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TÖRÖKORSZÁG

Törökország a mesés Kelet kapuja. Üdvözöljük abban az országban, 
melynek ezerarcú világa két kontinensen, Európa és a Közel-Kelet 
határán terül el, Kelet és Nyugat között. Változatossága mindig elkáp-
ráztatja az idelátogatókat. Tájai, természeti csodái egyedülállóak, 
városaiban, falvaiban a bizánci, szeldzsuk és oszmán kultúra emlékei 
egyaránt megtalálhatók. Tengerpartja több mint 8000 km hosszú, 
megszámlálhatatlan káprázatos partszakaszára a török nép rendkívül 
büszke.

A törökök Közép-Ázsiából származnak. A Kr. u. 4. század körüli 
népvándorlással a törökök is megindultak nyugati irányba, a vándor-
lások során az arabokkal érintkezve felvették az iszlám vallást. 
Később egyre több területet foglaltak el a Bizánci Birodalomból, majd 
folyamatosan betelepedtek Kis-Ázsiába. 1453-ban II. Mehmed Szultán 
elfoglalta Konstantinápolyt, és letette az 1922-ig fennálló iszlám 
birodalom, az Oszmán Birodalom alapkövét. Törökország történel-
méből feltétlen meg kell említeni Mustafa Kemal Atatürköt (1881–
1938), aki a modern török állam megalapítója, az első miniszterelnök 
volt. Az ő vezetésével harcolta ki Török ország mai határait. Munkás-
sá gának jelentősége a soknemzetiségű or szágból nemzetállamot 
ko vácsolt, megalapozta a török nemzeti identitást, általános vá lasz-
tásokat hirdetett, bevezette az európai öltözködést, a latin ábécét. 
A női egyenjogúság az egyik legnagyobb eredménye, neki köszönhe-
tően egyre nagyobb szerepet kaptak a nők a politikában, a gazdasá-
gi, üzleti életben és a társadalomban. A nők 1934-től rendelkeznek 
vá lasz tójoggal Törökországban. Atatürk emlékét senki sem sértheti 
meg Török or szág ban; ha valaki így tesz, bűntettet követ el a török 
állam ellen.

2002-től új kormányfő áll Törökország élén, Recep Tayyip 
Erdogan, akinek kormányzása alatt jelentős fejlődésnek indult a 
török gazdaság, hatalmas építkezésekbe kezdtek, kétszer két sávos 

útvonalhálózatot alakítanak ki, a korrupció pedig jelentősen vissza-
szorult.

A török rendkívül vendégszerető, nyitott nép, a külföldi vendégeket 
különösen szeretettel üdvözlik. A helyi emberek kedvességének kö -
szön hetően hamar otthonosan érezhetjük magunkat. A török em ber 
ugyanis szeretné is, hogy megismerjük, megkedveljük őket. Sze retnek 
társalogni, és rendkívül érdeklődnek más kultúrák, nemzetek iránt.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 Államforma:  köztársaság
 Főváros:  Ankara
 Hivatalos nyelv:  török, de az
  idegenforgalmi
  régiókban
  angolul is
  beszélnek
 Vallás:  iszlám 99%,
  egyéb 1%
 Lakosság:  kb. 72 millió
 Terület:  780 578 m2

 Időeltolódás:  +1 óra Magyarországhoz viszonyítva
 Hivatalos fizetőeszköz:  Török líra (TL) 1 TL = kb. 120 Ft, 

1 € = 2,4 TL
 Elektromosság:  220 V
 Beutazási szabályok:  magyar állampolgároknak útlevél és vízum 

szükséges. Az útlevélnek visszautazástól 
számított hat hónapig még érvényesnek 
kell lennie. A vízum határlépéskor váltandó: 
15 euro vagy 20 USA-dollár

 Oltások:  nem szükséges
 Ivóvíz:  csapvíz fogyasztása nem ajánlott, palacko-

zott vizet érdemes inni
 Éghajlat:  mediterrán, forró nyár és enyhe tél jellemzi, 

az ország belsejében pedig kontinentális
 Magyar Nagykövetség:  Layos Kosut Caddesi No. 2., 06650 Yildiz, 

Cankaya, ANKARA
 Telefon:  00-90-312-442-2273
 Ügyelet:  00-90-533-699-3694 
 Fax:  441-5049
 E-mail:  mission.ank@kum.hu
 Web:  www.mfa.gov.hu/emb/ankara 

KUSADASI a török riviéra egyik legnépszerűbb üdülővárosa az Égei-
ten ger partján. A valaha kicsi halászfalu mára 65 000 állandó lakosú 
város lett, amely a nyári szezonban többszörösére duzzad, néha a 
félmilliót is elérheti. Akár ébren alvó városnak is nevezhetjük, hiszen 
egy rendkívül nyüzsgő, lüktető, mulatozásra, szórakozásra és egyben 
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1 – OLÍVIA APARTMAN
2 – YONCA APARTMAN
3 – BAZÁR (kicsi)
4 – KIPA PLÁZA – TESCO
5 – OUTLET
6 – SUPERMARKET
7 – BAZÁR (nagy)
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Ephesus 18 km
Izmir 95 km
Pamukkale 220 km 
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Útlevél szükséges! 



9

T
Ö
R
Ö
K
O
R
S
Z
Á
G

          online-foglalás          www.grandtours.hu

KUSADASI
kikapcsolódásra egyaránt alkalmas 
város. A sokféle szórakozási lehetősé-
gek mellett a kultúrára vágyóknak is 
számtalan meglepetést tartogat: a 
világ egyedülálló ősi településeit, vallá-
si szentélyeit fedezhetik fel. A tombo-
ló turizmus ellenére Kusadasinak sike-
rült megőriznie gyönyörű partvonalát 
és régészeti jelentőségét is. Komppal 
könnyedén eljuthatunk a közeli görög 
szigetekre, Samosra és Mykonosra.

A belvárosa gyönyörűen kiépített 
tengerparti sétánnyal, kávézók, étter-
mek sorával és a bazárok hívogató 
útvesztőjével varázsolja el a látogatót. 
Éjjel-nappal pezseg az élet, köszönhe-
tően számtalan nagyszerű étteremnek, 
melyek a hagyományos török ételektől, 
az európai, ázsiai konyhán át mindent 
kiszolgálnak. A város központja a kikö-
tő, ahol naponta cserélődnek a nagy 
óceánjáró hajók. A város központjában 
nincsenek fürdésre alkalmas strandok, 
de szép tengerparti sétány övezi.

A belvárosból bármely irányba haladva a tengerparton, különböző 
elnevezésű tengerpartokat találunk: mindenütt kiépített szálloda-
komplexumok, aquaparkok, homok, napfény, tengerpart... Ezek a 
stran dok több kilométerre is lehetnek a központtól, de a közlekedés a 
strandok és a központ között nem jelent gondot, mert az úgyneve-
zett „dolmusok” (többszemélyes mi nibuszok) minden irányban közle-
kednek mindennap éjfélig, és 1-2 euróért bárhová elviszik a „stoppo-
sokat”. A strandok közül utasainknak fontos megemlíteni a Long 
Beach nevű strandot, ahol az apartmanjaink és néhány szálloda talál-

ható. Ez a strand a város központjától 6 km-re található, ami egy 
közel 30 km hosszú partszakasz kezdete. A másik, név szerint meg-
említendő strand a Lady’s Beach, mely kb. 2 km-re fekszik a központ-
tól; itt szállodai elhelyezést kínálunk utasainknak.

A helyiek által lakott városrészben a turisták ritkán fordulnak 
meg, pedig aki igazán autentikus ízekre vágyik, a legjobb étterme-
ket itt találja. Érdemes tenni egy sétát, és megnézni hogyan élik a 
török emberek mindennapjaikat. Mosolyban és segítőkészségben 
errefelé sem lesz hiány.

A tengerpart mentén található régi házak némelyike 
emlékeztet már csak a régi Kusadasira, az egykori jelenték-
telen halászfalura, mely a 80-as évektől kezdődően töret-
lenül fejlődik, s mára már – ahogy mondani szokás – 
modern európai várossá nőtte ki magát. A tengerparti 
hangulatos kávézók, a hegyek, a homokos strand, a régi és 
modern lakóépületek, szállodakomplexumok, a kultúrák 
keveredése adja a város egyedi hangulatát, mely mindenkit 
magával ragad.

Ide gen ve ze tõ elérhetõsége: 
 Telefon: (00 90) 549-733-90-62
Szállás: Yonca apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezze-

nek! 
Egyé ni leg uta zók figyelmébe Kusadasi kb. 1750 km, autó-

pályadíj és kompjegy kb. 40 000 Ft/autó/4 fő oda-
vissza. 

Idõ pont: Május 12.–október 13-ig hetente, szombati tur-
nusváltással.

Uta zás: Légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg. 

LONG BEACH

LADY'S BEACH

KUSADASI PANORÁMA

 Útlevél szükséges! 



T
Ö
R
Ö
K
O
R
S
Z
Á
G

10 www.grandtours.hu          online-foglalás

KUSADASI

OLÍVIA APARTMAN 
Felszereltség: 
 Úszómedencés apartmanház. 

Recepció, ét te rem, bár található 
benne. Az apartmanház nem 
teljes kapacitását béreljük, ezért 
más nemzetiségű utasok is lesz-
nek a mi csoportunkon kívül. 

Ellátás: Önellátó. Igény szerint menüs félpanzió, vagy csak vacsora 
igényelhető a Yonca apart manház éttermében, illetve az 500 m-re 

lévő Hotel Ephesia Holiday Beach Club étter-
mében all inclusive félpanzió, vagy csak 
vacsora.
Elhelyezés: 
   Valamennyi apartman tágas, 2-5 fős, egy 
szoba +nappalis apartman. A konyha villany-
rezsóval, vízmelegítővel felszerelt. A nappali-
ban tv és egy kihúzhatós 2 személyes ágy 
található. Légkondicionáló készülék csak a 
hálószobában van. A szobák egy része utcá-
ra, másik része a tenger felé néz, de csak a 
legfelső szobákból látszik a tenger.
Véleményünk: 
   Igényes ház, szépen ápolt növényzettel a 
medence körül, hangulatos étkezési lehető-
séggel helyben, kedves, intelligens tulajdo-
nossal, de egyszerűen berendezett szobákkal. 
A konyha csak alapszinten berendezett. Az 
apartmanokat nem csak turnusváltáskor 
takarítják, törülközőcsere is van az egy hét 
folyamán. A ház – fekvéséből adódóan – egy 
kicsit zajosabb a Yonca apartmanunknál, 
mivel a főutcához közel fekszik, és közvetle-
nül mellette van egy bazár. Vásárlási lehető-
ségek: kb. 500 m a kisebb boltok, 1 km a 

nagy KIPA Pláza, melyben Tesco áruház is található és 600 m az 
Outlet. Ide és a városközpontba az iránytaxikkal lehet eljutni kb. 
1 euró/fő áron. A ház tulajdonosának saját étterme van a Long 
Beachen, amihez 5 euró/fő áron biztosít transzfert, napágyat, 
napernyőt és egy üdítőt. 

Kapacitás: 
 12 db 2–5 fő elhelyezésére alkalmas 1 szoba+nappalis apartman.
GPS-koordináták:
 N 37° 48' 56''    E 27° 16' 24''

 Központ: 5 km

 Strand: 600 m

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

Útlevél szükséges! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÁR 15. O.

www.hotelolivia.com
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KUSADASI
YONCA APARTMAN 
Felszereltség: Úszómedencével, étteremmel, 

bárral, recepcióval felszerelt liftes 
apartmanház. Külön zuhanyzó a földszinten 
a turnusváltás idejére. A recepción bérelhe-
tő széfek találhatók, 15 euro/hét áron. 
A ház kapacitásának a felével rendelkezünk, 
ezért más nemzetiségű vendégek is lesznek a házban. Az apartma-
nok tágasak, 1 szoba +nappalis valamennyi, az ablakok szúnyog-
hálósak. A légkondicionáló berendezés csak a hálószobában van. 
A konyha a szükséges alapfelszereltségű, de fontos kiemelnünk, 
hogy a hűtőszekrénynek nincs fagyasztórekesze. A nappaliban 
található 2 db kihúzható ágy és a tv. A nappaliban esetenként 3 fő 
is elhelyezhető, amennyiben kiskorú gyermekekről van szó.  

Ellátás: Önellátó. Igény szerint menüs félpanzió, vagy csak vacsora 
igényelhető az apart manház saját éttermében, illetve az 500 m-re 
lévő Hotel Ephesia Holiday Beach Club éttermében all inclusive 
félpanzió, vagy csak vacsora.

Elhelyezés: 2–5 fős 1 szoba + nappalis apartmanokban (5. fő csak 
kiskorú gyermek esetén megengedett). 

Véleményünk: A ház kb. 100 m-re fekszik az Olívia apartmanunktól, 
egy csendesebb mellékutcában. Kusadasi nagyobb strandja, a Long 
Beach kb. 700 m-re található. Vásárlási lehetőségek: kb. 500 m a 
kisebb boltok, 1 km a nagy KIPA Pláza, melyben Tesco áruház is 
található és 600 m az Outlet. Az épület rendelkezik imponáló 
közösségi terekkel, de a szobák egyszerűen berendezettek. Az 
apartmanokat turnusváltás közötti időben is takarítják, ekkor 
törülközőt is cserélnek. 

Kapacitás: 
 35 db 2-5 ágyas 1 szoba + nappalis apartman.
GPS-koordináták:  N 37° 49' 00"      E 27° 16' 18"

 Központ: 5 km

 Strand: 700 m

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

 Útlevél szükséges! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNN  KKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

ÁR 15. O.

www.yoncaapart.com
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KUSADASI
ASENA HOTEL**+                    (www.asenahotel.net)

Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Ladies Beachen. Központtól 
való távolság 2 km. A Yonca apartmanunktól 4 km-re található.

Felszereltség: Úszómedencés szálloda. Étterem, konferenciaterem, 
recepción található széfek tartoznak a szállodához.

Ellátás: All inclusive (reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, helyi 
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen).

Elhelyezés: 2 ágyas, erkélyes, légkondicionált szobákban. A fürdőszo-
bás szobákban tv, minibár és hajszárító is van.

Véleményünk: A 103 szobával rendelkező szálloda a helyi 3*-os szál-
lodák színvonalának megfelelő. Bár nem rendelkezik túl sok extra 
felszereléssel, a fekvése és kedvező ára miatt népszerű a vendégek 
körében. A központ megközelíthető akár gya logosan is.

GPS-koordináták: N 37° 50' 68"     E 27° 14' 63"

COASTLIGHT HOTEL ****COASTLIGHT HOTEL ****  
Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Long Beachen. Központtól 

való távolság 5 km. A Yonca apartmanunktól 1 km-re található.
Felszereltség: A szálloda külső és belső medencével rendelkezik. 2 ét -

terem és bárok gondoskodnak a vendégek ellátásáról. Játékszoba, 
asztalitenisz, szauna, masszázs segítik a kikapcsolódást.

Ellátás: 
 Félpanzió (reggeli és vacsora büférendszerben).
Elhelyezés: 2 ágyas, erkélyes, légkondicionált szobákban. A szobában 

tv, telefon, széf található, a fürdőszobában hajszárító is van.
Véleményünk: A szálloda 79 szobával rendelkezik, ezért családiasabb 

légkör uralkodik, mint egy többszáz szobás komplexumban. Bár az 
ellátás itt nem all inclusive, a szálloda fekvése, szépsége és kedves 
személyzete miatt népszerű a turisták körében.

GPS-koordináták: 
 N 37° 49' 16"        E 27° 15' 51"

(www.coastlighthotel.com)

Útlevél szükséges! 

ÁR 15. O.



13

T
Ö
R
Ö
K
O
R
S
Z
Á
G

          online-foglalás          www.grandtours.hu

KUSADASI
ARORA HOTEL****                (www.arorahotel.com)

Fekvése: Tengerparttól való távolság 50 m a Long Beachen. A központ-
tól 5 km-re fekszik. A Yonca apartmanunktól 1 km-re található.

Felszereltség: A szálloda külső és belső medencével rendel ke zik. 
Tö rök fürdő, fitnessterem, szauna, masszázs szolgálják a vendégek 
kényelmét. A szórakozásról a diszkó, asztalitenisz, bolt gondosko-
dik. A szállodának privát strandja is van.

Ellátás: All inclusive (reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, helyi 
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen).

Elhelyezés: 2 ágyas, erkélyes, légkondicionált szobákban. A szobákban 
tv, széf, minibár, fürdőszoba hajszárítóval és internet-hozzáférés 
található.

Véleményünk: Szép, igényes szálloda. 92 szobájával nem tartozik a 
nagy szállodakomplexumok közé, ezért családiasabb a légkör.

GPS-koordináták N 37° 49' 10"     E 27° 15' 56"

HOTEL EPHESIA ****            (www.ephesia.com)

Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Long Beachen, a központtól 
való távolsága 8 km. A Yonca apartmanunktól 1 km-re található. 

Felszereltség: A szálloda rendelkezik külső és belső medencékkel, 
2 étteremben és 3 bárban válogathatunk az ételek és italok között. 
A szórakozásról a játékterem, törökfürdő, shopping center és az 
animációs programok gondoskodnak.

Ellátás: All inclusive (reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, helyi 
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen).

Elhelyezés: 2 ágyas, erkélyes légkondicionált szobákban. A szobákban 
tv, telefon, széf, minibár és fürdőszoba hajszárítóval található.

Véleményünk: A 250 szobás szálloda Kusadasi egyik legelegánsabb 
szállodájának, a Hotel Ephesia Beach Clubnak a „testvére”. 
Igényes, szép szálloda, profi személyzettel, jó ellátással és remek 
fekvéssel.

GPS-koordináták:   N 37° 48' 32"       E 27° 16' 17"

 Útlevél szükséges! 

ÁR 15. O.
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KUSADASI                         FAKULTATÍV PROGRAMOK
HAJÓKÁZÁS AZ ÉGEI-TENGEREN

Egész napos kirándulás az Égei-tengeren kétszintes hajóval. Lehetőség 
van fürdőzésre, napozásra. A program ára tartalmazza az ebédet, 
illetve a korlátlan italfogyasztást (sör, bor, üdítők).  Ára kb. 25 €/10 €

PAMUKKALE

Kihagyhatatlan program Törökország egyik legismertebb természeti 
csodája Pamukkale, a „Gyapotvár”, az UNESCO-világörökség része, 
mely hófehér mészkőmedencéiről ismert. A földfelszín alól feltörő kb. 
35 fokos termálvízből kicsapódó kalcium-karbonát hatalmas meden-
cés teraszokat hozott létre. Az itteni víz gyógyító ereje régről ismert. 
Különösen jó hatása van asztmára, reumára és bőrbetegségekre. Ebéd 
a Pam Hotelben, ahol Pamukkale termálvizének jótékony hatását él -
vezhetjük. (Úszósapka használata kötelező.) A program keretén belül 
meglátogatunk még egy onyx-manufaktúrát vagy egy textilgyárat is. 

Ára kb. 55 € / 30 €

EPHESUS

Az ókorban Ephesus Róma után a második legnagyobb város volt. Ma 
romjai között kalandozva felfedezhetjük az Arcadiana utat a hatalmas 
színházzal, a gimnáziumot, a város agoráját, a felső tízezer házainak 
maradványait, valamint néhány fürdőt, csak úgy, mint Celcus könyv-
tárát és az Artemisz-templomot, mely egyike az ókori világ hét cso-
dájának. A keresztényeknek is fontos hely, hiszen itt élt Mária, itt írt 
Pál és János apostol. Az ephesusi túrát a Golden Ephesus ékszerbolt-
ban fejezzük be.                                                Ára kb. 35 € / 20 €

TÖRÖK EST

Kóstolja meg a török konyha igazi 
specialitásait, számtalan előétel 
különlegességét, tipikus főétkeit 
Kusadasi legrégebbi fogadójában, a 
Karaván szerájban. Egy lenyűgöző 
előadás alkalmával – a török kony-
ha ízein túl – a híres török vendég-
szeretetet is megtapasztalhatjuk. 
A tö  rök folklór legszebb táncait, 
énekeit és a világhírű hastáncoso-
kat tekinthetjük meg.                                             

Ára kb. 45 € / 25 €

TÖRÖKFÜRDŐ

Hamam – igazi kényeztető wellness-
program, ahol elfelejthetjük min-
dennapi problémáinkat a szakszerű 
masszázs alatt, mely különböző 
kezelést tartalmaz.                                                      

Ára kb. 15 €
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VÍZI VIDÁMPARKOK

A park Kusadasi szélén található. 
Igazi élmény, kikapcsolódás ki -
sebb és nagyobb gyermekek és 
persze felnőttek számára egy-
aránt. A program keretében ellá-
togatunk az Adalandba, mely a 
világ 10 legnagyobb aqua park-
jának egyike. A parkban külön 
felár ellenében lehetőség van 
delfinekkel való úszásra is. 

A belépőjegy ára, utazással  
kb. 18/13 €

TÖRÖKORSZÁG

A TÖRÖKORSZÁGI MENETREND MEGEGYEZIK A DÉL-GÖRÖGORSZÁGI MENETRENDDEL. LÁSD A 82. OLDALT!

BUSZJEGGYEL FT/FŐ/HÉT
EGYÉNI UTAZÁSSAL 

FT/APARTMAN/HÉT
SZÁLLODÁK (BUSZJEGY NÉLKÜL) FT/FŐ/HÉT

Két légterű stúdió apartman Két légterű stúdió apartman Asena**+ Coast L.**** Arora**** Ephesia****

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

V. 12–19. 35 900

19 900 26 900  30 900  33 900

51 900

51 900

73 900 76 900
V. 19–26. 38 900

59 900V. 26.–VI. 02. 41 900 41 900 40 900 39 900

85 900 88 900VI. 02–09. 44 900 43 900 42 900 41 900

VI. 09–16. 47 900 45 900 44 900 43 900 26 900 31 900  36 900 39 900

82 900
VI. 16–23. 53 900 50 900 48 900 46 900 39 900 47 900  55 900 59 900

59 900
99 900

99 900

VI. 23–30. 57 900 53 900 51 900 49 900 48 900 58 900  68 900 72 900

108 900VI. 30.–VII. 07. 61 900 56 900 54 900 51 900 57 900 68 900  80 900 86 900

VII. 07–14. 66 900 60 900 57 900 54 900 68 900 82 900  96 900 102 900

108 900 128 900

VII. 14–21.

72 900 65 900 61 900 58 900 81 900 98 900 114 900 122 900 76 900 148 900

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25. 68 900 62 900 58 900 55 900 73 900 87 900 102 900 109 900

VIII. 25.–IX. 01. 63 900 58 900 55 900 52 900 62 900 74 900  86 900  93 900

82 900

59 900 99 900
108 900

IX. 01–08. 59 900 55 900 52 900 50 900 52 900 63 900  74 900  79 900

IX. 08–15. 55 900 51 900 49 900 47 900 44 900 52 900  61 900  66 900

IX. 15–22. 51 900 48 900 46 900 45 900 35 900 42 900  49 900  52 900

51 900

85 900
IX. 22–29 46 900 44 900 43 900 42 900

24 900 33 900  38 900  41 900
88 900

IX. 29.–X. 06 41 900 –
73 900

X. 06–13. 36 900 – 76 900

Gyerekkedvezmény: első gyerek pótágyon, 12 éves korig 50% ingyen!

Gyerekkedvezmény: második gyerek pótágyon, 12 éves korig nincs! 50% nincs! 50%

ÉTKEZÉSI ÁRAK
Csak vacsora

Ft/fő/hét

Félpanzió

Ft/fő/hét

Gyerekkedvezmény 

13 éves korig

Yonca (menüs) 14 900 19 900 –

Hotel Ephesia Holiday Beach Club

VI. 14-ig és IX. 15-től all inclusive
28 900 34 900 50%

Hotel Ephesia Holiday Beach Club

 VI. 18-től IX. 14-ig all inclusive
45 900 56 900 50%

FIGYELEM! 
A FAKULTATÍV PROGRAMOK 

LÉTSZÁMFÜGGÕEK! 
JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL! 

A BELÉPŐDÍJAK MINDIG KÜLÖN 
FIZETENDŐK! 

A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT 
AZ IRODA FENNTARTJA!

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK: 

egyirányú: 25 000 Ft/fő 

retúr: 36 000 Ft/fő

 Útlevél szükséges! 


