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ZAKYNTHOS

A sma ragd zöld szí nû vizé rõl el hí re-
sült Zakynthos 406 km2-ével a har ma dik leg na gyobb és a leg dé leb-
bi szi get a Jón-ten ge ren, mely va rázs la tos lát ni va lók kal fo gad ja a 
tu ris tá kat. Ál lan dó la ko sa i nak szá ma kb. 35 000 fõ. Az egész év ben 
eny he ég haj la tú szi ge tet dús er dõk bo rí tot ta he gyei, ter mé keny, zöl-
del lõ völ gyei és arany ho mo kos part jai mi att már a kö zép kor ban 
Ke let Vi rá gá nak, Fiore de Levantének be céz ték. A szi get fül be má szó 
dal la mok, bó dí tó le ven du la il lat, fé nyek és szí nek har mó ni á já nak ös -
szes sé ge. 

A sziget messze földön híres pompázatos strandjairól, varázslatos 
tengeröbleirõl. Kelettõl nyugatig, északtól délig haladva a sziget 
belsejében mindenütt üde zöld kertek, szépen gondozott szőlő- és 
olajfaligetek között barangolhatunk. Az üdülőhelyek a sziget lan ká-
sabb, keleti oldalán a nagyrészt homokos tengerpart mellett helyez-
kednek el. Partja északon és nyugaton lenyűgöző hatalmas szikláival, 
főként kizárólag csónakkal megközelíthető, festői öbleivel, különleges 
formájú barlangjaival (pl. Kék Barlangok) ejti ámulatba a kirándulókat. 
Keleten és délen szélcsendes kis öblök tarkítják part vidékét. Az 
út hálózata alkalmas a sziget bebarangolására. Zakyn thos szi ge tén a 
la kók ér zé keny sé ge kör nye ze tük iránt nagy ki ter je dé sû te rü le te ket 
men tett meg ter mé sze tes mi vol tuk ban. A ter mé szet egyen sú lyá nak 
fenn tar tá sá val rit ka ten ge ri ál la tok fenn ma ra dá sát biz to sí tot ták. 
A szi get ér de kes sé ge, hogy a ve szé lyez te tett faj ként nyil ván tar tott 

ten ge ri tek nõs, a Caretta caretta min den év ben áprilistól júniusig itt 
rak ja le to já sa it, mintegy 100 darabot, s ezekbõl kb. 50 nap múlva 
bújnak ki a kicsinyek. Szin tén itt, a szi get dél nyu ga ti ré szén ta lált 
me ne dé ket egy kü lön le ges fó ka faj, a Mo nachus monachus.   

Zakynthos vá ro sa a szi get dél ke le ti ol da lán épült im po záns épü-
le te i vel, ne ve ze tes temp lo ma i val és szép sé ges te re i vel. A vá ros a 
Vár domb lá bá nál fek szik. A régi épü le tek és pol gár há zak jel leg ze tes 
ok ker szí nük kel, lodzsáikkal és ve len cei ár kád ja ik kal, a Strada Mar ina 
a ten ger par ton, a hí res Rouga, a fes tõi bolt íve i rõl ne ve ze tes üz le ti 
ne gyed, a kõ vel bo rí tott fõ tér, a Szt. Márk tér mind-mind sé tá ra 
in vi tál. 

Bohali kör nyé ke a vár alatt el bû vö li a lá to ga tót szûk, csön des 
ut cács ká i val, ré gi épü le te i vel, jáz min ban für dõ ud va ra i val, ré gi ká vé-
zó i val és ét ter me i vel, ahol ré gi zakynthosi ze nét ját sza nak. Bohali 
fö lött ma gas lik a ve len cei vár cso dá la tos pa no rá má já val a vá ros ra és 
a Jón-ten ger re. 

Zakynthos szigetét nem hagyhatjuk el anélkül, hogy ne tettünk 
volna látogatást Na vaggión a roncshajós öbölben, mely a sziget egyik 
jelképévé vált. Az egykori tengeri „baleset” színhelye ma a sziget egyik 
leglátogatottabb pontja. Türkizkék tengeröböl, fehér sziklák, romanti-
kus, méltóságteljesen rozsdásodó hajóroncs – mindenképpen kötelező 
program. Illetve két kötelező program; mert mind felülről, mind a 
tenger irányából kihagyhatatlan látvány.

A sziget leghosszabb összefüggő partszakasza a déli részen lévő 
Laganasi-öböl mentén fekszik. A 9 km hosszú, főként finomhomokos 
partszakasz Porto Koukla, Agios Sostis, Laganas és Kalamaki partjaiból 
tevődik össze. A tenger az egész öbölben lassan mélyül, így már elő-
szezonban is kellemes hőmérsékletű. 

CARETTA-CARETTA

NAVAGGIO-ÖBÖL A HAJÓRONCCSAL

ZAKYNTHOS VÁROS

Zakynthos

Zakynthos

Planos

Bohali

Alikes

Volimes

Blue Grotto

Laganas

Navaggio

• Tsilivi

www.zakynthos-net.gr • www.zakynthos.gr
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AGIOS SOSTIS

LAGANAS Zakynthos várostól 9 km-re található a déli parton. 
A víz itt is nagyon sekély, lassan mélyül. Széles homokos strandján 
számos beach bár fogadja a vendégeket, de kevésbé nyüzsgő partsza-
kaszokat is találnak a nyugalmat keresők. A szórakozni vágyókat 
kávézók, diszkók, bárok, tavernák és üzletek egész sora várja a több 
kilométer hosszú laganasi főutcán. Laganas pezsgő éjszakai élete 
világhírű, az angol fiatalok kifejezetten ide jönnek bulizni, lazítani.

AGIOS SOSTIS 1,5 km-re fekszik Laganas központjától, 12 km-re 
Zakynthos várostól. Barátságos kis üdülőfalu, mely különlegesen 

tiszta vizű strandjaival hívja fel magára a figyelmet. Sokak szerint a 
sziget egyik legszebb és legbarátságosabb üdülőfaluja. A településsel 
szemben van a Marathonisi-sziget, amit mindenképpen érdemes fel-
keresni. A kis sziget homokos és kavicsos partja is lélegzetelállító. 
A falu partszakasza keskenyebb a laganasinál, többnyire homokos, de 
kavicsos és a kikötőbe vezető úton sziklás partot is találunk, ahol 
búvárkodni érdemes. Az agios sostisi strandot időnként „eltünteti” 
vagy felhordja tengeri fűvel az esetleges szélsőséges időjárás. 
Ilyenkor a laganasi strandot tudják használni! A kikötőtől kezdődik 
a széles finomhomokos laganasi partszakasz, amit néhány perces 
kényelmes sétával könnyen elérhetünk. A parton egészen a kalamaki 
beachig elsétálhatunk (kb. 45 perc), ahol az álcserepes teknősök fész-
ket raknak. A fa luban szupermarketek, éttermek, koktélbárok gon-
doskodnak az ide utazók magas szintű kiszolgálásáról.

A Cameo-sziget (diszkósziget): nappal kiváló fürdőhely, éjszaka 
hangulatos szórakozóhely, ahol két bár is található.
Ide gen ve ze tõ elérhetõsége:
    Tel. (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-253; (00 30) 690-9098-022
 Szállás: Sofia apartman. 
Egyé ni leg uta zók figyelmébe:
 Debrecen–Zakynthos kb. 1600 km, autópályadíj és kompjegy 

kb. 50 000 Ft/autó/4 fõ, oda-vissza. 
Idõ pont: május 13.–október 14-ig hetente, szombati turnusváltással.
Uta zás: légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.

MARATHONISI SZIGET

CAMEO (diszkósziget)

KIKÖTÕ

AGIOS SOSTIS CENTRUM,

SIRTAKI ÉTTEREM
MINDEN APARTMANHÁZ EZEN 

A TERÜLETEN BELÜL TALÁLHATÓ

LAGANAS CENTRUM

AGIOS SOSTIS – STRAND

Zakynthos

Ibéria ház
•

Kikötő •

Cameo

(diszkósziget)

Agios Sostis központ

Laganas központ

• Sofia ház

Sirtaki Étterem •

Anastasia ház •

• Zante Sun

LAGANAS – STRAND

DISZKÓSZIGET

Reparo ház •
• 

Panagiotis

LAGANAS
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AGIOS SOSTIS

 Központ: 550 m

 Strand: 550 m

 Klíma: � 5-8 €/nap

 WIFI: �

Reparo Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdiókban. Feláras (5/10%) apartman!
Ellátás: menüválasztásos vacsora a Syrtaki tavernában vagy svéd-

asztalos félpanzió vagy csak vacsora a Hotel Zante Sunban.
Megjegyzés: A keskeny homokos tengerparttól mindössze 50 m-re 

fekszik. A ház Agios Sostis központi részének a szélén található. 
Nagyon tiszta, rendezett ház. A közelmúltban felújított szobák 
szállodai minőségűek. Előtte a kedves tulajdonos család szuper-
marketje üzemel. Feláras (5/10%) apartman! (Foglaláskor kérjük, 
figyeljék az ágyak elrendezését!)

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

Kapacitás: 6 db 2 fős stúdió, 2 db 3 fős stúdió.   (Összesen 18 főre.)
GPS-koordináta:  N 37° 42’ 37”    E 20° 51’ 21”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély 
» Törülköző » Mikró  » Széf (10 €/hét) 
» Szúnyogháló » Vízforraló  » Redőny v. zsalugáter
» Tv » Mágneskártya 

Panagiotis Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdiókban és 4 férőhe-

lyes 2 légterű stú dióban.
Ellátás: menüválasztásos vacsora a Syrtaki tavernában vagy svéd-

asztalos félpanzió vagy csak vacsora a Hotel Zante Sunban.
Megjegyzés: Agios Sostis csendesebb utcájában található, ahol a 

Sofia házunk is van. Átlagosan berendezett szobákkal rendelkező 
ház, ahol a tulajdonosok nagyon vendégszeretők és segítőkészek.

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

Kapacitás: 4 db 2 fős stúdió; 3 db 3 fős stúdió; 
 1 db 4 fős, 2 légterű stúdió.                             (Összesen 21 főre.)
GPS-koordináta:  N 37° 42’ 44”    E 20° 51’ 17”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Terasz v. erkély 
» Törülköző » Mikró 
» Széf (10 €/hét) » Vízforraló 
» Szúnyogháló
» Saját fürdőszoba 
» Redőny v. zsalugáter

 Központ: 50 m

 Strand: 70 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
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AGIOS SOSTIS
Anastasia Apartman 

Elhelyezés: 2-4 ágyas stúdiókban és 5 ágyas két légterű stúdióban.
Ellátás: menüválasztásos vacsora a Syrtaki tavernában vagy svéd-

asztalos félpanzió vagy csak vacsora a Hotel Zante Sunban.
Megjegyzés: Az Anastasia apartmanház a Koukla Beach közvetlen 

közelében fekszik, és a falu főutcája is csak pár lépésre van. Tágas, 
felújított szobákkal, belső udvarral, medencével (2017 nyárra egy 
max. 50 m2-es medence készül) várják vendégeinket. 

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

nyitott):  közös helyi ség: –
Kapacitás: 11 db 2 fős stúdió; 2 db 4 fős stúdió; 
 5 db 5 fős, két légterű stúdió.                      (Összesen 55 fõre.)
GPS-koordináta: N 37° 42’ 36”     E  20° 51’ 17”

FELSZERELTSÉG

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

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ NAPPALI

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ HÁLÓSZOBA 2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 200 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 6-10 €/nap

 WIFI: �
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AGIOS SOSTIS
Ibéria Apartman 

Elhelyezés: 2 és 3 férõhelyes, 1 légterû stúdióapartmanokban.  
Csak a 2 férõhelyes stúdiókban vannak baldachinos ágyak.

Ellátás: menüválasztásos vacsora a Syrtaki tavernában vagy svéd-
asztalos félpanzió vagy csak vacsora a Hotel Zante Sunban.

Megjegyzés: Agios Sostis kikötőjének közelében, egy dombon talál-
ható az apartmanház, így az udvarból és az erkélyek többségéről 
lélegzetelállító a kilátás a távolban lévő tengerre és a Marathonissi 
szigetre. Az átlagnál igényesebb stúdiók. Azon apartmanok egyi-
ke, melyek mindig teltházasak Feláras (5/10%) apartman!

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

Kapacitás: 6 db 2 fős stúdió, 6 db 3 fős stúdió.   (Összesen 30 fõre.)
GPS-koordináta: N 37° 42’ 55”     E  20° 51’ 27”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély 
» Mikró » Törülköző  » Mágneskártya
» Kávé- teafőző » Redőny v. zsalugáter » Szúnyogháló 
» Grillezési lehetőség » Széf (ingyenes)

FELSZERELTSÉG

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

Sofia Apartman 
Elhelyezés: 2 férőhelyes stúdiókban
Ellátás: menüválasztásos vacsora a Syrtaki tavernában vagy svédasz-

talos félpanzió vagy csak vacsora a Hotel Zante Sunban.
Megjegyzés: Agios Sostis központjához és a Koukla Beach-hez közel, 

mégis csendes helyen található apartmanház. A kényelmes stúdiók 
konyháit 2015-ben, a fürdőszobáit 2016-ban teljesen felújították! 
A háznak saját parkolója és virágos kertje van. A tulajdonos család 
az udvarban lakik.

Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � 
 WC: – zuhanyzó (nyi tott): � 
 közös helyi ség: –
Kapacitás: 9 db 2 fős stúdió.  (Összesen 18 fõre.)
GPS-koordináta:  N 37° 42’ 39”    E 20° 51’ 17”

2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 300 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 25 €/hét

 WIFI: �

 Központ: 400 m

 Strand: 250 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
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TSILIVI

TSILIVI a sziget észak-keleti partján fekszik, kb. 
7 km-re a fővárostól, Zakynthostól. A falu az 
elmúlt években vált a sziget második legnépszerűbb 
nyaraló településévé (Laganas után). Népszerűségét 
2 km hosszú, széles aranyhomokos partjának és 
élénk éjszakai életének köszönheti. Az eredetileg kis 
település olajfaligetek és szőlőültetvények között 
helyezkedik el. A főleg családi üzemeltetésű taver-
náinak, éttermeinek, bárjainak, üzleteinek köszön-
hetően sikerült a hagyományos görögös hangula-
tot a mai napig megőrizni. Hosszú sétálóutcája 
rengeteg szórakozási lehetőséget nyújt.

Partszakasza évről évre elnyeri a kék zászló 
kitüntetést, amit csak a legtisztább tengerpartok 
kaphatnak meg Görögországban. A ten ger itt lassan 
mélyül, kristálytiszta, a part többnyire homokos, de 
vannak aprókavicsos részek is. A szállodák elé nap-
ernyőket és napágyakat telepítettek, számos beach 
bar is várja a strandolókat. Egy kis sétával csende-
sebb részeket is találhatunk, ahol bárki leterítheti 
törölközőjét és élvezheti a napsütést. A ví zisportok 
szerelmesei is kedvükre válogathatnak: kenu, vízi-
bicikli, banán, jetski, vizisí, stb….

Contessina
apartman •

• Ambelia
   apartman

Tsilivi beach

• Water Park
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TSILIVI

Contessina Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes és 2 légterű 
 4 férőhelyes stúdiókban.
Ellátás: Önellátó, vagy fakultatív félpanzió ill. csak vacsora igényel-

hető egy helyi tavernában.
Megjegyzés: Tsilivi központjában lévő, jó minőségű apartman ház 

nagy alapterületű szobákkal, a ház aljában saját étteremmel.  Az 
utcára néző szobák zajosak. Feláras (5/10%) apartman!

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

Kapacitás: 10 db 2 fős stúdió; 7 db 2-3 fős stúdió; 
 6 db 4 fős, 2 légterű stúdió.                            (Összesen 65 főre.)
GPS-koordináta: 
N 37° 48’ 45”     E  20° 52’ 18”

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha 
» Saját fürdőszoba 
» Terasz v. erkély 
» Törülköző 
» Mikró, vízforraló 
» Széf (1 €/nap) 
» Szúnyogháló 
» Tv, mágneskártya 
» Redőny v. zsalugáter

Ambelia Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes és 2 légterű 4-5 férőhelyes stúdi-

ókban.
Ellátás: Önellátó, vagy fakultatív félpanzió ill. csak vacsora 

igényelhető egy helyi tavernában.
Megjegyzés: Tsilivi főutcáján van, mint a Contessina, de nem a 

központban – kb. 1,5 km a 2 ház – és nem a főúton, hanem 
50 méterrel beljebb, a domboldalban. Tsilivi kisebbik strand-
ja kb. 500 m-re van. Minden stúdió a tenger felé néz, de 
csak a 2 felső szintről látszik a tenger. Nagy medencéje van, 
miénk az egész ház, így egy kis magyar sziget lesz belőle. 
A főépület stúdiói felújítottak, a medencére néző apartma-
nok pedig jó állapotúak és tágasak. Feláras (5/10%) apart-
man! Érkezéskor 50 €/szoba kaució fizetendő.

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

Kapacitás: 19 db 2-3 fős stúdió, 
 1 db 4 fős és 1 db 5 fős 2 légterű stúdió.     Össz.: 66 főre.

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba 
» Terasz v. erkély » Vízforraló 
» Törülköző » Széf (10 €/hét) 
» Kávé-, teafőző » Mágneskártya  
» Tv       » Mikró » Szúnyogháló

 Központ: 0 m

 Strand: 450 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

HÁTSÓ UDVAR

FELÚJÍTOTT 2 FŐS STÚDIÓ 3 FŐS STÚDIÓ

GPS-koordináta: N 37° 49’ 8”  
                 E  20° 51’ 34”

 Központ: 1000 m

 Strand: 500 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
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ZAKYNTHOS
Buszos szigettúra

Fedezze fel velünk Zakynthost, ismerje meg a sziget történetét, a helyi-

ek életét egy egész napos buszos kirándulás keretében! A ki rán dulás 

során először Bohaliból csodálhatják meg a főváros mesés panorámá-

ját, majd finom borok kóstolgatása következik Calli ni co ban. A híres Kék 

Bar langoknál 45 perces csónakázás kápráztatja el kedves Vendégeinket 

(kb. 10 perces úszási lehetőség a barlangokban). Ezek után a nap fény-

pontja, Na va gio 300 m magas kilátóból nyújt felejthetetlen élményt. 

A kellemes és tartalmas nap egy helyi kereskedőnél folytatódik, aki saját 

zakynthosi csemegéivel kínálja 

meg a csoportot (vásárlási lehe-

tőség). Anafonitiriaban megnéz-

zük Szent Dionysos kolostorát, 

majd fakultatív ebédelési lehető-

ség következik egy kellemes 

hegyi ta ver nában, ahol jellegze-

tes za kynthosi ételeket készíte-

nek. Ez után Exo-Chora több mint 

2000 éves olajfáját nézzük meg, 

végül pedig a lithakiai oliva-

olajfeldolgozó üzembe látoga-

tunk el.      

Ára: kb. 30 € /15 €
csónakjegy ára: 8 € /fő

Görög est, naplementével
Csodálják meg a naplementét, ismerjék meg velünk a görög konyhát, 

élvezzék az élő görög zenét és táncbemutatót! Görög estünket egy 

lélegzetelállító helyen, hatalmas sziklák tetején, a Kam piban található 

Mi chalis családi taverna sziklateraszán rendezzük meg. 40 perces buszos 

utunkat követően érkezésünket még naplemente előttre időzítjük, hogy 

a hangulatos öböl felett, a sziklák pereméről végignézhessék, ahogy a 

nap a csodálatos Jón-tengerbe bukik. Naplemente után felcsendülnek a 

legnépszerűbb görög dallamok, élőzenével kísérve. A házigazdák több-

fogásos, házias görög vacsorával, korlátlan házibor-fogyasztással, látvá-

nyos, hangulatos, válto-

zatos műsorral várják 

vendégeiket. Profi tán-

cosok – népviseletbe 

öltözve – Görögország 

több tájegységének tán-

cait mutatják be, majd a 

vendégeket is megtanít-

ják néhány alaplépésre. 

Garantáltan felejthetet-

len estében lesz részük!  

Ára: kb. 35 € / 17 €

Hajós szigettúra (Navagio-öböllel) 
Egész napos, látványos és egyben 

kikapcsolódást nyújtó hajókirán-

dulás, melynek során az egész szi-

getet körbehajózzuk! A hajó fedél-

zetéről gyönyörködhetünk az 

eldugott kis öblökben, a csodála-

tos sziklaképződményekben, az 

érintetlen természetben, valamint 

megismerhetik a te le püléseket, 

üdülőhelyeket. A nap folyamán 

ellátogatunk a híres Nava gio-

öbölbe (a kikötés időjárásfüggő), 

elhaladunk a Kék-barlangok mel-

lett, látható lesz a nagy görög 

zászló Kerinél, illetve több helyen 

is van lehetőség a fürdőzésre a 

kristálytiszta Jón-tengerben.

                             Ára: kb. 32 € /16 €

KÉK-BARLANG

POSZEIDÓN ARCA

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

2000 ÉVES OLAJFA

FAKULTATÍV PROGRAMOK
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ZAKYNTHOS

Kefalonia
Ismerjék meg Kefalónia szomszédos szigetét egy egész napos buszos 

kirándulás keretében! Kefalónia, bár a jón szigetvilág szerves része, 

mégis merőben különbözik a többi szigettől. Vendégeinket Skinari kikö-

tőjébe szállítjuk, ahonnan másfél órányi komputat követően érkezünk 

meg Kefalóniára. Látogatást teszünk Szent Gerasimos templomába, 

majd csónakázunk Melissani barlangtaván. Utunkat Drogoratti barlang-

jánál folytatjuk, ahol egykor Maria Callas is koncertet adott. Rövid 

fotószünet keretében vendégeink megörökíthetik Myrthos varázslatos 

tengerpartját. Mielőtt visszaindulnánk a kikötőbe, látogatást teszünk a 

sziget főváro sába, Argostolliba.     Ára: kb. 53 €  /39 €  + belépő 10 €

Csúszdapark
A szabadidõközpont 9 km-re 

van Laganastól. Uta saink 

egész nap szabadon hasz -

nálhatják a park terü le tén 

lévõ csúsz dákat (ka mikaze, 

szabadesés), a 300 m-es 

lassú fo lyót, a 800 m2-es 

me  den cét, hul lámfürdõt, na -

pozó terü letet nyugággyal és 

nap ernyõvel. A program 

egész napos ki kapcsolódást ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A program ára a buszos transzfer és az egész napos belépőjegyet tartal-

mazza.  Ára: kb. 27 € /15 €

Csúszdapark – csak belépő (Mindennap!)
Vendégeink kedvezményes belépőt válthatnak a sarakinadói csúszdapark-

ba a hét bármely napjára.                                          Ára: kb.17 € /8 €

Kaiki 
Fedezze fel velünk a környező öblök eldugott szegleteit egy kellemes 

félnapos hajókirándulás keretében az úgynevezett Kaiki-kishajókkal! 

A ki rán dulás Agios Sostis ki kötőjéből indul, ahová autóbusszal visszük ki 

a csoportot. A kishajó először teknőskeresésre megy a laga na si öbölbe, 

majd a Keri kék barlangok felé vesszük az irányt. Útközben számos bar-

langot és csodálatos, érintetlen kis öblöt láthatunk. A Keri-bar lan goknál 

megáll a hajó nyílt vízi fürdőzésre, lehetőségük lesz beúszni a barlangok-

ba, napozni a hajó fedélzetén, ugrálni a vízbe, felfedezni a tenger élővi-

lágát. Majd áthajózunk Marathonisi kedves kis szigetére, ahol ismét 

lehorgonyoz kishajónk. Kiúszhatnak a fehér apró kavicsos partra, beme-

hetnek a barlangokba, napozhatnak a hangulatos kis parton. Miután 

visszatérnek a hajóra, a kapitány egy ebéddel vendégeli meg Önöket. 

  Ára: kb. 30 €  /16 €

Shopping Zakynthos városban
Töltsenek el velünk egy kellemes délutánt a sziget velencei hangulatú 

fővárosában! Autóbuszunk a zakynthosi kikötőig szállít el bennünket, 

ahonnan egy városnéző sétára indulunk. Útközben megnézzük a sziget 

védőszentjéről elnevezett Agios Dionisyos-templomot, majd a Strada 

Marinán végigsétálva elérjük a Solomos teret, majd a Szent Márk térről 

induló sétálóutcán már szabadprogram keretén belül nézelődhetnek. 

A program kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy megvásárolják az utolsó 

ajándékokat, nézelődjenek a városban és bepillantást nyerjenek a görö-

gök városi életébe. Tehetnek egy kellemes sétát a velencei hangulatú 

szűk kis utcácskákon, elfogyaszthatnak egy finom gyrost, ihatnak egy 

frappét, ki-ki ízlésének megfelelően. Ára: kb. 13 €  / 7 €

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

DROGARATTI BARLANG

FAKULTATÍV PROGRAMOK
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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 Két 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. 30 900

39 900 44 900 59 900

V. 20–27. 32 900 32 900 31 900 33 900 32 900 32 900 32 900

V. 27.–VI. 03. 35 900 34 900 33 900 38 900 35 900 34 900 33 900

VI. 03–10. 39 900 36 900 35 900 44 900 39 900 37 900 36 900

VI. 10–17. 43 900 39 900 37 900 50 900 43 900 40 900 38 900

VI. 17–24. 53 900 46 900 42 900 65 900 53 900 48 900 44 900 54 900 59 900 82 900

VI. 24.–VII. 01. 59 900 50 900 45 900 74 900 59 900 52 900 48 900 69 900 74 900 104 900

VII. 01–08.

65 900 54 900 48 900 83 900 65 900 57 900 51 900 83 900 88 900 125 900

VII. 08–15.

VII. 15–22.

VII. 22–29.

VII. 29.–VIII. 05.

VIII. 05–12.

VIII. 12–19.

VIII. 19–26. 59 900 50 900 45 900 74 900 59 900 52 900 48 900 69 900 74 900 104 900

VIII. 26.–IX. 02. 53 900 46 900 42 900 65 900 53 900 48 900 44 900 54 900 59 900 82 900

IX. 02–09. 47 900 42 900 39 900 56 900 47 900 43 900 41 900

39 900 44 900 59 900

IX. 09–16. 43 900 39 900 37 900 50 900 43 900 40 900 38 900

IX. 16–23. 39 900 36 900 35 900 44 900 39 900 37 900 36 900

IX. 23–30. 35 900 34 900 33 900 38 900 35 900 34 900 33 900

IX. 30.–X. 07. 32 900 32 900 31 900 33 900 32 900 32 900 32 900

X. 07–14. 30 900

ZAKYNTHOS

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!
 Zakynthos 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!

KOMPMENETREND (odafelé) CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK! 
KILINI–ZAKYNTHOS

május–június és szeptember–október: 07:45; 10:15; 12:30; 17:15; 21:00. 
július-augusztus: 07:30; 10:30;12:30; 16:00; 20:30. 

A fenti idõpontok görög idõ szerint értendõk, és a 2016-os menetrend alapján készültek! 
Az aktuális menetrendről bővebb tájékoztatás a www.gtp.gr weboldalon.

A kompokra indulás elõtt min. fél órával kell felszállni! 

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.
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.

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

Ibéria  5% 10% igényes (Agios Sostis)

Anastasia 5% 10% medencés (Agios Sostis)

Reparo 5% 10% felújított (Agios Sostis)

Contessina 5% 10% (Tsilivi)

Ambelia 5% 10% medencés (Tsilivi)

ÉTKEZÉS – FT/FŐ/HÉT CSAK VACSORA FÉLPANZIÓ

Agios Sostis – Hotel Zante Sun Étterem (büfé rendszer) 
Agios Sostis – Sirtaki Étterem (menü rendszer)

26 900 37 900

Tsilivi – egy helyi taverna 23 900 34 900

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


