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GÖRÖGORSZÁG
A mediterrán éghajlatú Görögország területe 132 000 km2. Lakosai-

nak száma 10 millió. Az országra a száraz, meleg nyár a jellemző, nem 
ritka augusztusban a 40 °C hőmérséklet. Az ország pénzneme az euró, 
(1 € kb. 300 Ft). Időeltolódás +1 óra. A görög árak másfél-kétszeresei a 
magyar áraknak. Sajnos, az európai szokásoktól eltérően, nem minden 
strandon található édes vizű zuhanyozó, és a part takarításának szín-
vonala is elmarad a nyugati tengerpartokétól. Az országba érkezve, 
a turistát már az első pillanatban megérinti a mediterrán mentalitás, 
melynek jellemzője, hogy az emberek szívélyesek, kedvesek, szolgálat-
készek. A görög életstílus azonban sokkal lassabb az itthoninál. Bár a 
görög hétköznapok csak 9 óra körül kezdődnek, délután egy óra körül 
már szinte mindenhol sziesztát tartanak. Ennek megfelelően a görög 
este 19 óra tájban indul, és hosszan belenyúlik az éjszakába. 

Az ország gasztronómiáját illetően mindenki talál ízlésének meg-
felelőt. Legismertebb és legelterjedtebb a gyros, mely a Magyarorszá-
gon kaphatóhoz képest sokkal ízletesebb és kiadósabb. Kedvelt még a 
souvlaki, mely leginkább a magyar saslikhoz hasonlítható. A zöldséges 
ételek kedvelői biztosan kipróbálják majd a jól bevált ízletes görögsa-
láta mellett a moussakát is, vagyis a padlizsános-paradicsomos rakott 
egytálételt. Mindemellett – tengerparti országról lévén szó – a tenger 
gyümölcsei minden változatban fogyaszthatók. Különlegesség még a 
sült fetasajt, az ún. saganaki. Desszertként zamatos, üdítő gyümöl-

csöket és különböző – legkevésbé sem diétás – mézes süteménye-
ket fogyaszthatunk. Természetesen a jó ételekhez jó italok dukálnak. 
Napközben a forró hőségben jólesik a hűsítő frappé, vagyis a finom 
jegeskávé. Az este azonban a tüzesebb alkoholos italoké, ilyen például 
a speciális görög gyantás bor (recina), az ún. kumkvatlikőr vagy a min-
denki által ismert ánizsos törkölypálinka, az ouzo.

Desztinációink kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy minden cél-
csoport igényét kielégítsük. Ennek megfelelően az észak-görögországi 
helyek közül Neos Marmarast és Sartit elsősorban a nyugodt, csendes 
kikapcsolódásra vágyóknak, lassan mélyülő, tiszta homokos tenger-

partja miatt a kisgyerekes családoknak ajánljuk. Idősebb, nehezebben 
közlekedő utasaink számára a fent említett helyek közül inkább Sartit 
javasoljuk, mivel Neos Marmaras strandját meredekebb domboldal vá-
lasztja el az apartmanjainktól. 

Észak-Görögországban található még Paralia, mely – véleményünk 
szerint – a nyüzsgő, szórakozni vágyó fiatalok paradicsoma, ellen-
tétben Nei Porival, amit a csendesebb helyet kedvelőknek ajánlunk. 

Paralia
• 

Zakynthos              • Tolo

Korfu

• ATHÉN

É

• • Sarti 

• Thesszaloniki 

Kefalonia

Neos Marmaras
Nei Pori• 

•

•

•
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Dél felé haladva, Korfu szigete a következő nyaralóhely a kínálatunk-
ban. Szálláshelyeink a sziget északi részén, Sidariban találhatók. Korfut 
mindazoknak ajánljuk, akik kedvelik a természeti szépségeket, szeretik 
maguk felfedezni az ismeretlent, de emellett esténként szívesen bele-
vetik magukat az éjszakába. Ugyanezen érdeklődési körnek ajánljuk a 
Jón-szigetcsoport másik gyöngyszemét, Zakynthost is. A Jón-tenger 
legnagyobb szigete Kefalonia, mely nyugodt, csendes és gyönyörű 
természeti környezetbe várja az idelátogatókat.  

Azok, akik aktív kikapcsolódásra vágynak nyaralásuk során, kétsé-
get kizáróan Tolót kell választaniuk. A Peloponnészosz-félsziget köz-
kedvelt üdülőhelye, tökéletes origója minden kulturális kirándulásnak. 
Egy-két órás autóúttal könnyedén megközelíthető Athén, a Korintho-
szi-csatorna vagy akár Mükéné is.  

Bár üdülőhelyeink Görögország-szerte máshol terülnek el, általá-
nosságban azonban mindenhol ugyanaz mondható el szálláshelyeink-
ről. Apartmanjaink és néhol szállodáink is kőpadlósak, konyháik csak a 
férőhelynek megfelelően vannak felszerelve szerény főzőcskézéshez. 
A fürdőszoba mérete gyakran kisebb a megszokottnál, és nem minden 
esetben található bennük zuhanytálca és zuhanyfüggöny. 

Van olyan szálláshelyünk, ahol kauciót kell fizetni, a turnusváltáskori 
takarítást és az ágyneműk cseréjét a részvételi díj tartalmazza. A szo-
bákat távozáskor 9 óráig el kell hagyni, és érkezéskor 14 óra után lehet 
elfoglalni. 

Minden szálláshelyünkön a görög partnerirodánk által biztosított 
magyar idegenvezető fogadja utasainkat, aki elhelyezi a csoportot, 
szervezi és bonyolítja a fakultatív programokat, megoldja a felmerülő 
problémákat. Az idegenvezető a szálláshelyen tart fogadóórát, illetve 
a görög utazási irodában érhető el. A fakultatív programokért minden 
esetben a partneriroda vállalja a felelősséget, így bárminemű reklamá-
ciót csak helyben lehet eszközölni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 Államforma: köztársaság
 Főváros:  Athén
 Hivatalos nyelv:  görög (újgörög)
 Vallása: a lakosság 98%-ka az ortodox vallást 

gyakorolja. A fennmaradó 2% a római 
katolikus, muzulmán és egyéb vallás.

 Lakosság:  kb. 11,2 millió
 Terület:  131 957 km2

 Ebből összefüggő:  107 000 km2, a szigetek pedig több, mint 
25 000 km2 (kb. 1400 sziget) 

 Időeltolódás:  +1 óra Magyarországhoz viszonyítva
 Hivatalos fizetőeszköz:  euró (1 euró kb. 300 Ft)
 Elektromosság:  220 V
 Beutazási szabályok:  magyar állampolgároknak útlevél vagy 

személyi igazolvány kell. 
Az okmányoknak visszautazástól számított 
hat hónapig még érvényesnek kell lennie.

 Ivóvíz:  csapvíz fogyasztása nem ajánlott, palacko-
zott vizet érdemes inni.

 Magyar Nagykövetség: 25–29. Od. Karneadou, Kolonaki, 
Athens 10675

 Telefon:  0030-72-56-800, 0030-72-56-801
 E-mail:  titkarsag@hunembassy.gr  
 Honlap:  www.hunembassy.gr

Görögországi utazásoknál javasolunk 
helyiségenként egy elektromos, folyadékos szúnyogriasztót vinni, 
mivel a tulajdonos által biztosított készülékek eltűnhetnek vagy 

kifogyhatnak.

www.gnto.gr
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KEFALONIA

koncerteknek is otthont ad. Többször fellépett 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 egyedülálló 
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 nem-
csak a strandon tölti az idejét. A sziget vonzereje, hogy nincs turista-
áradat! 

MYRTOS BEACH

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 kapcsolódik 
a bolyongó Odüsszeuszéhoz. Argosztoli a sziget fővárosa, szép fekvé-
sű modern város. Az 1953-as földrengés után szinte teljesen újjá kel-
lett építeni. Kikötője mentén egymást követik a tavernák és kávéhá-
zak. A főváros központja a pálmákkal és éttermekkel teli Plateia 
Vallianu téren található. 

A fővárostól 2,5 km-re északra felkereshetjük az ún. Katavothreszt, 
a víznyelőket, melyek a sziget érdekes geológiai jelenségének részei. 
Mondják, hogy Kefalonia a furcsaságok szigete és ez a különleges 
földtani jelenségeknek köszönhető, amelyek a szigeten megfigyelhe-
tők. Argostolihoz közeli tengerparton található víznyelők például több 
tonnányi víztömeget tüntetnek el szakadékaiba. A sziget alatt áthalad-
va ez a víztömeg Sami öblébe és a Melissani-tóba ömlik. A sziget egyik 
tava az Avithos, olyan mély, hogy a helyiek egyenesen „feneketlennek” 
tartják. A Kounopetra is egy érdekesség: mozgó szikla a tengerben, 
mely ritmusosan mozog még a földrengés után is.

A sziget déli részén, Argosztolitól 9 km-re van Peratata település, 
melynek közelében meglátogathatjuk 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 nevezetes. A déli oldal egyik nagy üdülőhelye a hosszú, 
homokos stranddal és remek éttermekkel rendelkező, píneafenyőkkel 
övezett Skala. A városkában található Római villa maradványait szép 
mozaikpadlója miatt érdemes felkeresni. 

Az Argosztolitól 25 km-re fekvő Sami a sziget legnagyobb kikötő-
je. A 4 km-re délre fekvő Antiszamosz-strand lélegzetelállító an szép 
környezetben 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 látogatókat. 
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 akusztikája miatt komolyzenei 
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KEFALONIA–SKALA
Ide gen ve ze tõ elérhetõsége:   

Telefon: (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 induló, 
visszafelé a Killinibe érkező kompot javasoljuk, mert szombaton-
ként csak ezek a járatok közlekednek.

Idõ pont: május 12.–október 13-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 hangula-
tos, 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 
kövecskék, mesébe illő sziklák és sziklabarlangok. Remek éttermek, 
bárok, tavernák és ajándéküzletek várják a turistákat, melynek leg-
többje 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 található 
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

MELISZÁNI-BARLANG
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KEFALONIA  FAKULTATÍV PROGRAMOK
BBQ

Ez biztosan a legjobb napja lesz a szabadsá-
gának! Csodálja meg a tenger élővilágát a  
speciális üvegaljú hajón! A délutáni órákban 
indulunk az üvegaljú 130 fős hajónkkal 
amelyből megcsodálhatjuk a Jón tenger élő-

világát! Egy fantasztikus parton, a Mini 
Myrtos Beachen kötünk ki, ahol strandolási, 
napozási lehetőség nyílik; aki kíváncsi a 
korallos víz alatti élővilágra, az búvárszem-
üveggel merülhet is. A parton grillezett kol-
bászkákkal és görög salátával lát vendégül 
bennünket a hajó személyzete. A jókedv-
ről egy finom fehérborral (gyerekeknek 
üdítő) gondoskodunk. Végül részt vehetnek a 
kapitány által szervezett ügyességi játé-
kokban. A hazafelé úton pedig a görög zené-
re mindenki táncra perdülhet a hajó fedélze-
tén.                                   Ára kb. 30/20 €

SZIGETTÚRA
Ez biztos a legjobb napja lesz a szabadságának, 
mivel egész napos felfedző körutunk alkalmá-
val meg i smertetjük Önökkel Kefalonia törté-
nelmét és egyedülálló geológiai jelenségeit, pl. 
drogarati cseppkőbarlangot, a melissani föld 
alatti barlangi tavat, víznyelőket. Utunk so-
rán láthatunk és fényképezhetünk vízimal-
mokat, világítótornyot. Lehetőségük nyílik a 
csodálatos Myrtos Beach fotózására is. Sétát 
teszünk Assoson, Kefalonia legfestőibb falu-
jában, ami egy földnyelvre épült, és csúcsát 
egy 16. sz.-i velencei erőd uralja, majd a fő-
városban, Argostoliban 3 és fél óra szabad-
idő áll rendelkezésre. Ezután Makris Gialoson 

fürdőzünk egyet, utána ellátogatunk a sziget 
védőszentjéről elnevezett Szent Gierasimos-
kolostortemplomhoz. 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. 30/20 €

ESTI SÉTA ARGOSTOLIBAN VÁSÁRLÁSSAL 
EGYBEKÖTVE 

A séta közben megcsodálhatják a kivilágított 
fővárost és hangulatos utcáiban kedvükre 
vásárolgathatnak, vacsorázhatnak a 3 és fél 
óra szabadidőben.                      Ára: kb. 18 €

MELISSANI-BARLANG

ASSOS

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

ARGOSTOLI
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KEFALONIA
FISKARDO-HAJÓKIRÁNDULÁS

A reggeli órákban indulunk üveg aljú hajónkkal 
a fantasztikus, és csak a tenger felől, a par-
tok mellett elhaladva látható, a sziget szinte 

legfestőibb kisvárosába, Fiscardóba. Pár hu-
zamosan haladunk el a mindössze 5 km távol-
ságra fekvő Ithaka szigete mellett. Fiscardóba 
érkezve, meglátogathatjuk a tengerészeti 
mú zeumot, a római temető ásatását is, sétál-
hatunk és fotózhatjuk a színes és nyüzsgő 
utcákat, üzleteket, jachtokat, világítótor-
nyot, hangulatos öblöket. Tovább hajózva, 
az Ag. Sofia-öbölnél állunk meg nyílt vízi 
fürdőzésre, majd Saminál kikötve, egy finom 
ebéd elfogyasztására nyílik lehetőség, egyé-
nileg. Hazafelé még a Mini Myrtosnál fürdünk 
egyet, ugrálhatunk a hajónkról, üvegalján ke-
resztül megcsodálhatjuk a tenger élővilágát, 
majd kora délután érkezés haza, Skalába.      

Ára kb. 30/20 € + belépők

AINOS-HEGYI TÚRA 
Késő délután indulunk Skalából autóbusszal az 
Ainos Nemzeti Parkhoz. 3 km-es gyalogtúra 
után (megfelelő cipő ajánlott) érjük el a Jón-szi-

getek és egyben Kefalonia legmagasabb pont-
ját, az 1628 méteres csúcsot. Letekintve, eltör-
pülő települések és szigetek látványa nyűgöz 
le bennünket. Az egyedülálló látványt fokozza 
a Görögországban csak itt található kefalóniai 
fenyő. Befejezéseként feledhetetlen naplemen-
tét fotózhatunk a hegyről... majd indulunk haza 
autóbuszunkkal Skalába.                Ára: kb. 13 €

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 sétá-
nyok közt egy hagyományos jón város han-
gulatát. Következő kikötőnk a festői Kioni 
falucska, ahol szabad program keretében 

akár meg is ebédelhet. Egyedül álló él ményt 
fog nyújtani  egy kis úszás a félreeső stran-
dokon. Miközben utunk visszavezet Skalába, 
előfordulhat, hogy sirályokkal és delfinekkel 
is találkozunk. A ki rándulás során lehetősé-

gük nyílik a fürdőzésre is: oda felé a Gidaki 
Beachnél, visszafelé a Filiato Beachnél állunk 
meg fél órára strandolni.    Ára  kb. 30/20 €

MYRTOS BEACH
Reggeli indulás Kefalonia leghíresebb part-
jára, ahol fél napot strandolunk, napozunk, 
búvárkodunk kedvünkre. Hófehér homokos 
és köves parton napozhatunk és élvezhetjük 
a hullámok habjait, a türkizkék vízben lubic-

kolva. Visszafelé a Skalába vezető úton még 
megállunk Ag. Ephemiánál fél órára, ahol mó-
dunkban áll vásárolni vagy fotózni a falut és 
a kikötőt.                                   Ára: kb. 15 €

GÖRÖG EST
Az Ainos-hegy oldalára épült, gyönyörű ki-
látással rendelkező étteremben várnak ben-
nünket a görög estre. Élőzene, svédasztalos 
vacsora, helyi borok és a vacsora utáni folk-
lór-show gondoskodik a garantáltan jó han-
gulatról. A görög specialitások után nemcsak 
gyönyörködhetünk a helyi és Görögország 
különböző vidékeiről származó táncok be-
mutatójában, de be is vonják vendégeinket a 
táncba, és késő estig rophatjuk a táncosokkal.    
                                             Ára kb. 28/20 €

A BELÉPŐDÍJAK MINDIG KÜLÖN FIZETENDŐK! A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT MIND AZ IRODA, MIND A HAJÓSTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK!
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ANNA APARTMAN
Felszereltség: Az apartmanok mini kony há-

val, fürdőszobával és a földszinti apart -
manok kis terasszal, az emeletiek kis 
er kéllyel rendelkeznek. 

Elhelyezés: 2 ágyas stúdióapartmanokban 
és 2-3 ágyas galériás apartmanokban 
(feláras).

Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi taverná-
ban.

Véleményünk: Átlagos apartman.
Kapacitás: 
 4 db 2 ágyas stúdió,
 4 db 2-3 ágyas galériás stúdió (maisonett) feláras! 1 dupla, és 

1 szimplaágy a galérián, nappali, konyha, étkező a földszinten. 
 (Összesen 20 főre.)
GPS-koordináta:
 N 38° 4’ 26”     E 20° 47’ 46”

KEFALONIA–SKALA

2 ÁGYAS GALÉRIÁS STÚDIÓ EMELETE

2 ÁGYAS GALÉRIÁS STÚDIÓ FÖLDSZINTJE

2-3 ÁGYAS GALÉRIÁS STÚDIÓ2 ÁGYAS STÚDIÓ

 Központ: 0 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 20 €/hét

 WIFI: –
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: –

ÁR 81. O.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ  KKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
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KEFALONIA–SKALA
RENIERI APARTMAN

Felszereltség: Az apartmanok 
mini konyhával, mik rohullámú 
sütővel, ill. néhány 2 légterű 
apartman külön légterű kony-
hával rendelkezik. 

Elhelyezés: 2-3 ágyas, 1 légterű és 
4 ágyas, 2 légterű apartmanokban.

Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi tavernában.
Véleményünk: Teljesen alapszintű apartman. 
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”

2 ÁGYAS STÚDIÓ 4 ÁGYAS, KÉTLÉGTERŰ APARTMAN HÁLÓSZOBÁJA

 Központ: 200 m

 Strand: 280 m

 Klíma: � 20 €/hét/klíma

 WIFI: �
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.

OOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ KKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
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KEFALONIA–SKALA
HERMES APARTMAN

Felszereltség: Az apartmanok mini kony-
hával, mikrohullámú sütővel, elszívóval 
és ingyenes széffel rendelkeznek. 

Elhelyezés: 2-3 ágyas, 1 légterű stúdióapart-
ma nok ban.

Ellátás: 
 Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető 

egy helyi tavernában.
Véleményünk: 
 Nagyon szép apartman, tágas szobákkal, csendes környezetben.
Kapacitás: 
 15 db 2 ágyas stúdió, 
  6 db 3 ágyas stúdió, ebből 3 db normál pótágyas (1., 10., 20. szoba) 

        és 3 db összecsukható, csővázas pótággyal csak kisgyerekek
        részére (6., 17., 27. szoba). (Összesen: 48 főre)

GPS-koordináta:  N 38° 4’ 21”     E 20° 47’ 43”

2 ÁGYAS STÚDIÓ

3 ÁGYAS STÚDIÓ

OOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ KKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

KILÁTÁS A LEGFELSŐ APARTMANOKBÓL

 Központ: 150 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 20 €/hét

 WIFI: �
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.
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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 
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 

1. Dimitra apartman 4. Eleana

2. Stella apartman 5. Hotel Romvi 

3. Demos 6. Partnerirodánk, a Cultura Travel

TOLO 

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: (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 12.–október 13-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!)

www.tolo.gr
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 CORONIS-SZIGET

 ROMVI-SZIGET
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ÉJSZAKAI NAFPLION, 
HAJÓÚT (20:15–24:00)

„Nafplion Romantica”

Nafplion Görögország elsõ fõvárosa 

volt 1829–33 között, ahol a szûk 

sikátoros kis utcákban lehetõségünk 

nyílik sétálni, egy hangulatos taver-

nába be térni, esetleg egy italt elfo-

gyasztani a kikötõ egyik elegáns 

kávé házában, ahonnan csodálatos 

rálátásunk van Bourtzi szigetére, 

me lyet börtönként használtak, 

majd ké sõbb kaszinó 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 szamárhá-

ton 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 €

EPIDAUROSZ–KORINTHOSZI-CSATORNA–NEMEA–
BORKOSTOLÓ 

 
A program első állomása Epidaurosz, ahol láthatjuk  az ókorból legjobb 

állapotban megmaradt színházépületet, ami fénykorában 12 000 néző 

befogadására volt alkalmas, ezután lehetőség van (ugyanazon  a terüle-

ten, ugyanazzal a belépővel) az ókori orvoslás központjaként ismert 

Aszklepiosz-szentély megtekintésére és az ásatási terület múzeumainak a 

meglátogatására is, ahol – sok egyéb érdekes dolog mellett – az ókori 

orvoslás eszközeiből is van néhány kiállítva.

Innen utunk a Korinthoszi-csatornához vezet, melyen fakultatív prog-

ramként áthajózhatnak. A hajó 50 perc alatt teszi meg az utat.

TOLO FAKULTATÍV PROGRAMOK

EPIDAUROSZ

SPETSES

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

HYDRA

HYDRA KIKÖTŐ
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A következő állomás Nemea, ami az ókori olimpiai játékok egyik hely-

színe volt. Lehetőség van a stadion és az i. e. IV. században épült Zeusz 

templom megtekintésére és az értékes gyűjteménnyel rendelkező múze-

um meglátogatására is.

A program utolsó állomása egy borászat, ahol először teszünk egy 

sétát a borüzem területén, és megismerkedünk a nemeai borkészítés 

alapjaival, majd leülünk és megkóstoljuk a kiváló minőségű nemeai vörös-

borokat.                      

Ára: kb. 32 € + belépők: 

Epidaurosz 6 € , csatorna áthajózása 12 € , Nemea ásatási terület 4 €

NAFPLION–MÜKÉNÉ 

Elmegyünk Nafplionba, abba a városba, ami Görögország első fővárosa 

volt. Itt lehet egyet sétálni a városban, lehetőség van egy hagyományos 

zöldség-gyümölcs piacon vásárolni, és meg lehet látogatni Nafplion leg-

nagyobb erődjét, a Palamidit. 

Ezután látogatjuk meg az ásatási területet Mükénében, láthatjuk az 

Oroszlános kaput, a Királysírok területét, a fellegvárat, és az Atreusz-

kincsesházat, ami egy közel 3500 éves temetkezési hely, egy álkupolasír. 

Itt is mindenképpen érdemes megnézniük az ásatási terület múzeumát. 

Ára: kb. 25 € 

Belépők: Palamidi vár 4 €; Mükéné: 8 €

ATHÉN
Egész napos kirándulás Görögország fõ -

városába. Útközben rövid pihenõt tartunk 

a Korinthoszi-csatornánál.

Athén leghíresebb látnivalója az Akro-

polisz, ahol lehetõségünk van megismer-

kedni az ókori világ legszebb épületegyüt-

tesével. Nem messze található az Ak ro-

polisz Múzeum is. Érdemes a következõ híres kincseket megtekinteni: 

Bor júvivõ szobra, a szandálját kioldó Niké szobra, a Par the non-frízek és 

az ún. Kariatidák.

Az Akropoliszról letekintve látható – többek között – a Dionüszosz 

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

lehet látni. A nap folyamán – autóbuszos városnézés során – megtekintik 

a fõváros legszebb épületeit. 12/0 € a kombinált belépő, ami több helyre 

is érvényes.                                                 Ára: kb. 35/25 €  + belépők

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. 30/22 €

GÖRÖG VACSORAEST
Tradicionális görög vacsora egy közeli, közvetlen tengerparti étteremben. 

                                 Ára: kb. 30/15 €

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 19-éves 

korig, illetve azon felül a diákigazolvány felmutatásával is.

ATHÉN

A BELÉPŐDÍJAK MINDIG KÜLÖN FIZETENDŐK! A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT MIND AZ IRODA, MIND A HAJÓSTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK!

TOLO
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TOLO  
ELEANA APARTMAN 
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas, 1 légterű, konyhá-

val, für dőszobával, erkéllyel vagy terasz-
szal rendelkező stúdióapartmanokban. 
A 4. és 15. szobában a negyedik ágy 
külön légtérben, az apartman előszobá-
jában található. A házra felárat számí-
tunk fel (az összes erkély a tengerre néz). 

Ellátás: Ön el lá tó vagy fakultatív félpanzió (kontinentális reggeli, me-
nüs vacsora), vagy csak vacsora a Hotel Romviban.

Véleményünk: 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 megkö-
zelíteni. Nincs saját parkolója. Egyszerű apartmanház. A ház mellett 
főszezonban egy bár működik.

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

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

2 FŐS STÚDIÓ

KILÁTÁS AZ ELSŐ EMELETI ERKÉLYRŐL

 Központ: 100 m

 Strand: 0 m

 Klíma: � 7 €/nap

 WIFI: –
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: –

2 FŐS STÚDIÓ ERKÉLYE

ÁR 81. O.
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 TOLO
El he lye zés: 2–4 ágyas, 1 légterû, 

mikróval felszerelt konyhával, 
für dõ szobával,  er  kéllyel vagy 
te  rasszal rendel kezõ stú di ó-
apart ma nok ban. A 8-as stú-
dió kisebb, itt 2 duplaágy van. A 4-es és 5-ös szoba 
egy félkész házra néz.

El lá tás: Ön el lá tó vagy fakultatív félpanzió (kontinentális 
reg geli, menüs vacsora), vagy csak vacsora az 
apartman ház saját éttermében. 

 Csak reggelire is van mód: 3 €/nap/fő, a helyszínen 
fizetendő.

Kapacitás:
 2 db 2 ágyas,  
 4 db 3 ágyas,  
 4 db 4 ágyas stúdió. 
 (Összesen 32 fõre.) 
GPS-koordináta:
 N 37° 31’ 15”     E 22° 51’ 34”

DIMITRA APARTMAN 3 ÁGYAS STÚDIÓ

STÚDIÓ FÜRDÕSZOBÁJA STÚDIÓ KONYHÁJA

4 ÁGYAS STÚDIÓ

RECEPCIÓ

2 ÁGYAS STÚDIÓ

rû, 
al, 
gy 
ó-
ú-
van A 4-es és 5-ös szoba

N  Központ: 100 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.

ÉTTEREM
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DEMOS APARTMAN 
Felszereltség: Az apartmanház bejára-

tánál porta és kisméretû társalgó 
fogadja utasainkat. Szúnyoghálós 
nyílászárók. 

Elhelyezés: 2 és 3 férõhelyes (a 3. ágy 
pótágy), 1 légterû stúdió és 4 fé rõ-
helyes 2 légterû stúdió apart ma-
nokban, fürdõszobával, mikrohullámú sütős konyhasarokkal, 
erkéllyel vagy terasszal.

Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió vagy csak vacsora igényelhetõ 
a Hotel Romvi tavernájában.

Véleményünk: Átlagos apartmanok, központi fekvéssel, saját parko-
lóval. Egyéni utasainknak ideális.

Kapacitás:
 8 db 2 ágyas stúdió, 
 2 db 3 ágyas stúdió, 
 1 db 4 ágyas 2 légterû stúdió. (Összesen 26 fõre.)
GPS-koordináta:
 N 37° 31’ 13”    E 22° 51’ 24”

-
ó 
s 

y 
-

TOLO 

RECEPCIÓ 2 FŐS STÚDIÓ

2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 200 m

 Strand: 150 m

 Klíma: � 6 €/nap

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

http://www.ntemos-hotel.gr

ÁR 81. O.
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TOLO 
AZ APARTMANHÁZ BELSÕ UDVARA

STELLA APARTMAN 
 
Felszereltség: A konyhában a standard 

felszerelésen kívül kenyérpirító, vízfor-
raló és mikrohullámú sütő is van.

El he lye zés: 2 ágyas, 1 légterû és 4-5 ágyas, 
(az 5. ágy pótágy) 2 légterû konyhával, 
fürdõszobával,  er kéllyel rendel kezõ stú di ó apartma nok ban. A két 
légterű apartmanok belső szobáiban csak ventilátor van!

El lá tás: Ön el lá tó vagy fakultatív félpanzió (kontinentális reggeli, 
menüs vacsora), vagy csak vacsora a Hotel Romviban.

Véleményünk: Az apartmanházhoz belsõ udvar tartozik pálmafával, 
ami esténként családoknak ideális. Az ingatlan a tengertõl a 
fõutcáig ér, és mi a fõutcai szárnyat béreljük.

Kapacitás:
 4 db 2 ágyas stúdió, 
 4 db 4-5 ágyas, 2 légterû stúdió.  
 (Összesen 26 fõre.) 
GPS-koordináta:
 N 37° 31’ 11”     E 22° 51’ 31”

KILÁTÁS A 8. SZ. APARTMANBÓL

4 FÕS APARTMAN

2 FÕS STÚDIÓ

 Központ: 100 m

 Strand: 10 m

 Klíma: � 6-8 €/nap

 WIFI: –
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.
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ZAKYNTHOS
www.zakynthos-net.gr

www.zakynthos.gr

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 szi get mes  sze föl dön hí res pom pá za tos strand ja i ról, va rázs la tos 
ten ger öb le i rõl. Ke let tõl nyu ga tig, észak tól dé lig ha lad va a szi get bel-
se jé ben min de nütt üde zöld ker tek, szé pen gon do zott szõ lõ- és olaj-
fali ge tek kö zött ba ran gol ha tunk. Az üdü lõ he lyek a szi get lan ká sabb, 
ke le ti ol da lán a nagy részt ho mo kos ten ger part mel lett he lyez ked nek 
el. Part ja észa kon és nyu ga ton le nyû gö zõ ha tal mas szik lá i val, víz alatti 
bar lang ja i val, mint pl. a hí res Kék-bar lan gok. Ke le ten és dé len szél-
csen des kis öb lök tar kít ják part vi dék ét, mind amel lett az út há ló za ta 
ki vá ló an al kal mas a szi get be ba ran go lá sá ra. Zakynthos 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. 

Ide gen ve ze tõ elérhetõsége:
    Tel.: (00 30) 690-9098-022
 Szállás: Georgina apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
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 12.–október 13-ig hetente, szombati turnusváltással.
Uta zás: légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.

ZAKYNTHOS VÁROS

CARETTA-CARETTA

NAVAGGIO-ÖBÖL A HAJÓRONCCSAL

Zakynthos

Zakynthos

Planos

Bohali

Alikes

Volimes

Blue Grotto

Laganas

Navaggio

ZAKYNTHOS VÁROS
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ZAKYNTHOS–LAGANAS

Laganas Zakynthos várostól 9 km-re található a déli parton. 
9 km hosszú homokos partja a sziget leghosszabb partszakasza.

A sziget minden korosztály számára kitűnő üdülőhely. A nyüzsgő 
éjszakai életre vágyókat kávézók, diszkók, bárok, tavernák és üzletek 
egész sora várja. Széles homokos strandján számos beach bár fogadja a 
vendégeket, de kevésbé nyüzsgő partszakaszokat is találnak a nyuga-
lomra vágyók. Ideális pihenőhely családoknak, de a vízi sportok szerel-
meseinek is számos lehetőséget nyújt.

Agios Sostis: 1,5 km-re van Laganas központjától. Barátságos kis 
üdülőfalu, mely különlegesen tiszta vizű strandjaival hívj fel magára a 
figyelmet. A falu partszakasza keskenyebb a laganasinál, többnyire 
homokos, de kavicsos és a kikötőbe vezető úton sziklás partot is talá-
lunk, 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 kényel-
mes sétával könnyen elérhetünk. A parton egészen a Kalamaki beachig 
elsétálhatunk (kb. 45 perc), ahol az álcserepes teknősök fészket raknak. 
A tenger az egész öbölben lassan mélyül és már júniusban kellemes 
hőmérsékletű. 

A faluban szupermarketek, éttermek, koktélbárok gondoskodnak az 
itt lakók magas szintű kiszolgálásáról. 

A Cameo-sziget (diszkósziget): nappal kiváló fürdőhely, éjszaka 
hangulatos szórakozóhely, ahol két beachbár is található.

Zakynthos szi ge tét nem hagy hat juk el anél kül, hogy ne tet tünk 
vol na lá to ga tást Navaggión a roncs ha jós öböl ben, mely a szi get egyik 
jel kép évé vált. Az egy ko ri ten ge ri „bal eset” szín he lye ma a szi get egyik 
leg lá to ga tot tabb pont ja. Tür kiz kék ten ger öböl, fe hér szik lák, ro man ti-
kus, mél tó ság tel je sen rozs dá so dó ha jó roncs – min den kép pen kö te le zõ 
prog ram. Il let ve két kö te le zõ prog ram, mert mind fe lül rõl, mind a 
ten ger irá nyá ból ki hagy ha tat lan lát vány.

MARATHONISI SZIGET

CAMEO (diszkósziget)

KIKÖTÕ

LAGANAS CENTRUM

AGIOS SOSTIS CENTRUM,

SIRTAKI ÉTTEREM
MINDEN APARTMANHÁZ EZEN 

A TERÜLETEN BELÜL TALÁLHATÓ

Ibéria ház
•

Georgina ház 
és étterem

• Kikötő

Cameo
(diszkósziget)

Agios Sostis központ

Laganas központ

• •  

• Sofia ház

LAGANASI STRAND

AGIOS SOSTIS – STRAND

Anna ház •

Sirtaki Étterem •

Villa Maria
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HAJÓS SZIGETTÚRA (NAVAGIO-ÖBÖLLEL) 

Egész napos, látványos és egyben kikapcsolódást nyújtó hajókirándulás, 

melynek során az egész szigetet körbehajózzuk! A hajó fedélzetéről gyö-

nyörködhetünk az eldugott kis öblökben, a csodálatos sziklaképződmé-

nyekben, az érintetlen természetben, valamint megismerhetik a települé-

seket, üdülőhelyeket. A nap folyamán ellátogatunk a híres Navagio-öbölbe 

(a kikötés időjárásfüggő), elhaladunk a Kék-barlangok mellett, látható lesz 

a nagy görög zászló Kerinél, illetve több helyen is van lehetőség a fürdő-

zésre a kristálytiszta Jón-tengerben.                             Ára: kb. 25/13 €

BUSZOS SZIGETTÚRA

Fedezze fel velünk Zakynthost, 

is merje meg a sziget történetét, a 

helyiek életét egy egész napos bu -

szos kirándulás keretében! A ki -

rándulás során először a lithakiai 

olívaolaj-üzembe látogatunk el, 

majd utunkat a sziget belseje felé 

folytatjuk, gyönyörű tájakon hala-

dunk Maheradó felé. Itt az Agia 

Mavra-templomot és a híres csoda-

tévő ikont tekintjük meg. Ezután 

Exo-Chora több mint 2000 éves 

olajfáját nézzük meg; itt tartunk 

egy kávészünetet. A pihenő után 

Porto Vromiból kishajóba szállunk 

és felfedezzük a környező partsza-

kasz csodálatos barlangjait, vala-

mint Poszeidón arcát is lefotóz-

hatják (csónakjegy helyben fize-

tendő, kb. 6 € , kb. 40 perc). Ana-

fo ni tiriában megnézzük Szent 

Dionysos kolostorát, majd ebéde-

lési lehetőség egy hegyi taverná-

ban. Ezek után a Navagio-öblöt 

tekintjük meg felülről, mely a szi-

get szimbóluma a hajóronccsal. A 

kellemes és tartalmas nap egy helyi 

kereskedőnél folytatódik, aki saját 

zakynthosi csemegéivel kínálja meg a csoportot, majd borkóstolás követ-

kezik Kallipadóban a Callinico-pincészetben, miután megismerkedtek a 

sziget híres borainak előállításával (mindkét helyen vásárlási lehetőség). 

Végül a Bohali hegyről csodálhatják meg a főváros mesés panorámáját.            

Ára: kb. 25/13 €

GÖRÖG EST, NAPLEMENTÉVEL
Csodálják meg a naplementét, ismerjék meg velünk a görög konyhát, 

élvezzék az élő görög zenét és táncbemutatót! Görög estünket egy léleg-

zetelállító helyen, hatal-

mas sziklák tetején, a 

Kam piban található Mi -

chalis családi taverna szik-

lateraszán rendezzük meg. 

40 perces buszos utunkat 

követően érkezésünket 

még naplemente előttre 

időzítjük, hogy a hangula-

tos öböl felett, a sziklák 

pereméről végignézhessék, ahogy a nap a csodálatos Jón-tengerbe bukik. 

Naplemente után felcsendülnek a legnépszerűbb görög dallamok, élőze-

nével kísérve. A házigazdák többfogásos, házias görög vacsorával, korlát-

lan házibor-fogyasztással, látványos, hangulatos, változatos műsorral 

várják vendégeiket. Profi táncosok – népviseletbe öltözve – Görögország 

több tájegységének táncait mutatják be, majd a vendégeket is megtanít-

ják néhány alaplépésre. Garantáltan felejthetetlen estében lesz részük!                                       

Ára: kb. 28/15 €

KAIKI 
Fedezze fel velünk a környező 

öblök eldugott szegleteit egy 

kellemes félnapos hajókirándu-

lás keretében az úgynevezett 

Kaiki-kishajókkal! A ki rán dulás 

Agios Sostis ki kötőjéből indul, 

ahová autóbusszal visszük ki a 
KÉK-BARLANG

2000 ÉVES OLAJFA

POSZEIDÓN ARCA

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

ZAKYNTHOS  FAKULTATÍV PROGRAMOK
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Kefalóniára. Látogatást te-

szünk Szent Gerasimos 

templomába, majd csónaká-

zunk Melissani barlangtaván. 

Utunkat Drogoratti barlang-

jánál folytatjuk, ahol egykor 

Maria Callas is koncertet 

adott. Rövid fotószünet 

keretében vendégeink meg-

örökíthetik Myrthos varázs-

latos tengerpartját. Mielőtt 

visszaindulnánk a kikötőbe, 

látogatást teszünk a sziget 

főváro sába, Argostolliba 

(belépők kb. 10 € ).                             

Ára: kb. 50/35 €

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 tartalmazza.                  Ára: kb. 25/14 €

CSÚSZDAPARK – CSAK BELÉPŐ
Vendégeink kedvezményes belépőt válthatnak a sarakinadói csúszdaparkba 

a hét bármely napjára. (Mindennap!) Ára: kb.17/8 € ; busszal: kb. 25/14 € 

TAXIHAJÓ 
A MARATHONISI-

SZIGETRE
Töltsenek el egy kellemes 

fél napot a teknősbéka 

alakú Marathonisi-sziget 

homokos partján! A taxi-

hajó átviszi a vendégeket 

arra a partszakaszra, ahol a 

Caretta-caretták fészket 

raknak a puha homokba, 

majd a délutáni órákban 

visszahozza Önöket.                                                       Ára: kb. 9/5 €

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

a Keri kék barlangok felé vesszük az irányt. Útközben számos barlangot és 

csodálatos, érintetlen kis öblöt láthatunk. A Keri-bar lan goknál megáll a hajó 

nyílt vízi fürdőzésre, lehetőségük lesz beúszni a barlangokba, napozni a hajó 

fedélzetén, ugrálni a vízbe, felfedezni a tenger élővilágát. Majd áthajózunk 

Marathonisi kedves kis szigetére, ahol ismét lehorgonyoz kishajónk. 

Kiúszhatnak a fehér apró kavicsos partra, bemehetnek a barlangokba, 

napozhatnak a hangulatos kis parton. Miután visszatérnek a hajóra, a kapi-

tány egy ebéddel vendégeli meg Önöket.                          Ára: kb. 25/13 €

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 tértől 

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 görögök 

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. 10/6 €

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 kikötőjébe 

szállítjuk, ahonnan másfél órányi komputat követően érkezünk meg 

A BELÉPŐDÍJAK MINDIG KÜLÖN FIZETENDŐK! A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT MIND AZ IRODA, MIND A HAJÓSTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK!

ZAKYNTHOS 
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ZAKYNTHOS–AGIOS SOSTIS 
SOFIA APARTMAN 
Felszereltség: Minden apartman ren-

delkezik mini kony hával, mikróval.
Elhelyezés: 
 2 ágyas stúdiókban
Ellátás:
 A szemben lévő Georgina házunk 

éttermében, vagy a Sirtaki Étteremben igényelhető félpanzió, 
illetve csak vacsora is.

Véleményünk: 
 Egyszerű, átlagos minőségű ház saját parkolóval.
Kapacitás:
 9 db 2 ágyas stúdió,  (Összesen 18 fõre.)
GPS-koordináta:
 N 37° 42’ 39”    E 20° 51’ 17”

 Központ: 300 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: �
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

2 ÁGYAS STÚDIÓ

IIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNN KKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

ÁR 81. O.
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ZAKYNTHOS–AGIOS SOSTIS 

GEORGINA APARTMAN
Felszereltség: A szobák rendelkeznek széffel, ki-

véve a harmadik emeletet.
Elhelyezés: 2-4 ágyas, 1 légterű és 4-6 ágyas,

2 légterű; mikrós konyhával, für dőszo bá val,
erkéllyel vagy terasszal felszerelt stúdióapart-
manokban. Minden szoba a medence felé néz 
(kivéve 205., 305., 306.; 408.; 409, ezek a szobák az étterem te-
tejére néznek). 
A stúdiókban 1 franciaágy, 1 szimplaágy és 1 gyermekek részé re 
ajánlott fotelágy (170×70 cm) található, melyek 2 főre is foglalha-
tóak. A 2 légterű apartman hálószobájában egy fran ciaágy, nappa-
lijában kihúzható 2 személyes sofaágy, 1 szimplaágy és 1 fotelágy 
található (170×70 cm). 4 db 2 légterű 4 fős apartman az alsó szin-
ten található, mely fél szinttel lentebb van a földszintnél, ezeket a 
szobákat stúdió áron értékesítjük!

Ellátás: Önellátó vagy félpanzió (kontinentális reggeli, menüs vacsora), 
ill. csak vacsora igényelhetõ az apartman éttermében.

Véleményünk: Pluszszolgáltatásai miatt – medence, poolbár, saját 
étterem, parkolási lehetőség az étterem kerthelyisége mögött – 
nagyon jó apartman. 

STÚDIÓ

VILLA MARIA APARTMAN

ÉTTEREM

Kapacitás: 
 15 db 2-3-4 ágyas stúdió, 9 db 4-6 ágyas, 2 légterű stúdió. 
 (Összesen 110 főre.)
GPS-koordináta:
 N 37° 42’ 39”     E 20° 51’ 17”

 Központ: 300 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ZAKYNTHOS–AGIOS SOSTIS 
IBÉRIA APARTMAN 
Felszereltség: Az apartmanház belsõ udva-

rán személykocsis vendégeink tudnak 
parkolni. Grill az udvaron. Minden nyílás-
záró szúnyoghálós. Kávé-teafőző, mik -
rohullámú sütő is a felszerelés ré sze.

Elhelyezés: 2 és 3 férõhelyes, 1 légterû 
stúdióapartmanokban, fürdõ szobával, konyhasarokkal, erkéllyel 
vagy terasszal. Ingyenes széf is rendelkezésre áll.

 Csak a 2 férõhelyes stúdiókban vannak baldachinos ágyak.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió (kontinentális reggeli, menüs vacsora), 

ill. csak vacsora igényelhetõ a Georgina apartman éttermében, 
vagy a Sirtaki Étteremben

Véleményünk: Teljesen felújított, az átlagnál igényesebb apartmanok. 
Azon apart manházaink egyike, melyek mindig teltházasak.

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

 Központ: 400 m

 Strand: 250 m

 Klíma: � 30 €/hét

 WIFI: �
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.
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ZAKYNTHOS–AGIOS SOSTIS 
ANNA APARTMAN 
Felszereltség:  Minden szoba rendelkezik in -

gye nes széffel, szúnyoghálóval, vízforra-
lóval, mikro sü tővel.

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiókban.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió (kontinentá-

lis reggeli, menüs vacsora), ill. csak vacsora 
igényelhetõ a Georgina apartman éttermében, vagy a Sirtaki 
Étteremben.

Véleményünk: Egyszerű, tágas szobájú, családoknak ajánlott ház. 
Saját parkolója van.

Kapacitás: 2 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas,
 2 db 4 ágyas stúdió.                       (Összesen 18 főre.)
GPS-koordináta: N 37° 42’ 36”     E 20° 51’ 18”

VILLA MARIA APARTMAN 
Fekvés: Az apartmanház közvetlen szom -

szédja a Georgina házunknak.

Felszereltség: Minden szoba rendelkezik 
széffel (ingyen), szúnyoghálóval, vízfor-
ralóval, mikro sü tő vel.

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiókban.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió (kontinentális reggeli, menüs vacso-

ra), ill. csak vacsora igényelhetõ a Georgina apartman éttermében, 
vagy a Sirtaki Étteremben.

Véleményünk: Tágas stúdiók, családoknak ajánljuk, saját parkolóval 
egyéni utasoknak is ideális. 

Kapacitás: 
 2 db 2 ágyas, 
 2 db 3 ágyas, 
 2 db 4 ágyas stúdió.
 (Összesen 18 főre.)
GPS-koordináta:
 N 37° 42’ 37”     E 20° 51’ 18”

 Központ: 250 m

 Strand: 280 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: –
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

in -
ra-

tá-
ora

 Központ: 250 m
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 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: –
 Tv: –
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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

CANAL D’AMOUR



41

G
Ö

R
Ö

G
O

R
S

Z
Á

G

          online-foglalás          www.grandtours.hu

KORFU–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:
 Tel.: (00 30) 693-895-0551
 Szállás: Katerina Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Idõ pont: má jus 12.–ok tó ber 13-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.

1
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Canal d’Amour

strand

Nagy strand

Kis

strand

  1. Katerina Apartman
  2. Paradise étterem
  3. Parkoló
  4. Elektra Apartman
  5. Nikos Pool Apartman
  6. Jim’s Bike motorkölcs.
  7. Sidari Water Park
  8. Nagy szupermarket
  9. Mariella Apartman
 10. Clio Apartman
 11. San George

SIDARI

9

10

www.corfu.hu

www.sidari.net

11
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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 haladuk Korfu város felé. Első állomásunk a 
Kouloura-kilátó, ahonnan az albá-
niai hegyek mögül felkelő Nap 
fényében gyönyörködhetünk 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 (belépő kb. 
4 euró). Először a kertben, majd az 
épületben vezetjük körbe önöket, 
és eközben megismerkedünk Sissy 
életével és a palota történetével.

Kb. másfél óra itt-tartózkodás 
után utunkat a sziget fővárosa 

felé folytatjuk, közben rövid időre megállunk a Kanoni-félsziget kilá-
tójában, ahonnan festői látványban lesz részünk, és gyönyörű fény-
képeket 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 részének nyilvánított – han-
gulatos, nyüzsgő mediterrán városkát. A kávézók, tavernák, sütödék, 
boltocskák, a zegzugos kis utcák igazi hamisíthatatlan görög hangu-
latot árasztanak.

A kora délutáni órákban „átszeljük” a szigetet, és Paleokastritsa 
felfedezésével folytatjuk a sziget megismerését. Paleo a sziget egyik 
méltán legszebbnek titulált természeti adottságaival rendelkező ten-

gerparti kis falucska, amelynek a 13. században alapított monostora, 
az onnan alattunk hullámzó Földközi-tenger látványa és a fakultatív 
programként igénybe vehető (kb. 6 euró) tengeralattjárós sétahajóká-
zás mindenkit csodálatba ejt.

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

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

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 órák-
ban 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, miköz-
ben elhaladunk a közeli Albánia mellett is.

Kb. egy óra hajókázás után lehorgonyzunk egy zárt, kristálytiszta 
vizű öbölben, ahol vendégeink kedvükre fürödhetnek a hűs habokban 
és ugrálhatnak a hajó fedélzetéről.

A kapitány „pezsgővadászatra” invitálja a csapatot: aki megtalálja 
a víz alatt, az kedvére el is fogyaszthatja. Az utasok többi részének 
sem kell aggódnia, hiszen a hajón és a parton – indulástól érkezésig 
– üdítő, fehér- és vörösbor iható, korlátlan mennyiségben.

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

ACHILLEON – SISSY-KASTÉLY

PALEOKASTRITSA
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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 készíti 
számunkra az ebédet!

Fenséges illatok szállnak fel a grillező felől, és már alig várjuk, hogy 
elfogyasszuk a tálcánkra rakott finomságokat! Ebéd után, egy kis 
pihenő és fagylalt – ez is a menü része – elfogyasztása után pedig 
jöhet a játék.

A hajó legénysége vidám, játékos „sportvetélkedőt” rendez vállal-
kozó kedvű vendégeknek, amiben óriási derültség közepette vehetünk 
részt, vagy szurkolunk a családtagjainknak.

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

Tengerre, magyar!                                                 Ára: kb. 28 €

GÖRÖG 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 kb. háromfogásos vacsora 
és a hozzá felszolgált fehér-, ill. vörösborok vagy éppen üdítők. 
Miután elfogyasztottuk vacsoránkat, hátradőlünk székeinken, és 
jöhet a program.

Táncosaink – a kb. 
2 órás műsorban – 
bemutatják nekünk 
Görögország számos 
tájegységének fan-
tasztikus táncait. 
Láthatjuk a gyönyörű 
népviseleteket és 
csodálhatjuk a sirtaki, 
a zembekiko – tűz-
tánc – vagy a zorba virtuóz lépéseit, közben hallhatjuk a legismertebb 
görög zenéket, és – természetesen – mi sem maradunk ki: a táncosok 
többször is a parkettre invitálnak minket, és megtanulhatjuk ezen 
néptáncok alapjait.

Az est végén egy kis „hazai” és világslágerek egyvelegeire ropott 
táncokkal pörgethetjük meg párunkat. Menjünk mulatni és „ugorjunk 
be páros lábbal” a nagybőgőbe – mondjuk itthon – a bou zoukiba pedig 
Kor fun!                                                                     Ára: kb. 30 €

CSÚSZDAPARK
A korfui Aqualand 
Európa egyik legna-
gyobb vízi vidámpark-
ja, itt található a világ 
harmadik legnagyobb 
h u l l á m m e d e n c é j e . 
Kamikaze és extrém 
csúszdák, úszómeden-
ce, jacuzzi, kalandme-
dence, 350 méteres 
sodrófolyó, gyermek-
csúszdák és -meden-
cék várják a látogató-
kat.        Ára: kb. 28 €

PAXOS–ANTIPAXOS
Festői szépségű hajókirándulás a Jón-szi get világ két gyöngyszemére. 
A Korfu városábol induló, kb. 300 fős hajó először Paxos-szigetének 
nyugati oldalán található hatalmas és lenyűgöző szépségű barlangjait 

járja körbe, van olyan, 
amelyikbe be is megy. 
Ezek az úgynevezett 
kék barlangok.

Ezután újabb káp-
rázat vár ránk, hiszen 
kb. félórás hajókázás-
sal elérjük Antipaxos 
szigetének partjait, 
amely közelében a 
lehorgonyzott hajóról 
lehetőségünk van 
megmártózni az igazán 
azúrkék, kristálytiszta 
tengerben.

Következő állomá-
sunk ismét Paxos szi-
gete, 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. 30 €
 

ALBÁNIA
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 szí-
vében, gyönyörű étteremben tartunk egy rövid kévészünetet, és fel-
készülünk 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 iszaprétegnek 
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 órakor 
indul vissza Korfura, ahol kb. este 7-kor kötünk ki.

Ára: kb. 70 €

KORFU–SIDARI

A BELÉPŐDÍJAK MINDIG KÜLÖN FIZETENDŐK! A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT MIND AZ IRODA, MIND A HAJÓSTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK!
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SAN GEORGE 
APARTMAN 
Fek vé s: Az apartmanház a település 

csendes részén fekszik.  Három 
épületből áll, melynek az összes 
szobája az apartman saját medencéjére néz. 

El he lye zés: 2-3-4 ágyas stúdiókban és 4-5 ágyas 2 légterű stúdiók-
ban.

Fel sze relt ség: Minden apartman rendelkezik minikonyhával, tv-vel, 
mikróval.

El lá tás: Ön el lá tó, igény szerint félpanzió, illetve csak vacsora igényel-
hető a Paradise Étteremben (1,4 km).

Véleményünk: Nagyon szép, medencés, nyugodt kör nye zetben 
fekvő, tágas szo bákkal rendelkező ház, mely minden igényt kielé-
gít.

Ka pa ci tás:
 B épület 20 db  2-4 ágyas stúdió (2 szimpla ágy +1 kanapé, mely 

alól még egy pót ágy kihúzható gyerekeknek), 
 A épület 3 db 2 légterű, 4 fős stúdió (2 főre is foglalható), 
     3 db 2 légterű, 2 fős stúdió (feláras),
  C épület  1 db 2 légterű, 4 fős stúdió,
          1 db 3 légterű, 5 fős stúdió.
 (Összesen 107 fõre.)
GPS-koordináta: 
 N 39° 47’ 21”     E 19° 41’ 40”

 Központ: 1000 m

 Strand: 1000 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

KORFU–SIDARI

TENGERPARTI KIS HÁZ

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ STÚDIÓ

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ KONYHÁJA FÜRDŐSZOBA

http://sangeorgesidari.gr

ÁR 81. O.

A-ÉPÜLET

B-ÉPÜLET

C-ÉPÜLET
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KATERINA APARTMAN 
El he lye zés: 2-3 fõs stú dió apart ma nok ban.
Fel sze relt ség: 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 szom szé dos apart-
man ház nagy mé re tû me den cé jét italfogyasztás mellett ve he tik 
igény be. A stú di ók hoz sa ját er kély, für dõ szo ba és mini kony ha tar-
to zik. Kávé-teafőző, mikró is van. A nyílászárók szúnyoghálósak. 
(Az erkélyajtó szú nyoghálójának használata nagyobb odafigyelést 
igényel, mert erõs a rugója és könnyen felszalad!) WIFI csak a közös 
udvaron használható.

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.

Véleményünk: Jó fekvésű és felszereltségű apartman.
Ka pa ci tás: 
 12 db 2 különágyas stúdió,
 12 db 1 dupla + 1 szimpla 
            ágyas stú dió,
   1 db  6 fős stúdió
 (Összesen 66 fõre.)
GPS-koordináta:
 N 39° 47’ 23”    
 E 19° 42’ 30”

ban.
más 
ü let 
lál-

art-
t lf tá ll tt h tik

 KORFU–SIDARI 

KATERINA APARTMAN

2-3 FÕS STÚDIÓ

ERKÉLY

SZOMSZÉDOS MEDENCE

A medencéhez ételt, italt bevinni tilos!

FÜRDÕSZOBA

6 FŐS APARTMAN KONYHÁJA

 Központ: 100 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 4 €/nap/klíma

 WIFI: �
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

6 FŐS APARTMAN

2 FŐS STÚDIÓ

6 FŐS APARTMAN

ÁR 81. O.
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KORFU–SIDARI

TENGERPARTI KIS HÁZ HÁLÓSZOBÁJAFÕÉPÜLETI HÁLÓSZOBA FÕÉPÜLETI KONYHA

TENGERPARTI KIS HÁZ

FÕÉPÜLETI FÜRDÕSZOBA

FÕÉPÜLET
KIS HÁZ

TENGERPARTI KIS HÁZ

ELEKTRA APARTMAN 
Fekvés: A ház telke a fõutcánál kez -

dõdik és a tengerpartig nyúlik le. Az 
apartmanház három épületbõl áll. 
A fõépület a fõutca felõl található 
5 db 2 szobás apartmannal és 1 stú-
dióval. A telek közepén lévõ lapos 
tetõs házban 3 stúdió, míg közvetlenül a tengerparton, a telekha-
táron lévõ kis épületben 1 db 4 fõs két légterû stúdió van. A Katerina 
Apart ma nunktól mért távolsága 100 m. 

El he lye zés: 4-5 fõs (2 szoba + nappalis, konyhával, mikrohullámú 
sütővel ellátott), vagy 2–3 fõs  stúdió apartma nok ban.

 A kétszobás tetõtéri lakásoknak ferde a plafonja és az oldalfal nem 
normál magasságú. (4-es 5-ös szobák)

 Az 5 fõs apartman 5. ágya a nappaliban található.
Fel sze relt ség: Minden apartmanhoz tv (görög adás fogható), für dõ-

szoba, erkély vagy terasz és felszerelt konyha tartozik. Az apart-
manháznak kb. 10, ingyenesen használható napozóágya van. 
Minden nyílászáró szú nyog hálós.

El lá tás: Ön el lá tó, vagy a tõle kb. 100 m-re lévõ Paradise ét te rem ben 
fél pan zió, ill. csak va cso ra ve he tõ igény be.

Véleményünk: 
 Jó fekvésű, átlagos apartman.
Ka pa ci tás:
 2 db 2 ágyas stú dió (kis ház + főépület),
 2 db 3 ágyas stúdió, a harmadik ágy a konyhában (kis ház),
 1 db 4 ágyas, 2 légterû stúdió (tengerpartnál lévõ kis ház), alapáras
 3 db 4 ágyas, 2 szoba + konyhás stúdió (fõépület, fsz. és 2. em.),
 2 db 5 ágyas, 2 szoba + konyhás stúdió (fõépület 1. em.).
 (Összesen 36 fõre.)
GPS-koordináta:
 N 39° 47’ 26”     E 19° 42’ 31”

A házra tengerparti felárat számítunk fel.

 Központ: 0 m

 Strand: 0 m

 Klíma: � 6 €/nap/klíma

 WIFI: –
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.

http://www.mouzakitis.gr/apts/apts500.htm
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KORFU–SIDARI 
NIKOS POOL APARTMAN

Fekvés: 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.

Fel sze relt ség: Az apartmanházhoz sa ját 
me den ce tar to zik. Az apart ma nok ban a kony ha pult tal le vá lasz-
tott (vízforraló, szendvicssütő). 

El he lye zés: 2-4 ágyas, 1 lég te rû és 4-5 ágyas, 2 lég te rû kony hás, für-
dõ szo bás stúdióapartmanokban.

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). 

Vé le mé nyünk: 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. 

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”

A medencéhez ételt, italt bevinni tilos!

 Központ: 1000 m

 Strand: 900 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: –
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: –

ÁR 81. O.
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KORFU–SIDARI 

MARIELLA APARTMAN

Fel sze relt ség: Minden szoba felszerelt mikrós konyhasarok-
kal, zuhanyzós fürdőszobával, erkéllyel vagy te rasszal 
rendelkezik, mely a főutcára vagy a kertre néz. 

El he lye zés: 
 2-3 fős stúdióapartmanokban.
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 (200 m). 
Vé le mé nyünk:
 Barátságos, tágas apartmanház, 

saját pálmafás kerttel. A ház aljában 
ajándékbolt működik. Egyéni utasa-
ink részére a parkolás a ház mögött 
a nagy parkolóban lehetséges. 
A 6 apartmanból 2 a főutcára néz, 
emiatt elég zajosak; ez zárt ablakok 
mellett az ingyenklímának köszön-
hetően elviselhető.

Ka pa ci tás:
 4 db 3 fõs stú dió,
 2 db 2 fõs stúdió.
    (Összesen 16 főre.)
GPS-koordináta:
    N 39° 47’ 29”     E 19° 42’ 30”

3 ÁGYAS STÚDIÓ2 ÁGYAS STÚDIÓ

 Központ: 0 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: –
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÁR 81. O.
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KORFU–SIDARI 
CLIO APARTMAN

Felszereltség:  Saját medencével, kony-
hasarokkal, elszívóval, vízforralóval 
rendelkező, nagyon jó állapotú 
apartmanház. 

Elhelyezés: 2 ágyas, tágas stúdiókban 
és 4 ágyas, 2 légterű apartmanok-
ban. Minden szoba feláras! A medence végénél található ház 
földszinti szobáinak nincsenek szeparált teraszai, erkélyei, az 
itt lakóknak a burkolt udvaron találhatóak az ülőgarnitúrák.

Véleményünk: Néhány szoba kivételével majdnem mind a saját 
medencére néz. Szép, tágas szobák. Az apartmanhoz közel van a 
nagy strand, a Canal d’amour és a központ is.

Kapacitás: 
 10 db 2 ágyas stúdió és 6 db 2 légterű, 4 ágyas stúdió.
 (Összesen 44 főre.)
GPS-koordináta:
     N 39° 47’ 29”     E 19° 42’ 07”

 Központ: 200 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 30/50 €/hét

 WIFI: –
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: –

2 ÁGYAS STÚDIÓ

CLIO APARTMAN

ÁR 81. O.
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HALKIDIKI-FÉLSZIGET

Sen ki sem is mer he ti meg Gö rög or szág iga zi ar cát, ha va la me lyik gö rög 
szi ge tet vá laszt ja nya ra lá sa hely szí né ül – ál lít ják a Gö rög or szág- ra jon-
gók és a ta pasz talt gö rög törzsutasok. Aki te hát ha mi sí tat lan gö rög 
él mény re vá gyik, lá to gas son el a „há rom lá bú fél szi get”-nek gú nyolt 
Halkidiki-fél szi get re. A Ma ce dó ni á tól délke let re el he-
lyez ke dõ fél szi get a mi to ló gia sze rint a gö rög is te nek 
és a föld anya, Gea óri ás fi a i nak küz del me ered mé nye-
ként jött lét re. 

Kasszandra, a nyu ga ti ol da lon el he lyez ke dõ nyúl-
vány az ele ve nen el te me tett óri ás ról kap ta ne vét, így 
te hát min den föld ren gést az õ mo cor gá sá nak tud nak 
be. A ke le ti ol da lon el he lyez ke dõ nyúl vány is a küz de-
lem ben részt ve võ óri ás ról kap ta a ne vét. Athosz egy 
egész heggyel tá mad ta az is te ne ket, ám do bá sa célt 
té vesz tett, és így ke let ke zett az Athosz-hegy ség 
nyúl vá nya. A kö zép sõ „láb”, Sithónia ere de te sok kal 
bé ké sebb. A nyúl vány a ten ge ris ten, Poszeidón fi á ról 
kap ta a ne vét. An nál is in kább a Halkidikit ér de mes úti 
cél ként vá lasz  tani, mert míg más gö rög szá raz föl di 
te rü let a ko pár ság tól sár gál lik, ad  dig ez a fél szi get 
fe nyõ er de i tõl és olívaül tet vé nye i tõl zöl del lõ oá zis-
ként csa lo gat ja a ven dé ge ket.

A ked ve zõ föld raj zi adott ság nak kö szön he tõ en a 
nyúl vány bel sõ ré sze in szõ lõ ter mesz tés fo lyik. Ven-
dé ge ink szem pont já ból azon ban az 500 km-es ten-
ger par ti sza kasz bír hat na gyobb je len tõ ség gel.

Több tu cat strand nyer te el a víz és a part tisz ta-
sá gát jel zõ kék sza la got. Ta pasz ta la ta ink alap ján a 
Sithónia-nyúl ványt ta lál tuk leg al kal ma sabb nak ven-
dé ge ink szá má ra. Két üdü lõ hely sze re pel kí ná la tunk-
ban, me lyek egy más sal át el len ben, a fél szi get két 
ol da lán he lyez ked nek el, egy más tól közúton 50 km, 
légvonalban kb. 10 km tá vol ság ra. 

Neos Marmaras, a nyúl vány nyu ga ti ol da lán he -
lyez ke dik el. A ta golt, ho mo kos ten ger part já ról hí res 
üdü lõte le pü lést Kis-Ázsi á ból ér ke zõ me ne kül tek ala-
pí tot ták, és má ra a Halkidiki leg na gyobb te le pü lé sé vé 
nõt te ki ma gát. 

Alig pár ki lo mé ter re Neos Marmarastól he lyez ke-
dik el Porto Carras ki kö tõ je. A hat va nas évek ben itt 
lé te sült Gö rög or szág leg na gyobb szál lo da komp le xu-
ma, mely 2003-ban az Eu ró pai Unió csúcs ta lál ko zó já-
nak szín he lyé ül is szol gált. 

A nyúl vány ke le ti ol da lán ta lál ha tó Sarti. A csen-
des kis ha lász fa lu köz ked velt üdü lõ hely a pi hen ni 
vá gyók szá má ra. A he lyi la ko sok el be szé lé se sze rint 
szép idõ ben sza bad szem mel lát ha tók az Athosz 
nyúl vány ko los to rai. Bár me lyik te le pü lést is vá laszt-
juk, ugyan azon fa kul ta tív le he tõ sé ge ink van nak a 
kör nyék meg is me ré sé re. Kul tu rá lis prog ram ként el lá-
to gat ha tunk a Meteo rák hoz, meg te kint het jük az 
Athosz-hegy ség ko los to ra it, vagy ki csit könnyebb 

lé leg zet vé te lû prog ram ként el utaz ha tunk Thesszaloniki nyüzs gõ vá ro-
sá ba. A ter mé szet ked ve lõi részt ve het nek egy fe lejt he tet len ha jó ki-
rán du lá son, vagy a szi get tú ra ke re té ben el jut hat nak a gyö nyö rû, 
fe hér  ho mo kos Na rancs part ra. 

Neos Marmaras •

Nea Moudania •

H A L K I D I K I

Nikiti •

• Sarti 

 Thesszaloniki 

 KASSZANDRA 
 SITHONIA 

 ATHOSZ 

É

www.halkidikinet.gr

www.sithonianet.gr

www.halkidiki.com
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SARTI

Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti 
part ján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü lés után örö-
köl te. Elõ ször Hé ro do tosz tesz ró la em lí tést, ami kor Xer xész csa pa tai 
fel ke res ték a gö rög vá ros ál lam ok szö vet sé gé hez tar to zó vá ros kát. 
A haj da ni vá ros nyo ma it meg ta lál hat juk a Sykia-öböl ben. Pusz tu lá sá-
nak ide je és oka nem is me re tes. A tör té ne lem so rán leg kö ze lebb csak 
a 14. szá zad ban em lí tik, mint a Xenophonos-ko los tor ré szét. Nap ja-
ink ban Sarti a Sithónia-félsziget egyik leg ked vel tebb te le pü lé se, ahol 
a ten ger kék je egye sül a kris tály tisz ta vi zû ho mo kos ten ger part tal. Ez 
a kép te szi fe led he tet len né az itt el töl tött va ká ci ót. Szá mos szál lo da, 
apartmanház, kem ping biz to sít ja az ide ér ke zõk ké nyel mét. A te le pü-
lé sen meg an  nyi ét te rem, bár, ta ver na vár ja a stran do lás köz ben meg-
szom ja zott, meg éhe zett für dõ zõ ket. Az ide gen for gal mi lé te sít mé-

nyek szá ma azon ban még nem nõtt meg oly mér ték ben, hogy Sarti 
el ve szít se a meg hitt ha lász fa lu jel le gét. A te le pü lés ál lan dó la ko sa i nak 
szá ma ma is 900 fõ kö rül mo zog, akik el sõ sor ban ha lá szat ból és a 
tu riz mus ból ke re sik meg a min den na pi ke nyér re va lót. Sarti, bár  men-
 nyi re is kis te le pü lés, két rész re oszt ha tó: Sartira és Sarti Beachre. 
Ven dé ge ink nek a ten ger par ti ré szen, az ófalutól 1,6 km-re ta lál ha tó 
Sarti Beachen és bent Sartiban kí ná lunk szál lás le he tõ sé get. A fen ti-
ek ben le ír tak alap ján el sõ sor ban azok nak ajánl juk ezt a he lyet, akik 
me ne kül nek a hét köz nap ok za já tól, vagy csak egy sze rû en ki kap cso-
lód ni vágy nak. A kis gyer me kes anyu kák is biz ton ság ban érez he tik 
gyer me ke i ket, hi szen a szé les, ho mo kos ten ger part ról jól be lát ha tó a 
víz fe lü let. A második legnagyobb „magyar falu” Görögországban.

Sarti Beach

Sarti Sarti ófalu

www.sithonia-sarti.hu

www.sartimania.hu

É
Blue Sarti

SARTI BEACH

SARTI SARTI ÓFALU

THESSZALONIKI
NEOS 
MARMARAS

•
•

Sarti Beach bungalók
•

Irini apartman

• Kosmas apartman

Villa Phillys
•

Mare Monti
•

• 
Hotel George
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SARTI

A las san mé lyü lõ, hamar felmelegedõ víz nemcsak a gyer me keknek 
elõnyös, hanem a felnõtteknek is ked vez. Sen kit ne té ves  szen meg 
Sarti mé re te, bár kis hely, szá mos ki kap cso ló dá si le he tõ ség kí nál ko zik. 
Kön  nyû dél utá ni ki rán du lás ként fel ke res het jük a te le pü lés tõl 500 
méterre ta lál ha tó Xenophonos-kolostort. Kü lön bö zõ vízisportoknak 
hó dol ha tunk, de akár bú vár kod ha tunk is. A te le pü lés rõl szá mos szer-
ve zett ki rán du lás in dul az Athosz-félszigethez, a Me teorákhoz és a 

thesszaloniki csúsz da park hoz. Részt ve he tünk egy bu szos szi get tú rán, 
és es te ki mu lat hat juk ma gun kat egy re mek gö rög es ten. Ha más 
kö ze li stran dot is ki sze ret nénk pró bál ni, el lá to gat ha tunk a fe hér 
ho mo kos Na rancs part ra vagy akár a nyúl vány má sik ol da lán el he lyez-
ke dõ, 52 km tá vol ság ra lé võ Neos Marmarasra.
Ide gen ve ze tõnk elérhetõsége:
 Tel.: (00 30) 693-438-7010
 Szállás: Blue Sarti Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Egyé ni leg uta zók fi gyelmébe!
 Deb re cen–Sarti: kb. 1200 km. 
 Au tó pá lya díj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).
Idõpont: május 15-től okt. 16-ig hetente, keddi tur nusváltással.
Utazás: légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.

PARTI ÉTTEREM AZ ÓFALUBAN

ÓFALU

SZEMKÖZT AZ ATHOSZ HEGY
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KOSMAS APARTMAN

Felszereltség: Sarti központjá-
hoz közeli, néhány éve épült 
apartmanház, amely rendelke-
zik mini konyhával, elszívóval, 
televízióval, mik róval.

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdi-
ókban. Feláras apartman. Az alsó szinti apartmanok 
1 m-rel lejjebb vannak az utcaszintnél. 3 kicsi szoba 
erkélye belső udvarra néz, ezeket kedvezménnyel ér-
tékesítjük.

Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, illetve csak va-
csora igényelhető egy helyi étteremben.

Véleményünk: Jó fekvésű ház, mely a tengerparthoz és a 
központhoz is közel található.

Kapacitás: 
   6 db 4 ágyas stúdió 
           (1 db dupla ágy + 1 db emeletes ágy),
    3 db 2 ágyas stúdió, 
 12 db 3 ágyas stúdió.              (Összesen 66 fő.)
GPS-koordináta:      N 40° 5’ 26”    E 23° 58’ 40”

 Központ: 500 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �   

SARTI

BELSŐ UDVARRA NÉZŐ ERKÉLY

3 ÁGYAS STÚDIÓ

4 ÁGYAS STÚDIÓ

IIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNN  KKKKKKKKKKKKLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

www.hotelkosmassarti.gr

ÁR 81. O.
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MEDENCENAPOZÓ

„B” ÉPÜLET

„A” ÉPÜLET

SARTI

STÚDIÓ KONYHÁJA

El lá tás: Ön el lá tó, fél pan zió vagy csak va cso-
ra  igé nyel he tõ a ház  saját éttermében.

Vé le mé nyünk:
 A ház teljesen felújított, de alap rajzából, fek vésébõl kifolyólag 

több negatívuma is van. Nincs mindenhol szeparált erkély vagy 
terasz, ill. van falra nézõ erkély is. Mindezeket összevetve alapáron 
áruljuk a házat, kivéve az utcára nézõ, önálló erkéllyel rendelkezõ 
apartmanjainkat: „A” épület 1. és 2. emelet; „B” épület 1. emelet 
utcára néző szobái; és az egész „C” épület,  amikre felárat számí-
tunk fel (15 db). A ká vézó felett a 8×4 m-es csobbanómedence és 
tetõnapozó is az utasok kényelmét, szórakozását szolgálja. 

EZ A VOLT SARTI HOLIDAY HÁZ!

Kulcsátvételkor 50 euró kaució fizetendõ szobánként 

a tulajdonosnak, amit, ha mindent rendben találnak, távozáskor 

utasaink visszakapnak!

„C” ÉPÜLET KÁVÉZÓ ÉS GYORSÉTTEREM

STÚDIÓ FÜRDÕSZOBÁJA

BLUE SARTI APARTMAN 
(medencés)

Központ: 1600 m

 Strand: 50 m

Klíma: � 6 €/nap

WIFI: � 
Tv: �

 Törülköző: �
Mikró: �

BELSÕ TERASZOK

ÁR 81. O.

A ház tulajdonosa 2012-ben meg szeretné vásárolni a főutcán 

található Mare Monti nagyon szép, modern, új, medencés 

apartmanházat. Amennyiben sikerül neki, úgy azt is értékesíteni 

fogjuk a Blue Sarti árán.
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Hűvös szoba, nem süt be a Nap, 

és még oldalról a tenger is 

látszik (1., 2. emelet!)

FÖLDSZINTI KÁVÉZÓ ÉS GYORSÉTTEREM

4 FÕS STÚDIÓ

BELSÕ UDVAR

KÉT LÉGTERÛ STÚDIÓ-HÁLÓSZOBA

Felszereltség: Minden apartman rendel kezik saját fürdõ szo bával, 
mi ni kony hával, mikrohullámú sütővel, er kéllyel. A te tõn medence 
és napo zó te rasz található. 

Elhelyezés: 
 2-3-4 ágyas stúdióapart ma nokban, 4 ágyas, 2 légterû stú  di ók-

ban. 
Kapacitás:
 19 db 2 ágyas stúdió,
 16 db 3 ágyas stúdió,
 10 db 4 ágyas stúdió,
   4 db 4 ágyas, 2 légterû stúdió.
 (Összesen 142 fõre.)
GPS-koordináta:
    N 40° 4’ 50”    E 23° 58’ 47”

3 FŐS STÚDIÓ

NAPOZÓTERASZ MEDENCÉVEL, KILÁTÁSSAL A TENGERRE  

A medencéhez ételt, italt bevinni tilos!

SARTI

ÁR 81. O.

FALRA NÉZÕ ERKÉLY
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Felszereltség: Minden apartman 
rendelkezik saját mi nikony há-
val, tv-vel, elszívóval és mik-
róval. Az udvaron grillező.

Elhelyezés: 4 fős stúdiókban és 
4 fős 2 légterű stúdiókban.

Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, illetve csak va cso-
ra igényelhető a Blue Sarti éttermében. 

Véleményünk: 2 épületből álló, egyszerű apartman, mely 
nyugodt, csen des környezetben fekszik. A ház a Blue 
Sarti apartmanunk mögött található.

Kapacitás: 
 4 db 4 fős stúdió (emeletes ággyal!)
 4 db 2 légterű, 4 fős stúdió.          (Összesen 32 főre.)
GPS-koordináta:
    N 40° 4’ 50”     E 23° 58’ 44”

IRINI APARTMAN  Központ: 1650 m

 Strand: 150 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI:  �
 tv: � 
 Törülköző: �
 Mikró: �

SARTI

4 FŐS STÚDIÓ 

2 LÉGTERŰ, 4 FŐS STÚDIÓ

ÁR 81. O.
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SARTI
SARTI BEACH 

BUNGALÓK 
Felszereltség: Minden bungaló ren-

delkezik sa ját fürdőszobával, mi -
ni   kony hával és saját terasszal. Az 
apartman telepen egy szép, nagy 
medence is található.

Elhelyezés: 
 2 ágyas stúdiókban. 
Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, illetve csak va-

csora igényelhető a Blue Sarti éttermében.
Véleményünk: Jó, tágas szobák, melyekből oldalról lát-

hatják a tengert. Van egy Beach bárja is, ami nagyon 
hangulatos, ott napágyak-ernyők használata fogyasz-
tás ellenében lehetséges. Saját strandröplabdapályával 
rendelkezik.

Kapacitás: 
 12 db 2 ágyas stúdió.
 (Összesen 24 fő.)
GPS-koordináta:
    N 40° 4’ 59”    E 23° 58’ 42”

F

 Központ: 1300 m

 Strand: 50 m

 Klíma: � 6 €/nap

 WIFI: � 10 €/hét

 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: –

FŐÉPÜLET A MEDENCÉVEL

BEACH BÁR

2 FŐS STÚDIÓ 

ÁR 81. O.
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A Halkidiki fél sziget Sithónia félszigetén, 
Thessza lonikitõl 125 km-re, a dús nö vény ze tû 
Ita mosz-h e gy lá bá nál ta lál ha tó az egye di 
szép sé gû Neos Mar maras. A vá ros szin te 
ural ko dik a Toro neosz i-öböl fes tõ i en ég szín-
kék ten ge rén.

A te le pü lést 1922-ben ala pí tot ták. A ten-
ger part ok min den év ben el nye rik Eu ró pa kék 
szalagját, mel  lyel a leg tisz tább ten gert, ten-
ger par tot tün te tik ki. Neos Mar maras 10 szál-
 lo dá ja, 2000 ki adó szo bá ja és a vá ros mel lett, 

Porto Car ras ban lé võ 2000 
ágyas luxus üdülõ komplexum 
jacht ki kö tõ v el kel le mes itt-
tar tóz ko dást biz to sít a nya ra-
lás ide jé re.

A te le pü lé sen szám  ta lan 
szu per mar ket, bár, ká vé zó, 
ét te rem ta lál ha tó. Csü tör tö-
kön ként kira ko-
dó vá sár van a 

város kis hajó kikö tõ jé ben. A stran-
dok ho  mo ko sak, apró kavicsosak 
és kris tály tisz ták. 
Ide gen ve ze tõnk elérhetõsége
 Tel.: (00 30) 693-7915-639
 Szállás: Politis Apartman.
 Egyéni utasaink itt jelentkez-

zenek! 
Egyé ni leg uta zók fi gyel mé be:
 Deb re cen–Neos Mar maras: 

kb. 1190 km. 

 Au tó pá lya díj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).
Idõpont:
 május 15.–október 16-ig hetente, ked di 

tur  nusváltással.
Utazás: 
 légkondicionált luxusbusszal 

vagy egyénileg.

NAGY STRAND

NAGY STRAND

ATHENE APARTMAN

MOUSES

KIS ÖBÖL

POLITIS

NEOS MARMARAS
Thesszaloniki

Sarti

•

Nagy 
strand

Központ

Athene
•

Kikötõ
•Politis

•Mouses

Kis öböl

Nagy 
strand

NEOS MARMARAS 
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NEOS MARMARAS 

2 LÉGTERŰ APARTMAN

ATHENE APARTMAN

Elhelyezés: 2-3 ágyas, egylégterű 
stúdió, valamint 5 ágyas, 2 légte-
rű apartman. A jó állapotban lévő 
4 szintes ház 2. és 3. emeletéről 
csodálatos, tengerre néző kilátás-
ban gyönyörködhetünk. Saját zárt 
udvarán grillezési lehetőség van.

Ellátás: 
 Önellátó.
Felszereltség: Az apartmanok konyhával, mikrohullámú sütővel, ká-

véfőzővel, szúnyoghálóval felszereltek. 
Véleményünk: Egyszerűen, kényelmesen felszerelt apartmanok. 

Csendes, nyugodt környezetben fekszik. A B és C emeleten az első 
apartmanok kisebb alapterületűek, s bár tengerre nézők, így nem 
számítunk fel ezért felárat. A tengerre néző szobáink felárasak!

Kapacitás:
D sor (udvarról nyílik): 4 db 2 ágyas stúdió, és 1 db 5 ágyas stúdió 

(2 légterű).
A sor (első szint): 4 db 3 ágyas stúdió és 1 db 5 ágyas stúdió 

(2 légterű).
B sor (második szint): 1 db 2 ágyas stúdió nagyon pici fürdőszo-

bával, és 5 db 3 ágyas stúdió. 
C sor (harmadik szint): 1 db 2 ágyas stúdió nagyon pici fürdőszo-

bával és 5 db 3 ágyas stúdió. 
 (Összesen 63 főre.)
GPS-koordináta:
    N 40° 5’ 42”     E 23° 46’ 32”

ATHENE APARTMAN UTCAFRONTJA

2 FŐS SZOBA ALUL, A „D" SZINTEN

KILÁTÁS AZ EMELETI ERKÉLYRŐL

 Központ: 800 m

 Strand: 450 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNN  KKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

ÁR 81. O.



G
Ö

R
Ö

G
O

R
S

Z
Á

G

60 www.grandtours.hu          online-foglalás

NEOS MARMARAS  
POLITIS APARTMAN

Felszereltség: Az apartmanok mini-
kony há val, mikrohullámú sütő-
vel, fürdőszobával és erkéllyel 
rendelkeznek. 

Elhelyezés: 2-3 fős, egy légterű stú-
dió apartmanokban.

Ellátás: 
 Önellátó.
Véleményünk: Jó fekvésű, csendes apart man ház. Az emeleti szobák-

ból csodás kilátás nyílik a 
tengerre és a falura.

Kapacitás:
 13 db 2 ágyas stúdió,
 1 db 3 ágyas stúdió. 
 (Összesen 29 főre.)
GPS-koordináta:
 N 40° 5’ 44”     
 E 23° 46’ 43”

FÖLDSZINTI TERASZOK

2 FŐS SZOBA

KILÁTÁS A LEGFELSŐ ERKÉLYRŐL

 Központ: 600 m

 Strand: 500 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: � 
 Tv: –
 Törülköző: �
 Mikró: �

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÁR 81. O.
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NEOS MARMARAS  

KILÁTÁS A TENGER FELÉ

El he lye zés: 
 2, 3, 4 ágyas, egy légterû stú dió-

apart ma nok ban. A 4 ágyas stúdi-
ókban a 4. ágy kihúzható pótágy, 
ilyenkor a szobák nagyon szűkö-
sek.

El lá tás:
 Önellátó. 
Fel sze relt ség: 
 Az apartmanok minikonyhá val, elszívóval és redőnnyel rendelkez-

nek.
Vé le mé nyünk:
 Nagyon tiszta, hangulatos, 

központi fekvésű, de nem 
zajos apartman. A fürdésre 
alkalmas kis öböl 750 
méterre található. Központi 
fekvéséből kifolyólag 
nehéz a környéken parkolót 
találni.

Kapacitás:
 6 db 3 ágyas stúdió, 
 4 db 4 ágyas stúdió.
 (Összesen 34 fõre.)
GPS-koordináta:
 N 40° 5’ 44”     
 E 23° 46’ 58”

MOUSES APARTMAN 

2 FÕS STÚDIÓ

3 FÕS STÚDIÓ

-
-
y, 
-

 Központ: 0 m

 Tengerpart: 100 m

 Nagystrand: 1100 m

 Klíma: � INGYEN!
 WIFI: � 
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
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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. 

www.paralia.gr

PARALIA
Katerini

Nagy strand

Templom

• 2. 

 • 9.

1. •

1 . Hotel Európa

2. Caravel és Billy’s apartman

3. Sky apartman

4. Anesis apartman

5. V. Thalassa apartman

6. Ino apartman

7. Pelagos apartman

8. Atlantis apartman

9. Hotel Atlantis

4.

6. •• 

8. • 

•3. 7.•
5.• 
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PARALIA

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: (00 30) 693-4387008
 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 15-től október 16-ig hetente, keddi váltással.
Utazás: luxusbusszal vagy egyénileg.

PARALIA, AHOL AZ UTCÁT IS METAXÁNAK HÍVJÁK
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Felszereltség: Az újonnan épült apart-
manház Paralia egyik legmodernebb 
háza, ahol lift is áll az utasok rendel-
kezésére. Minden szoba rendelkezik 
minikonyhával, elszívóval, hajszárí-
tóval. Feláras apartman. 

Elhelyezés: 2-3-4 fős, egy légterű stúdiókban, fürdőszobával és 
modern kony hasarokkal. 3 szobának a szomszéd tiltakozása miatt 
üvegtéglával befalazott, a szomszéd házra néző erkélye van, amit 
szezonra lehet, ki tud bontani a tulajdonos – de nem biztos –, 
ezért ezeket kedvezménnyel értékesítjük

Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, ill. csak vacsora igényelhető 
a Hotel Atlantisban vagy a Hotel Európában.

Véleményünk: Minden igényt kielégítő, új, modern apartmanok, átla-
gosnál sokkal jobb minőségű, modern kiegészítőkkel, pl. indukciós 
főzőlap, hajszárító, elszívó.

Kapacitás: 3 db 2 ágyas, 14 db 3 ágyas, 3 db 4 ágyas stúdió. 
 (Összesen 60 főre.)
GPS-koordináta:  N 40° 16' 21"     E 22° 35' 46"

SKY APARTMAN

PARALIA
t-
bb 
l-
ik 
í-

 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap
 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �  
 Mikró: –

3 ÁGYAS STÚDIÓ

ÜVEGTÉGLÁS ERKÉLY

ÁR 81. O.

2 ÁGYAS STÚDIÓ

ÜVEGTÉGLÁS ERKÉLYŰ SZOBA
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PARALIA

ÁR 81. O.

Felszereltség: Minden szoba 
rendelkezik mini kony há-
val, elszívóval, mikrohul-
lámú sütővel, redőnnyel.

Elhelyezés: 
 2-3 ágyas stúdiókban.
Véleményünk: Nagyon szépen berendezett, modern ház. 

Az apart manház Pa ralia új részében található, 200 
méterre a Pelagos házunktól. 

Kapacitás: 
 10 db 2 ágyas és 9 db 3 ágyas stúdió. 
 (Összesen 47 főre.)
GPS-koordináta:
 N 40° 16' 24"     E 22° 35' 47"

INO APARTMAN

oba 
há-

hul-
el.

 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 4 €/nap
 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �  
 Mikró: �

3 ÁGYAS STÚDIÓ

3 ÁGYAS STÚDIÓ

2 ÁGYAS STÚDIÓ

www.familyhotel-ino.gr
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PARALIA

ÁR 81. O.

ANESIS APARTMAN 
Felszereltség: Az újonnan épült 

apartmanház  rendelkezik 
minikonyhával és lifttel.

Elhelyezés: 
 2-3 ágyas stúdiókban. 
Ellátás: Önellátó, igény szerint fél-

panzió, ill. csak vacsora igényelhető a Hotel Atlan tisban vagy a 
Hotel Európában.

Véleményünk: Paralia csendesebb részén fekvő, közvetlenül a 
Thalassa házunk melletti, minden igényt kielégítő szép, igényes, 
modern ház.

Kapacitás: 9 db 2 ágyas stúdió és 14 db 3 ágyas stúdió.
  (Összesen 60 főre.)
GPS-koordináta:
 N 40° 16' 18"    E 22° 35' 44"

h tő H t l Atl ti b

 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap
 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: –  

2 FÕS STÚDIÓ

3 FÕS STÚDIÓ

ANESIS

VILLA THALASSA
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PARALIA

VILLA THALASSA APARTMAN 
Felszereltség: Minden szoba rendelkezik 

minikonyhával.
Elhelyezés: 3-4 ágyas stúdiókban. A 2 db 

4 ágyas stúdióban (17-es, 27-es szoba) két 
ágy egy ablak nélküli különszobában van, a 
szobák egymásból nyílnak, és ezekre felárat számítunk! 

Véleményünk: Modern ház. Paralia új részén fekszik, mellette egy teniszpálya 
van. A Pelagos házunktól 100 méterre található. Az Anesis szomszédja.

Kapacitás: 12 db 3 ágyas és 3 db 4 ágyas stúdió.
 (Összesen 48 főre.)
GPS-koordináta:  N 40° 16' 18"    E 22° 35' 44"

 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 30 €/hét
 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �  
 Mikró: –

3 FÕS STÚDIÓ

3 FÕS STÚDIÓ

ANESIS

VILLA THALASSA

ÁR 81. O.
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www.caravelpanos.gr

e-mail:panoscaravel@hotmail.comPARALIA
Fel sze relt ség: A föld szin ten bár (mely 

mindennap legalább éjfélig nyitva 

van és zene szól, emiatt kicsit zajos), 

te le ví zi ós tár sal gó, lift, vi zes blokk 

fo  gad j a az uta so kat. A konyha mik-

rohullámú sütõvel felszerelt.  

El he lye zés: 

 2–3–4 fõs stú dióban és 4–6 fõs, 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 Atlantisban vagy a Hotel Európában.

Vé le mé nyünk: 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.

Kapacitás:

  2 db 6 fõs, 2 légterû stúdió,

  7 db 4 fõs stúdió,

 13 db 3 fõs stúdió. 

 (Összesen 79 fõre.)

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

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

STÚ DIÓAPART MAN

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). A 3 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 (4–6 fõig).

BILLY’S APARTMAN

CARAVEL APARTMAN

KONYHAI PÓTÁGY 4 FÕS STÚDIÓ

KÖZÖS TERASZ

KONYHA

FÜRDÕSZOBA

CARAVEL APARTMAN

2 FÕS STÚDIÓ

TETŐTERASZ

ail:panoscaravel@@@hotmail.com

 Központ: 200 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.
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PARALIA
El he lye zés: 2–4 fõs, mikrohullámú sütővel 

ellátott  konyhával, fürdõ szo bával és 

erkéllyel rendelkezõ stú diók ban. 

Fel sze relt ség: A föld szin ten por ta és kis-

mé re tû tár sal gó fo gad ja az uta so kat. 

El lá tás:

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

Hotel Atlantisban vagy a Hotel Európában.

Vé le mé nyünk:

 Uta sa ink igény be ve he tik a Car avel Apart man tár sal gó ját.

Kapacitás:

 4 db 4 fõs stúdió,

 8 db 3 fõs stúdió,

 2 db 2 fõs stúdió.

 (Összesen 44 fõre.)

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

A Billy’s apart man ház címe: Pavlou Mela 12.

BILLY’S APARTMAN

TÁRSALGÓ

3 FÕS STÚDIÓ

STÚDIÓ KONYHÁJA

3 FÕS STÚDIÓ

 Központ: 200 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 4 €/nap

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.
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PARALIA
VILLA ATLANTIS 
APARTMAN

Fel sze relt ség: 
 Az apart manház föld-

szintjén, a hallban kelle-
mes társalgósarok áll 
utasaink rendelkezésére.

El he lye zés: 
 A 2, 3, 4 fõs, egy légterû stúdióapartmanok fürdõ-

szobával, kony ha sarokkal, mikróval, erkéllyel vagy 
terasszal ren delkeznek.

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

igé nyel he tõ a Hotel Atlantisban vagy a Hotel Euró pá-
ban.

Vé le mé nyünk:
 Csendes környezetben fekszik, a tágas, nagy strand-

hoz közel. Azonos a tulajdonos a Billy's házéval, 
ugyanazzal a jó szolgáltatással!

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

Az Atlantis Apart man ház címe: Ioannu Metaxa 4.

ATLANTIS APARTMAN

FÖLDSZINTI HALL

2 FÕS STÚDIÓ 3 FÕS STÚDIÓ

FÜRDÕSZOBASTÚDIÓ KONYHÁJA

 Központ: 600 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 4 €/nap

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

ÁR 81. O.
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PELAGOS 
APARTMAN

Fel sze relt ség:
 Az apartmanház be  já ra -

 tá nál por ta és kis mé re tû 
tár sal gó fo  gad  ja uta sa in-
kat. A nyí lászárók szúnyoghálósak. 

El he lye zés: 
 2 és 3 fé rõ he lyes, 1 lég te rû stúdió apart ma nokban, 

für dõ szo bá val, kony ha sa rok mik ró val, pá ra el szí vó-
val, er kél  lyel vagy te ras szal. A 106-os apartmannak 
zárt terasza van, mely körbe van építve. (11 apart-
man elõ re az ut cá ra, 4 apart man hát ra, 3 oldalra 
néz.) 

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

igé nyel he tõ a Hotel Atlantisban vagy a Ho tel 
Európában.

Vé le mé nyünk:
 Min den igényt ki elé gí tõ, új, mo  dern apart ma nok. 

A hátra néző szobák, sajnos, egy félig felépített 
házra néznek.

Ka pa ci tás:
8 db 2 fős stú dió (1 db franciaágyas, a többi két 

szimpla ágyas), 
8 db 3 ágyas stú dió (min de nütt 3 szimp  la ágy van, 

ki vé ve 1 stú di ót, ahol 1 dup la- és 1 szimp la ágy 
ta lál ha tó), 

2 db 4 ágyas, 1 légterű stúdió. 
 (Ös  sze sen 48 fõ re.)
GPS-koordináta:
 N 40° 16' 18"     E 22° 35' 47"

PARALIA

-
û 
-

2 FÕS STÚDIÓ3 FÕS STÚDIÓ

A RECEPCIÓ TÁRSALGÓVAL

 Központ: 600 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 20 €/hét

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

ÁR 81. O.



G
Ö

R
Ö

G
O

R
S

Z
Á

G

72 www.grandtours.hu         online-foglalás



73

G
Ö

R
Ö

G
O

R
S

Z
Á

G

          online-foglalás         www.grandtours.hu



G
Ö

R
Ö

G
O

R
S

Z
Á

G

74 www.grandtours.hu         online-foglalás

NEI PORI

NEI PORI Thesszalonikitől kb. 100 km-re, Paraliától kb. 40 km-re déli irányban, az 
Olymposz hegy lábánál található. Egy modern turistaparadicsom, jellegzetes, egymás 
mellett sorakozó apartmanházaival. A falu képéhez tartozik a vidámpark és a piac, 
melyet hetente egyszer tartanak. Nei Pori központja a templom. Innen a legegyszerűbb 
tájékozódni. Nei Pori két főutcából és több mellékutcából álló új építésű, a hagyo-
mányos görög üdülővárosok stílusát követő, hangulatos nyaralótelepülés. Tengerparti 
sétányán páratlan panoráma mellett kényelmesen egész Platamonig el lehet sétálni, 
ahol a Platamon vár található. A hosszú és széles, homokos tengerpart, a helyiek ked-
vessége és a páratlan olymposi környezet várja az ideutazókat. Nei Pori lassan mélyülő, 
homokos tengerpartja ideális kisgyermekes családok részére is. Platamon felé sétálva a 
part kissé kavicsosabb.

Idegenvezető elérhetősége: Marianna apartman. 

Egyéni utasaink érkezéskor itt jelentkezzenek!

Telefon: 0030 69333 10189

Időpont: május 29.–október 02-ig hetente, 

keddi turnusváltással

Utazás: luxusbusszal vagy egyénileg.

Egyénileg utazók figyelmébe:

Debrecen–Nei Pori kb. 1150 km. 

Autópályadíj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).
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NEI PORINEI PORI
PAPA JOHN APARTMAN

Felszereltség: 
 Minden apartman rendelkezik mini kony-

hával, tv-vel, vízforralóval és hajszárító-
val is.

Elhelyezés: 
 2-3-4 ágyas stúdiókban.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió, illetve csak vacsora igényelhető egy 

közeli tavernában.
Véleményünk: Nei Pori nyugodt részén, a Coral-házhoz közel fekvő  

jó minőségű apartmanház, mely alatt ajándéküzlet található. 
Kapacitás: 
 6 db 2 ágyas stúdió,
 6 db 3 ágyas stúdió,
 6 db 4 ágyas stúdió.
 (Összesen 54 főre.)
GPS-koordináta:
 N 39° 58' 28"    E 22° 39' 29"

 Központ: 500 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: –

3 FÕS STÚDIÓ

2 FÕS STÚDIÓ

2 FÕS STÚDIÓ

4 FÕS STÚDIÓ

ÁR 81. O.
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NEI PORI
CORAL 
APARTMAN
Felszereltség: Újonnan 

épült apartmanház. 
Min den apartman für-
dő szobával, konyhasa-
rokkal, elszívóval erkéllyel, szúnyoghálóval rendel-
kezik. A ház liftes.

Elhelyezés: 
 2-3 ágyas stúdiókban és 5 ágyas apartmanban.
Véleményünk: 
 Az előre néző szobákból oldalról látni a tengert is. 

A ház alatt egy kis hangulatos kávézó található a 
vendégek szolgálatára. Egyszerű, egy kicsit zajos, 
de igényes ház.

Kapacitás: 
 10 db 3 ágyas stúdió, 
   3 db 2 ágyas stúdió, 
   1  db 4 ágyas, 2 légterű aparman külön konyhával.
 (Összesen 40 főre.)
GPS-koordináta:  N 39° 58' 25"     E 22° 39' 35"

n 
z. 
r-
-
llyel szúnyoghálóval rendel

 Központ: 600 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 4 €/nap/klíma

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: –

3 FÕS STÚDIÓ

3 FÕS STÚDIÓ

KÁVÉZÓ

ÁR 81. O.
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NEI PORI
MARIANNA 
APARTMAN
Felszereltség: A szobák 

minikonyhával, elszívóval, 
mikrohullámú sütővel, 
szúnyoghálóval és saját 
er kéllyel rendelkeznek.

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiókban és 5 ágyas 2 
légterű stúdiókban.

Véleményünk: Szép, tiszta apartman, ahol a legtöbb 
szobában felújított a fürdőszoba (kivéve a 3. eme-
leten). A felső szintet fiatalabbaknak ajánljuk, 
mivel lift nincs. Az apartmannal szemben találha-
tó egy szupermarket is.

Kapacitás: 
 12 db 2 ágyas stúdió
  6 db 3 ágyas stúdió
  1 db 4 ágyas stúdió
  1 db 5 ágyas stúdió.        (Összesen 51 főre.)
GPS-koordináta:
 N 39° 58' 29"     E 22° 39' 17"

 Központ: 100 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
 Tv: �
 Törülköző: �
 Mikró: �

3 FÕS STÚDIÓ2 FÕS STÚDIÓ

2 FÕS STÚDIÓ

ÁR 81. O.
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ATHÉN

Gö rög or szág fõ vá ro sá ban el lá to ga tunk Pi re usz ba – mely az óko ri idõk óta 

ki kö tõ és a gö rög kul tú ra szim bó lu ma –, az Ak ro po lisz hoz és a Parthe-

nonhoz, a Par la ment elõt ti Is me ret len ka to na sír já hoz, meg is mer he tik az 

õr ség vál tás ce re mó ni á ját (szok nyás õrök). Sza bad prog ram ke re té ben nyí-

lik le he tõ ség a vá sár lás ra. A Paraliáról és Nei Poriból in dí tott prog ram 

haj nal ban in dul és ké sõ éj sza ká ig tart. 

METEORÁK 

A Meteorák szik la ko los to rai 370 km-re ta lál ha tók Marmarastól és 

Sartitól, 200 km-re Paraliától és Nei Poriból. A csen des és fen sé ges szik-

la óri á sok te te jén ala kult és vi rág zott ke resz tény szer ze te si ál lam ko los to-

rai kö zül uta sa ink két ko los tort be lül rõl, míg a töb bit kí vül rõl te kint he tik 

meg. Utá na rö vid sza badprog ra mot is biz to sí tunk a szik lák lá bá nál el te rü-

lõ Kalambaka vá ros ban. Egész na pos prog ram.

OLYMPOSZ
Katerinitől délre található Litochoro, mely az Olymposz-hegy egyik me -

ne dékházához vezető útnak a kiindulópontja. Az Olymposz felhőkbe ve -

sző csipkés csúcsai a hegyvonulat és a tenger közti keskeny síkságról 

tör nek az ég felé. Az Olymposz erdős lejtőit tisztán látni az Athén–

Thessaloniki autópályáról. Délen az út a szárazföld belseje felé, a Tempi 

buja völgyébe kanyarodik, itt választja el a Piniosz folyó az Olymposzt 

társától, az Ossza-hegytől. Bár az Olymposz név az egész hegyvonulatra 

utal, leg ma gasabb csúcsát 

– egyben Görögor szág 

leg magasabb hegyét –, a 

Mitikaszt is rendszerint 

Olymposzként emlegetik. 

A hegy volt a görög iste-

nek mitikus lakóhelye, 

1913-ig ember nem is 

mászta meg.

Kirándulásunk során 

METEORÁK

ellátogatunk egy igazi görög kis hegyi faluba,  Agios Panteleimonaszba. 

Innen Litochoroba megyünk, ahonnan az Enipeasz-folyó mentén elsétá-

lunk a Vythosi vízesésig. A gyalogtúra kb. 1,5 órát vesz igénybe. Ezután a 

Stavrosz menedékházig megyünk föl (944 m), ahonnan csodálatos pano-

ráma tárul elénk. Az út során lehetőségük lesz egy fakultatív ebéd kere-

tében megkóstolni a görög „mézet” és „ouzot”.

CSÚSZ DA PARK 
A sza bad idõ köz pont 100 km-re van Marmaras tól, Sartitól, Paraliától és Nei 

Poritól, Kor fu–Sidaritól pedig 30 km-re. Uta sa ink egy sze ri be lé põ meg  fi ze-

té se után sza ba don hasz nál hat ják a park te rü le tén lé võ csúsz dá kat, hul  lám-

für dõt, na po zó te rü le tet nyug ággyal és nap er nyõ vel. Egész na pos prog-

ram.

THESSZALONIKI
Thessaloniki Görögország 

egyik legnagyobb városa és 

legforgalmasabb kikötője. 

Egész napos buszos kirán-

dulás, melynek alkalmával 

megnézzük a régen bör-

tönnek használt Fehér tor-

nyot, a Szent Demeter 

Bazilikát és a Kasszandrosz 

uralkodásakor épített vá -

rosfalakat. A kirándulás al -

kalmával megismerhetjük a 

görög emberek mindennapi 

életét, valamint lehetősé-

gük nyílik egy rövid bevá-

sárlásra is a forgatagos 

vásárnegyedben. 

ATHOS
Egész napos hajós kirándulás a titokzatos Athosi Kolostorköztársasághoz. Egész napos hajós kirándulás a titokzatos Athosi Kolostorköztársasághoz. 

A félsziget nyugati részén haladunk végig, ahol megtekintjük Daphni kikö-A félsziget nyugati részén haladunk végig, ahol megtekintjük Daphni kikö-

tőjét és nyolc kolostort. Utunkat egy gyönyörű „kalózhajóval” tesszük tőjét és nyolc kolostort. Utunkat egy gyönyörű „kalózhajóval” tesszük 

meg, mely az utasok min-meg, mely az utasok min-

den igényét kielégítő be -den igényét kielégítő be -

rendezéssel van ellátva. Az rendezéssel van ellátva. Az 

Athosz-hegy és félsziget a Athosz-hegy és félsziget a 

görögországi Mace dó niá-görögországi Mace dó niá-

ban, az ország északi ré -ban, az ország északi ré -

szében található. A félszi-szében található. A félszi-

get a nagyobb Halkidiki-get a nagyobb Halkidiki-

félsziget keleti nyúlványa, félsziget keleti nyúlványa, 

amely 7–12 kilométer szé-amely 7–12 kilométer szé-

NEOS MARMARAS – SARTI – PARALIA – NEI PORI

ATHÉN

CSÚSZDAPARK
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FAKULTATÍV PROGRAMOK GÖRÖGORSZÁG 
les és 60 kilométer hosszan nyúlik be az Égei-tengerbe. Területe 390 les és 60 kilométer hosszan nyúlik be az Égei-tengerbe. Területe 390 

négyzetkilométer. Az Athosz-hegy meredek, sűrű erdővel borított emelke-négyzetkilométer. Az Athosz-hegy meredek, sűrű erdővel borított emelke-

dői 2033 méter magasságba nyúlnak fel. A félsziget körüli tengerek a hajók dői 2033 méter magasságba nyúlnak fel. A félsziget körüli tengerek a hajók 

számára veszélyesek. Ezt jól tudták már az ókorban is, különösen azután, számára veszélyesek. Ezt jól tudták már az ókorban is, különösen azután, 

hogy Kr. e. 492-ben itt semmisült meg a görögökre támadó perzsa hadse-hogy Kr. e. 492-ben itt semmisült meg a görögökre támadó perzsa hadse-

reg flottája egy viharban, az ókori források szerint mintegy húszezer reg flottája egy viharban, az ókori források szerint mintegy húszezer 

ember halálát okozva. Az Athosz-hegy húsz ortodox kolostor otthona, ember halálát okozva. Az Athosz-hegy húsz ortodox kolostor otthona, 

amelyek autonóm teokratikus köztársaságot alkotnak Görögországon amelyek autonóm teokratikus köztársaságot alkotnak Görögországon 

belül. Az Athos-hegyen csak 21 évet betöltött, keleti ortodox hitű férfiak belül. Az Athos-hegyen csak 21 évet betöltött, keleti ortodox hitű férfiak 

élhetnek. Azok a lakók, akik nem szerzetesek, a félsziget fővárosában élhetnek. Azok a lakók, akik nem szerzetesek, a félsziget fővárosában 

Kariében laknak. Mintegy 1400-an élnek a félszigeten.Kariében laknak. Mintegy 1400-an élnek a félszigeten.

HA JÓ KI RÁN DU LÁS (KA LÓZ HA JÓ)
Egész  na pos ki rán du lás, 
ha jó ká zás, na po zás a 
fe dél ze ten, nyílt vízi für-
dõ zés, stran do lás egy 
nép te len part sza ka szon, 
ahol a ha jó sze mély ze te 
ebé det ké szít uta sa ink-
nak.

SITHÓNIA-TÚ RA 
A csak Mar maras ból és Sartiból in du ló au tó bu szos ki rán du lás so rán kör be-

utaz zuk a fél szi ge tet. Rö vid sé ta Porto Koufó te le pü lés bab szem ala kú 

öb lé ben, meg ál lunk 3 órá ra Sartiban vagy Neos Marma rasban, ahol stran-

do lás ra és fa kul ta tív ebéd re nyí lik le he tõ ség. Stran do lás az ún. Na  rancspar-

ton. Ha za fe lé fo tó zá si le he tõ ség Vourvurouban. Egész na pos prog ram.

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

FAKULTATÍV PROGRAMOK ÁRTÁBLÁZATA €/FÕ (kb.)

SUNSET
Neos Marmarasról induló 2-3 órás esti ha jó kázás, ahol egy finom koktél 

szürcsölgetése mellett gyönyörködhetünk a naplementében a nyílt ten-

geren.

Hová
ATHÉN ATHOS

HAJÓ-

KIRÁNDULÁS

GÖRÖG 

EST

CSÚSZDA-

PARK

SITHÓNIA-

TÚRA
METEORÁK SUNSET THESSZALONIKI OLYMPOS SKIATHOS

Honnan

Neos Marmaras – 25  25  35  35  20  40  12  28 – –

Paralia 45 –  20  25  35 –  25 –  20  15 40

Sarti – 19  30  35  35  20  35 –  25 – –

Nei Pori 45 –  25  25  35 –  25 –  25  25 40

SARTI ÉS MARMARAS – KALÓZHAJÓ

SKIATHOS
Az egész évben zöld Skiathos a görög szigetvilág egyik legkisebb szigete. 

A dombos vidéket fenyvesek, gyümölcsöskertek és több mint félmillió 

olajfa borítja. A sziget egyetlen nagyobb városa az azonos nevű Skiathos, 

Görögország egyik legszebb kikötőjénél épült. Ez a Mamma Mia című 

filmből lehet ismerős, hiszen itt forgatták ennek a nagy sikerű filmnek egy 

részét.

Utunk első felét autóbusszal tesszük meg a Paga sitikoi-öbölig, a kikö-

tőig, innen hajózunk a gyönyörű partszakaszairól, kristálytiszta vízéről 

híres, mindig napfényes Skiathosra, ahol kétszer köt ki háromszáz fős 

hajónk, először a sziget székhelyén, Skiathos városában. A városnézés után 

újra hajóra szállunk, és áthajózunk a sziget délnyugati csücskébe, a Kou-

kou naries strandjára, mely az „aranyhomokról” és a strandot övező fenyő-

erdőről híres. Itt fürdőzés, napozás, pihenés a program. A délutáni órákban 

indulunk vissza a hajóval a kikötőbe, majd az esti órákban ismét autóbusz-

szal érkezünk vissza Paraliára és Nei Poriba.

GÖ RÖG EST 
A több fo gá sos, gö rög spe ci a li tá so kat tar tal ma zó va cso rá ra egy han gu la tos 

ét te rem ben ke rül sor. A vacsorához fel nõt teknek bort, gye rekeknek üdítõt 

ingyenesen szolgálnak fel. A va cso ra alatt gö rög ze né szek szó ra koz tat ják 

ven dé ge in ket. A vacsora után kezdõdik a folklórmûsor, amely után a ven-

dégeknek is le hetõségük van beletanulni a gö rög szirtaki lépéseibe. A prog-

ram nak éjfél után van vége. 

GÖRÖG EST

SKIATHOS

PART MENTI SZOBOR
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GÖRÖGORSZÁG 

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!

Sidari (Korfu), Zakynthos, Kefalonia kb. 20 € (oda-vissza)

Kusadasi kb. 2 € (oda-vissza)

Kusadasi vízum: 15 € vagy 20 $
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 minden busztípusra 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! 

KORFU:  IGOUMENITSA–KORFU

05:30-tól 22.15-ig kb. óránként. 

ZAKYNTHOS:  KILINI–ZAKYNTHOS

május–június és szeptember–október: 08:15; 11:00; 13:30; 

17:15; 21:15. 

július-augusztus: 08:00; 10:30;12:30; 15:30; 17:30; 20:00; 

22:00. 

KEFALONIA

Kiliniből május–június és szeptember–október: 08:00, 16:00; 

július–augusztus: 06:00, 10:45, 15:30. 

Astakosból egy nap egyszer megy: 12:15-kor.

A fenti idõpontok görög idõ szerint értendõk, és a 2011-es 

menetrend alapján készültek! 

A kompokra indulás elõtt min. fél órával kell felszállni! 

KUSADASI:

Gelibolu–Lapseki fél és egy óránként a nap 24 órájában, a 

hét minden napján.

ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI (Ft/fő) Félpanzió Vacsora

SARTI – Blue Sarti: menüs 34 900 22 900

PARALIA – H. Atlantis: menüs 28 900 19 900

PARALIA – H. Europa: menüs 31 900 19 900

NEI PORI – Familia: menüs 22 900 17 900

TOLO – H. Romvi; Dimitra: menüs 31 900 21 900

KORFU – Paradise: menüs 34 900 25 900

ZAKYNTHOS – Georgina: menüs 34 900 25 900

ZAKYNTHOS – Sirtaki: svédasztalos 34 900 28 900

KEFALONIA – Manolis: menüs – 19 900

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK
Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

Paralia, Nei Pori, Sarti, Marmaras 26 000 15 000

Sidari (Korfu), Zakynthos, Kefalonia, Tolo 33 000 20 000

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 

Maximum 2 hétig vásárolható autóbuszra retúrjegy, 

egyébként két egyirányú jegy szükséges.

HOTEL EURÓPA***+

Fek vé se: A tengerparttól 100 m-re, a központtól 100 m-re, 
a Billy’s apartmanházzal szemben, egy park szomszéd-
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

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

salátabárral.
GPR-koordináták: N 40° 16' 4"      E 22° 35' 45"

Címe: Pavlou Mela 7.

IdIdIdIddddIdIddIdIdIdIdIdIdIdIdddőpőpőpőőőőpőpőpőpőpőpőpőpőpőpőppononononononononnononontotototttttotototottototokkkkkkkkkkkkk EEEEEEEEEEEEEEEgygygygygygygygygygyyénééénénéénénénénénénéné iiiiiiiiiii ututtututututututututu azazazzazazazazááásáásáááásásássasasasal,l,l,llll,ll,ll,l ffffffffff fffff fféléléélélllélééélééééléléééléélélééléélé papapapapapapapapapappaapapappanznznznznznznznnznznzznznznznznznnnnznzióióóióióióióióióóióióóióióióióóiióióióióióóióióiióióiiióóióióióióvaavaaaavvavavaavavvavavvaavavvaavvvavvavaavaaavaavavaaaaaaavall,ll,l,l,lllllllllll,l,l,,ll,ll,,,ll,,l,l,llll,llllll,l,lll,lll, 22 222 22 22 22 2222 22222222222222222222222222 áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áá áá ááá ááá áágyggygygyyyyyygyyyygyyyyyyygyygygygygygygygggygyggggygygggygyyygyggyggggyyyyyyygyyygygygyyyygyyyyygyygyggygyggggg aaassssasasssaassasasasasasssasaaassssasaaaaaasasassassasssaassassaasaasasssasasassaasssasaasasaassaasss s ssssssssssssss ssssss s ss ss szozozozozozozzozozoozzozozozozzoozozoozoooobábábábábábáábábáábááábábáábábááábbbábááábábábbáábábábábábáábbáábbábábbbááábááááábábababababbabababababbbbababababababaababaaababaababababaabababababbbaabbbbabaaannnnnnnnnnn nnnnnnn n FFtFtFtFttttFttttFtttFttFFtFtFtFtFttFtFtFtFtt//f//f/////f/f/f/ff/f///f/f/ff/ff//f/fffffff/f/f/f/f//f/f/f//f/ff//f/ff//// ő/ő/ő/ő/ő/őőő/őőőőőőő/őőő/ő/ő/őőőőőő/őő/ő/őőő//ő/őőő/ő//ő//ő/őő/////ő/őőőő///héhéhééééhééééééhhéééééééhéhééhééhééhéhéééééééhééhéééééééééééhééééééh ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

VVVVVVVVVVVV.V. 11111 111 15555555.5 VVVVVVVVVVVV–V–VIIIII.III 22222 22666666. 7777777777777777777777 999999999999 9999999999999999999 9 99999999999999999999999900000000000000000000000000000000000000

VIVIV . . 2626.–.–VIVIIIII. . 2828. 8688686868686 9 999 999999999 9999 99900000000000000000000000

VIII. 2828.–. X.XX. 0009.99. 7777777777 9 9999999999 999900000000000000000000000000000000000

www.hotel-europe.gr
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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 férõhelyû 

szállásunk 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.

Az első és utolsó 4 turnusban nincs 

egyágyas felár, ha az utas vállalja a 

társítást!

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman neve Miért?
Mennyi?

Megjegyzés
busszal egyénileg

Elektra (Korfu) közvetlen vízparti ingatlan 10%   20% kivéve a tengerparti 2 légterű

Clio (Korfu) medencés   5%   10% minőségi apartman

San George (Korfu) 2 légterű stúdió alap stúdió áron 5% 10% 4-es, 5-ös, 6-os szobák

Blue Sarti (Sarti) jó fekvésű, önálló erkély   5%   10% C ép.+A ép.1., 2. em.+B ép. utcára néző

Kosmas (Sarti) klíma 5% 10% kötelező klíma

Kosmas (Sarti) kis alapterület, belső udvarra néz –10% –20% 7-es, 17-es, 27-es szobák

Eleana (Tolo) tengerre néző  10%   20% közvetlen vízparti apartman

Athéne (N. Marmaras) tengerre néző   5%   10% a két felső szint (B és C) kivéve B1, C1

Athéne (N. Marmaras) alsó szint (D szint) –5% –10% a teraszajtó a bejárati ajtó is egyben

Anna (Kefalonia) nagyobb alapterület   5%   10% galériás stúdiók

Sky (Paralia) új, modern ház   5%   10% minőségi apartman

Sky (Paralia) üvegtéglával befalazott erkély –10% –20% 6-os, 107-es, 207-es szobák

Thalassa (Paralia) 2 légterű stúdió alap stúdió áron 5% 10% 17-es, 27-es szoba, belső szoba ablak nélkül

DÉL-GÖRÖGORSZÁG – Korfu | Kefalonia | Zakynthos | Tolo* minden apartmanjára

Időpontok

STÚDIÓAPARTMAN BUSZJEGGYEL, Ft/fő/hét EGYÉNI UTAZÁSSAL, Ft/apartman/hét

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

2 fős 3 fős 4 fős 4 fős 5 fős 6 fős 2 fős 3 fős 4 fős 4 fős 5 fős 6 fős

V. 12–19. 31 900

19 900 21 900 23 900   29 900 31 900   33 900
V. 19–26. 34 900 33 900 32 900 34 900 33 900 32 900

V. 26.–VI. 02. 37 900 35 900 34 900 36 900 35 900 34 900

VI. 02–09. 40 900 37 900 36 900 38 900 37 900 36 900

VI. 09–16. 43 900 39 900 37 900 40 900 39 900 38 900 29 900 31 900 33 900   44 900 46 900   48 900

VI. 16–23. 51 900 45 900 41 900 46 900 44 900 42 900 44 900 47 900 50 900   67 900 70 900   73 900

VI. 23–30. 56 900 48 900 44 900 50 900 47 900 45 900 55 900 58 900 61 900   83 900 86 900   89 900

VI. 30–VII. 07. 62 900 52 900 47 900 55 900 51 900 48 900 68 900 72 900 76 900 103 900 107 900 111 900

VII. 07–14.; VII. 14–21. 

69 900 57 900 50 900 60 900 54 900 52 900 83 900 88 900 93 900 125 900 130 900 135 900
VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11. VIII. 11–18.

VIII. 18–25. 65 900 54 900 48 900 57 900 52 900 50 900 75 900 79 900 83 900 113 900 117 900 121 900

VIII. 25.–IX. 01. 60 900 51 900 46 900 53 900 49 900 47 900 64 900 68 900 72 900   97 900 101 900 105 900

IX. 01–08. 55 900 47 900 43 900 49 900 46 900 44 900 53 900 56 900 59 900   80 900 83 900   86 900

IX. 08–15. 50 900 44 900 41 900 46 900 43 900 41 900 42 900 45 900 48 900   64 900 67 900   70 900

IX. 15–22. 45 900 41 900 38 900 42 900 40 900 39 900 30 900 32 900 34 900   46 900 48 900   50 900

IX. 22–29. 40 900 37 900 36 900 38 900 37 900 36 900

19 900 21 900 23 900   29 900 31 900  33 900IX. 29.–X. 06. 35 900 34 900 33 900 34 900 33 900 32 900

X. 06–13. 31 900

ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁG – Sarti | Neos Marmaras | Paralia | Nei Pori* minden apartmanjára

Időpontok

STÚDIÓAPARTMAN BUSZJEGGYEL, Ft/fő/hét STÚDIÓAPARTMAN EGYÉNI UTAZÁSSAL, Ft/apartman/hét

Egy légterű Két légterű Egy légterű Két légterű

2 fős 3 fős 4 fős 4 fős 5 fős 6 fős 2 fős 3 fős 4 fős 4 fős 5 fős 6 fős

V. 15–22. 23 900

19 900 22 900 25 900 29 900 32 900 35 900V. 22–29. 26 900 25 900 24 900 25 900 24 900 23 900

V. 29.–VI. 05. 29 900 27 900 26 900 28 900 27 900 26 900

VI. 05–12. 34 900 31 900 30 900 33 900 31 900 30 900 29 900 32 900 35 900 44 900 47 900 50 900

VI. 12–19. 39 900 34 900 31 900 35 900 33 900 31 900 35 900 38 900 42 900 53 900 56 900 59 900

VI. 19–26. 47 900 39 900 35 900 41 900 38 900 35 900 52 900 55 900 58 900 79 900 82 900 85 900

VI. 26.–VII. 03. 53 900 43 900 38 900 46 900 41 900 38 900 66 900 70 900 74 900 99 900 103 900 107 900

VI. 03–10. 59 900 47 900 41 900 50 900 45 900 41 900 79 900 83 900 87 900 119 900 123 900 127 900

VII. 10–17.

65 900 51 900 44 900 55 900 49 000 44 900 92 900 97 900 101 900 139 900 143 900 147 900
VII. 17–24.; VII. 24–31. 

VII. 31.–VIII. 07.

VIII. 07–14.; VIII. 14–21.

VIII. 21–28. 59 900 47 900 41 900 50 900 45 900 41 900 79 900 83 900 87 900 119 900 123 900 127 900

VIII. 28.–IX. 04. 54 900 44 900 38 900 46 900 41 900 38 900 66 900 69 900 72 900 99 900 102 900 105 900

IX. 04–11. 49 900 41 900 35 900 41 900 38 900 35 900 52 900 55 900 58 900 79 900 82 900 85 900

IX. 11–18. 44 900 38 900 33 900 38 900 35 900 33 900 44 900 46 900 48 900 66 900 68 900 70 900

IX. 18–25. 39 900 34 900 31 900 35 900 33 900 31 900 35 900 37 900 39 900 52 900 54 900 56 900

IX. 25.–X. 02. 33 900 30 900 28 900 31 900 29 900 28 900 25 900 27 900 29 900 39 900 42 900 44 900

X. 02–09. 27 900 26 900 25 900 26 900 26 900 25 900
19 900 22 900 25 900 29 900 32 900 35 900

X. 09–16. 23 900
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KUSADASI

ZAKYNTHOS

TOLO, KORFU

KEFALONIA

PARALIA

NEI PORI

NEOS MARMARAS

SARTI 

ODA ODA 1-ES GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfõ 10:45 Péntek 03:00 Miskolc – CORA Áruház parkolója Vasárnap 19:45 Szerda 14:45

Hétfõ 11:25 Péntek 03:30 Tiszaújváros – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 19:00 Szerda 14:00

Hétfõ 11:45 Péntek 03:35 Polgár – autóbusz-állomás Vasárnap 18:45 Szerda 13:45

Hétfõ 12:30 Péntek 04:30 Nyíregyháza – vasútállomás, PROFI-parkoló Vasárnap 18:00 Szerda 13:00

Hétfõ 14:00 Péntek 06:00 Debrecen – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 17:00 Szerda 12:00

Hétfõ 14:35 Péntek 06:40 Berettyóújfalu – Angéla panzió Vasárnap 16:30 Szerda 11:30

Hétfõ 16:15 Péntek 08:00 Békéscsaba – Szarvasi úti MOL-benzinkút Vasárnap 15:15 Szerda 10:15

Hétfõ 17:00 Péntek 08:45 Orosháza – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 14:30 Szerda 09:30

Hétfõ 17:30 Péntek 09:15 Hódmezõvásárhely – Tûzoltóság elõtt Vasárnap 14:00 Szerda 09:00

Hétfõ 18:00 Péntek 09:45 Szeged – Rókusi TESCO Áruház parkolója Vasárnap 13:30 Szerda 08:30

ODA ODA 2-ES GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfõ 11:45 Péntek 04:00 Mezõkövesd – PROFI Áruház Vasárnap 18:30 Szerda 14:45

Hétfõ 12:05 Péntek 04:30 Eger – Mátyás király úti MOL-benzinkút Vasárnap 18:00 Szerda 14:30

Hétfõ 12:45 Péntek 05:15 Gyöngyös – Pesti úti MOL-benzinkút Vasárnap 17:30 Szerda 13:00

Hétfõ 13:25 Péntek 05:45 Hatvan – PENNY Áruház parkolója Vasárnap 17:00 Szerda 12:30

Hétfõ 14:45 Péntek 06:45 Budapest – XIV. ker. Ötvenhatosok tere, homokóra Vasárnap 16:00 Szerda 11:00

Hétfõ 16:15 Péntek 08:15 Kecskemét – PÓLUS–AUCHAN-parkoló Vasárnap 15:00 Szerda 10:15

Hétfõ 16:45 Péntek 08:50 Kiskunfélegyháza – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 14:30 Szerda 09:30

ODA ODA 3-AS GYŰJTŐÚTVONAL VISSZA VISSZA

Hétfő 10:00 Péntek 02:25 Szombathely – Tesco Áruház parkolója Vasárnap 20:00 Szerda 15:00

Hétfő 10:35 Péntek 02:45 Sárvár – vár parkolója Vasárnap 19:40 Szerda 14:30

Hétfő 11:20 Péntek 03:30 Pápa – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 19:00 Szerda 14:00

Hétfő 12:10 Péntek 04:15 Gyõr – autóbusz-állomás Vasárnap 18:20 Szerda 13:20

Hétfő 12:45 Péntek 04:50 Komárom – autóbusz-állomás Vasárnap 17:30 Szerda 12:30

Hétfő 13:05 Péntek 05:10 Tata – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 17:10 Szerda 12:10

Hétfő 13:25 Péntek 05:30 Tatabánya – M1 melletti McDonald's Vasárnap 17:00 Szerda 12:00

Hétfő 14:45 Péntek 06:45 Budapest – XIV. ker. Ötvenhatosok tere, homokóra Vasárnap 16:00 Szerda 11:00

ODA ODA 4-ES GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfõ 14:15 Péntek 06:10 Hajdúszoboszló – autóbusz-állomás Vasárnap 18:00 Szerda 11:50

Hétfõ 14:30 Péntek 06:25 Püspökladány – STOP bisztró Vasárnap 17:30 Szerda 11:30

Hétfõ 14:50 Péntek 06:40 Karcag – 4-es út, MOL-benzinkút Vasárnap 17:15 Szerda 11:15

Hétfõ 15:05 Péntek 06:55 Kisújszállás – SPAR Áruház parkolója Vasárnap 17:00 Szerda 11:00

Hétfõ 15:30 Péntek 07:20 Törökszentmiklós – MOL-benzinkút Vasárnap 16:40 Szerda 10:40

Hétfõ 15:45 Péntek 07:35 Szolnok – Szajoli úti MOL-benzinkút Vasárnap 16:25 Szerda 10:25

Hétfõ 16:15 Péntek 07:55 Martfû – LIDL Áruház parkolója Vasárnap 14:55 Szerda 09:55

Hétfõ 16:45 Péntek 08:25 Kunszentmárton – PENNY Áruház parkolója Vasárnap 14:25 Szerda 09:25

Hétfõ 16:55 Péntek 08:35 Szentes – Attila úti MOL-benzinkút Vasárnap 14:00 Szerda 09:00

ODA ODA 5-ÖS GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfő 10:50 Péntek 03:30 Nagykanizsa – OMV-benzinkút (7-es úton) Vasárnap 20:40 Szerda 15:40

Hétfő 11:35 Péntek 04:00 Böhönye – központi buszmegálló Vasárnap 19:55 Szerda 14:55

Hétfő 12:15 Péntek 04:30 Kaposvár – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 19:15 Szerda 14:15

Hétfő 12:45 Péntek 05:00 Dombóvár – Templom tér (Erzsébet u. felől) Vasárnap 18:45 Szerda 13:45

Hétfő 13:45 Péntek 05:45 Pécs – Budai Vám TESCO-parkoló Vasárnap 17:45 Szerda 12:45

Hétfő 14:50 Péntek 06:45 Szekszárd – vasútállomás Vasárnap 16:40 Szerda 11:40

Hétfő 15:00 Péntek 06:55 Tolna – SPAR Áruház parkolója Vasárnap 16:30 Szerda 11:30

Hétfő 16:00 Péntek 07:45 Baja – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 15:30 Szerda 10:30

ODA ODA 6-OS GYŰJTŐÚTVONAL KECSKEMÉTRE VISSZA VISSZA

Hétfő 10:30 Péntek 02:30 Zalaegerszeg – Sportcsarnok Vasárnap 20:30 Szerda 15:40

Hétfő 11:00 Péntek 03:00 Keszthely – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 20:00 Szerda 15:10

Hétfő 11:30 Péntek 03:30 Tapolca – SPAR Áruház parkolója Vasárnap 19:30 Szerda 14:40

Hétfő 12:15 Péntek 04:15 Ajka – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 18:45 Szerda 13:55

Hétfő 12:50 Péntek 04:50 Veszprém – Szikvíz parkolója Vasárnap 18:10 Szerda 13:20

Hétfő 13:10 Péntek 05:10 Várpalota – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 17:50 Szerda 13:00

Hétfő 13:30 Péntek 05:30 Székesfehérvár – SKÁLA Áruház parkolója Vasárnap 17:30 Szerda 12:40

Hétfő 14:30 Péntek 06:30 Dunaújváros – vasútállomás Vasárnap 16:30 Szerda 11:40

Hétfő 14:45 Péntek 06:45 Dunaföldvár – SHELL-benzinkút (régi 6-os úton) Vasárnap 16:15 Szerda 11:25

Hétfő 15:05 Péntek 07:05 Solt – Petőfi telep, Bableves csárda Vasárnap 15:55 Szerda 11:05

A feltüntetett időpontok az indulást jelzik, találkozó minden esetben 20 perccel korábban!

KUSADASI

ZAKYNTHOS

TOLO, KORFU

KEFALONIA

PARALIA

NEI PORI

NEOS MARMARAS

SARTI FELSZÁLLÁS HELYE
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••SzegedSzeged

••  BelgrádBelgrád

••  NisNis

••  SzkopjeSzkopje

Tesszaloniki Tesszaloniki 

••PARALIAPARALIA  ••
NEI PORINEI PORI  ••
••  IoanninaIoannina

••  IgoumenitsaIgoumenitsa

(Korfu)(Korfu)
SIDARISIDARI

                  ••

(Kefalonia) (Kefalonia) 
SKALASKALA  ••

LAGANASLAGANAS  ••
TOLOTOLO  ••

Athén Athén ••

••  SARTISARTI••
N.MARMARASN.MARMARAS

••  SzófiaSzófia

••  EDIRNEEDIRNE

••KilliniKillini

••  LapsekiLapsekiGelibolu Gelibolu ••
••  CanakkaleCanakkale

••  IzmirIzmir

••  KUSADASIKUSADASI

RÖSZKERÖSZKE  ••

EVZONIEVZONI  ••

(Zakynthos)(Zakynthos)

••PatraPatra

••NikitiNikiti

••  PlovdivPlovdiv

••
TrójaTrója
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Az érkezési idõpontok tájékoztató jel-

legûek és mindig a helyi idõ szerint 

értendõk! A magyarországi útvonalakon 

a létszámok függvényében összevont 

buszok is közlekedhetnek 

Debrecenig, Budapestig és Szegedig, így 

ezeken a helyeken átszállásra is sor 

kerülhet. A menetrend a 

Szerbia–Macedónia–Görögország és a 

Szerbia–Bulgária–Törökország útvonal-

hoz készült. 

VISSZAINDULÁS NYARALÓHELY

Szombat 

14:00 és 20:00 óra 

között, 

a kompmenetrendtől 

függően

Kusadasi

Zakynthos

Kefalónia

Korfu

Tolo

Kedd 18:30 Paralia

Kedd 17:00 Nei Pori

Kedd 17:00 Neos Marmaras

Kedd 17:00 Sarti

A szaggatott vonal alternatív útvonalakat jelöl.

•• 
T.újváros

BUDAPESTBUDAPEST

•• Nyíregyháza

•• Miskolc

•• Polgár

H.szoboszló  ••
P.ladány••••Karcag

Kisújszállás ••
T.szentmiklós ••Szolnok ••

•• Martfű

•• Kunszentmárton
•• Szentes

•• DEBRECEN DEBRECEN

•• Békéscsaba

•• SZEGED SZEGED

•• Berettyóújfalu

•• Orosháza

•• Hódmezővásárhely

Eger 
••

••M.kövesd
••Gyöngyös

••Hatvan

••Kecskemét

K.félegyháza••

••Baja

Szekszárd••

••Pécs

Dombóvár
••Kaposvár

••••
Böhönye

••Keszthely
Tapolca••

Ajka••

Várpalota
••Veszprém••

   ••Z.egerszeg

Tatbánya••••Tata
Komárom
••Győr••

  Pápa
••••SárvárSzombathely••

••D.újváros
Dunaföldvár••••Solt

Nagykanizsa
••

••Sz.fehérvár

RÖSZKE RÖSZKE ••

GÖRÖGORSZÁGGÖRÖGORSZÁG
TÖRÖKORSZÁGTÖRÖKORSZÁG

H O R V Á T O R S Z Á G S Z E R B I A
ODAÉRKEZÉS NYARALÓHELY

Szombat 10:00 Kusadasi

Szombat 10:00 Zakynthos

Szombat 10:00 Kefalónia

Szombat 10:00 Korfu

Szombat 09:00 Tolo

Kedd 10:00 Paralia

Kedd 11:00 Nei Pori

Kedd 12:00 Neos Marmaras

Kedd 12:00 Sarti

••Tolna




