak ropolisz Múzeum is. Érdemes a következõ híres kincseket 

megtekinteni: Bor  júvivõ szobra, a szandálját kioldó Niké szobra, a Par-

the non-frízek és az ún. Karia tidák.

Az Akropoliszról letekintve látható – többek között – a Dionü szosz 

Színház, a Nimfák dombja, az Agora, és tiszta idõben egészen Pireuszig 

el lehet látni. A nap folyamán – autóbuszos városnézés során – megte-

kintik a fõváros legszebb épületeit. 

                      Ára: kb. 35 € / 25 €  + kombinált belépők kb. 20 €

TOLOFAKULTATÍV PROGRAMOK

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

ATHÉN

MÜKÉNÉ – OROSZLÁNOS KAPU

NAFPLION - PALAMIDI ERŐD

A fakultatív programok a belépõjegyek árát csak akkor tartalmazzák, 
ha az külön fel van tüntetve. 

Árak: FELNŐTT/GYEREK.
A belépőjegy az állami kézben lévő ásatási területeken ingyenes 

18-éves korig, illetve azon felül a ISIC diákigazolvány felmutatásával is.
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2 FŐS STÚDIÓ

FELSZERELTSÉG

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

2 FŐS STÚDIÓ ERKÉLYE

ELEANA APARTMAN Eleana Apartman 
Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes, 1 légterű, stú dió apartmanokban. 

A 4. és 15. szobában a negyedik ágy külön légtérben, az apartman 
előszobájában található. Feláras (10/30%) ház (az összes erkély 
a tengerre néz)! 

Ellátás: : Önellátó vagy csak vacsora igényelhető a Hotel Romviban
Megjegyzés: Minden szobából gyönyörű kilátás nyílik a tengerre és 

Romvi szigetére. Strandolási lehetőség közvetlenül a ház előtt. 
A házat egy kis homokos szakaszon a tenger felől tudjuk meg-
közelíteni. Nincs saját parkolója. Egyszerű apartmanház. A ház 
mellett főszezonban egy bár működik.

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

Kapacitás: 4 db 2 fős stúdió, 2 db 3 fős stúdió,
             3 db 4 fős stúdió.                               (Összesen 26 főre.)

GPS-koordináta:
  N 37° 31’ 10”     E 22° 51’ 33”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Mikró 
» Páraelszívó » Vízforraló » Tv
» Kenyérpirító » Törülköző » Terasz v. erkély
» Redőny vagy zsalugáter 

Stella Apartman 
 
El he lye zés: 2 férőhelyes, 1 légterû és 3-4-5 férőhelyes, 
 2 lég terû stú di ó apartma nok ban (az 5. ágy pótágy). 
 A két légterű apartmanok belső szobáiban csak ventilátor van! 

A klíma a nappaliban található.
El lá tás: Önellátó vagy csak vacsora igényelhető a Hotel Rom vi ban.
Megjegyzés: Az apartmanházhoz belsõ udvar tartozik pálmafával, 

ami esténként családoknak ideális. Az ingatlan a tengertõl a 
fõ utcáig ér, és mi a fõutcai szárnyat béreljük. 

 Feláras (5/10%) apartman, kivéve a 7-es és 10-es szoba!
Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: � zuhanyzó: – láb-

mo só: � közös helyi ség (udvar): �
Kapacitás: 4 db 2 fős stúdió; 2 db 3 fős stúdió;
 4 db 4-5 fős, 2 légterû stúdió.                      (Összesen 32 fõre.) 
GPS-koordináta: N 37° 31’ 11”     E 22° 51’ 31”

 Központ: 100 m

 Strand: 10 m

 Klíma: � 6-8 €/nap

 WIFI: �

AZ APARTMANHÁZ BELSÕ UDVARA 4 FÕS APARTMAN2 FÕS STÚDIÓ

 Központ: 100 m

 Strand: 0 m

 Klíma: � 7 €/nap

 WIFI: �
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Demos Apartman 

Elhelyezés: 2 és 3 férõhelyes (a 3. ágy pótágy), 1 légterû 
stúdió és 4 fé rõ helyes 2 légterû stúdió apart ma nokban.

Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényel hetõ a Hotel 
Romvi tavernájában.

Megjegyzés: Átlagos apartmanok, központi fekvéssel, saját 
parkolóval. Egyéni utasainknak ideális.

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

Kapacitás:  14 db 2 fős stúdió, 2 db 3 fős stúdió, 
1  db 4 fős, 2 légterû stúdió.  (Összesen 38 fõre.)

GPS-koordináta:  N 37° 31’ 14”    E 22° 51’ 26”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély 
» Mikró » Törülköző » Lift
» Szúnyogháló » Páraelszívó » Mágneskártya 
» Társalgó » Tv

STÚDIÓ FÜRDÕSZOBÁJA

STÚDIÓ KONYHÁJA

2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 200 m

 Strand: 150 m

 Klíma: � 6 €/nap

 WIFI: �

http://www.ntemos-hotel.gr

ATLASZ UTASBIZTOSÍTÁSOK
BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN

Segítségnyújtási szolgáltatásokkal bővített
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás külföldre utazóknak

ATLASZ ASSISTANCE CARD
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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 2-3 fős 4 fős 1-5 fős

V. 13–20. 29 900

39 900 44 900 59 900

V. 20–27. 32 900

V. 27.–VI. 03. 35 900 34 900 34 900 37 900 35 900 35 900 34 900

VI. 03–10. 39 900 37 900 36 900 43 900 39 900 38 900 37 900

VI. 10–17. 45 900 41 900 39 900 52 900 45 900 42 900 40 900

VI. 17–24. 55 900 48 900 44 900 67 900 55 900 50 900 46 900 54 900 59 900 82 900

VI. 24.–VII. 01. 63 900 53 900 48 900 79 900 63 900 56 900 51 900 74 900 79 900 111 900

VII. 01–08.

69 900 57 900 51 900 88 900 69 900 60 900 55 900 88 900 93 900 132 900

VII. 08–15.

VII. 15–22.

VII. 22–29.

VII. 29.–VIII. 05.

VIII. 05–12.

VIII. 12–19.

VIII. 19–26. 63 900 53 900 48 900 79 900 63 900 56 900 51 900 74 900 79 900 111 900

VIII. 26.–IX. 02. 57 900 49 900 45 900 70 900 57 900 51 900 47 900 59 900 64 900 89 900

IX. 02–09. 50 900 44 900 41 900 59 900 50 900 46 900 43 900 42 900 47 900 64 900

IX. 09–16. 45 900 41 900 39 900 52 900 45 900 42 900 40 900

39 900 44 900 59 900

IX. 16–23. 40 900 38 900 36 900 44 900 40 900 38 900 37 900

IX. 23.–30. 35 900 34 900 34 900 37 900 35 900 35 900 34 900

IX. 30.–X. 07. 32 900

X. 07–14. 29 900

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

38 000 28 000

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

Eleana   10%   30% Közvetlen tengerparti apartman, tengerre néző szobákkal.

Stella    5%   10% Partközeli apartman. Kivéve 7.,10. szoba, mert kétlégterű, de csak 3 ágyasok.

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 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!

ÉTKEZÉS – HOTEL ROMVI

CSAK VACSORA

menüs vacsora 

23 900 Ft/fő/hét

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


