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KEFALONIA
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 kapcsoló-
dik a bolyongó Odüsszeuszéhoz. Argosztoli a sziget 
fővárosa, szép fekvésű modern város. Az 1953-as 
földrengés után szinte teljesen újjá kellett építeni. 
Kikötője mentén egymást követik a tavernák és 
kávéházak. A főváros központja a pálmákkal és 
éttermekkel teli Plateia Vallianu téren található. 

A fővárostól 2,5 km-re északra felkereshetjük 
az ún. Kata voth reszt, a víznyelőket, melyek a szi-
get érdekes geológiai jelenségének részei. Mondják, 
hogy Kefalonia a furcsaságok szigete és ez a 
különleges földtani jelenségeknek köszönhető, 
amelyek a szigeten megfigyelhetők. Argostolihoz 
közeli tengerparton található víznyelők például 
több tonnányi víztömeget tüntetnek el szakadéka-
iba. A sziget alatt áthaladva ez a víztömeg Sami 
öblébe és a Melissani-tóba ömlik. A sziget egyik 
tava az Avithos, olyan mély, hogy a he lyiek egye-
nesen „feneketlennek” tartják. A Kounopetra is egy 
érdekesség: mozgó szikla a tengerben, mely ritmu-
sosan mozog még a földrengés után is.

A sziget déli részén, Argosztolitól 9 km-re van 
Peratata település, melynek közelében megláto-
gathatjuk 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 neve-
zetes. A déli oldal egyik nagy üdülőhelye a hosszú, 
homokos stranddal és remek éttermekkel rendel-
kező, píneafenyőkkel övezett Skala. A városkában 
található Római villa maradványait szép mozaik-
padlója miatt érdemes felkeresni. 

Az Argosztolitól 25 km-re fekvő Sami a sziget 
legnagyobb kikötője. A 4 km-re délre fekvő 
Antiszamosz-strand lélegzetelállító an szép kör-
nyezetben 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 láto gatókat. 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 akusz-
tikája miatt komolyzenei koncerteknek is otthont ad. Többször fel-
lépett 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 egye-
dülálló 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 nemcsak a strandon tölti az idejét. A sziget vonzereje, hogy nincs 
turistaáradat! 

MYRTOS BEACH

CC
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SKALA
Ide gen ve ze tõ elérhetõsége:   

Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-221; (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 in -
duló, visszafelé a Killinibe érkező kompot javasoljuk, mert szom-
batonként Astakosból nem közlekednek visszafelé. 

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 hangu-
latos, 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 
kö vecskék, mesébe illő sziklák és sziklabarlangok. Remek éttermek, 
bárok, tavernák és ajándéküzletek várják a turistákat, melynek 
legtöbbje 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 ta -
lálható 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

Komp Lefkadáról

Kefalonia

SKALA

Hermes apartman •

• Anna apartman

• Renieri apartman

• Mi Abelli apartman

CARETTA-CARETTA
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KEFALONIA FAKULTATÍV PROGRAMOK

Szigettúra
Ez biztos a legjobb napja lesz a szabadsá-
gának, mivel egész napos felfedező kör-
utunk alkalmával meg i smertetjük Önökkel 
Kefalonia történelmét és egyedülálló geo-
lógiai jelenségeit, pl. drogarati cseppkőbar-
langot, a melissani föld alatti barlangi tavat, 
víznyelőket. Utunk során láthatunk és fény-
képezhetünk vízimalmokat, világítótornyot. 
Lehetőségük nyílik a csodálatos Myrtos 
Beach fotózására is. Sétát teszünk Assoson, 
Kefalonia legfestőibb falujában, ami egy 
föld nyelvre épült, és csúcsát egy 16. sz.-i ve -
lencei erőd uralja. Ezután Makris Gialoson 
fürdőzünk egyet, utána ellátogatunk a sziget 
védőszentjéről elnevezett Szent Gierasimos-
kolostortemplomhoz. Meglátogatjuk a sziget 
fővárosát, Argostolit is. 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 €

helyszínen fizetendő + belépők: 
Drogarati cseppkőbarlang: 4 € / 3 €

Melissani-barlang: 6 € / 4 €

Esti séta Argostoliban 
vásárlással egybekötve 

A séta közben megcsodálhatják a kivilágí-
tott fővárost és hangulatos utcáiban ked-
vükre vásárolgathatnak, vacsorázhatnak a 3 
és fél óra szabadidőben. Ára: kb.20 € / 15 €

2 beach túra
A reggeli órákban indulunk buszunkkal és 
látogatunk el a szigetünk nyugati félteké-
re, a Paliki-félsziget két különleges partjára 
strandolni.

A délelőttöt a vörös homokos „xi” par -
ton töltjük majd el, ahol a fürdésen kívül, 
iszappakolást is fölkenhetnek a szépülni vá-
gyók.

A déli órákban, félórányi utazás elteltével 
érkezünk meg a szigetünk második leggyö-
nyörűbb partjára, a „petani” beachre, aminek 
hófehér homokos, kavicsos partja van és 
kristálytiszta türkíszzöld színű az öböl vize. 
Itt lesz lehetőségünk ebédelni a helyi taver-
nában, búvárkodni a halban gazdag öbölben, 
fotózni vagy csak napozni és a fantasztikus 
látványban gyönyörködni.

Hazafelé igénybe vesszük a lixuri-argostoli 
között közlekedő kis kompot és folytatva 
buszunkkal az utat, érkezünk meg a kora esti 
órákban Skalába.

Ára 20 € / 15 € + kompköltség: 1,8 €

MELISSANI-BARLANG

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

ASSOS

ARGOSTOLI

ARGOSTOLI

ASSOS

PETANI BEACH

„XI" BEACH

ASSOS

ARGOSTOLI – VÍZNYELŐ
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Fiskardo-hajókirándulás

A reggeli órákban indulunk üveg aljú hajónk-
kal a fantasztikus, és csak a tenger felől, a 
partok mellett elhaladva látható, a sziget 
szinte legfestőibb kisvárosába, Fiscardóba. 
Párhuzamosan haladunk el a mindössze 
5 km tá volságra fekvő Ithaka szigete mel-
lett. Fiscardóba érkezve, meglátogathatjuk 
a tengerészeti mú zeumot, a római temető 
ása tását is, sétálhatunk és fotózhatjuk a 
színes és nyüzsgő utcákat, üzleteket, jach-
tokat, világítótornyot, hangulatos öblöket. 
Tovább hajózva, az Ag. Sofia-öbölnél állunk 
meg nyílt vízi fürdőzésre, majd Saminál 
kikötve, egy finom ebéd elfogyasztására 
nyílik lehetőség, egyénileg. Hazafelé még 
a Mini Myrtosnál fürdünk egyet, ugrálha-
tunk a hajónkról, üvegalján keresztül meg-
csodálhatjuk a tenger élővilágát, majd kora 
délután érkezés haza, Skalába.

Ára kb. 35 € / 25 € + belépők

Ainos-hegyi túra 
Késő délután indulunk Skalából autóbusszal 
az Ainos Nemzeti Parkhoz. 3 km-es gyalog-
túra után (megfelelő cipő ajánlott) érjük el 
a Jón-szigetek és egyben Kefalonia legma-
gasabb pontját, az 1628 méteres csúcsot. 
Letekintve, eltörpülő települések és szigetek 
látványa nyűgöz le bennünket. Az egyedül-
álló látványt fokozza a Görögországban csak 
itt található kefalóniai fenyő. Befejezéseként 

feledhetetlen naplemen tét fotózhatunk a 
hegyről... majd indulunk haza autóbuszunkkal 
Skalába.

                Ára: kb. 15 € / 15 €

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 
sétányok közt egy hagyományos jón város 
han gulatát. Következő kikötőnk a festői 
Kioni falucska, ahol szabad program kere-
tében akár meg is ebédelhet. Egyedül álló 
él ményt fog nyújtani  egy kis úszás a félre-
eső strandokon. Miközben utunk visszave-
zet Skalába, előfordulhat, hogy sirályokkal 
és delfinekkel is találkozunk. A ki rándulás 
során lehetőségük nyílik a fürdőzésre is: 
oda felé a Gidaki Beachnél, visszafelé a 
Filiato Beachnél állunk meg fél órára stran-
dolni.         Ára  kb. 35 € / 25 €

Hajókirándulás Zakynthosra
A Kefalónián nyaralóknak lehetőségük lesz 
egy egész napos kirándulás keretén belül az 
üveg aljú hajóval átlátogatni és megcsodálni 
Zakynthos híres partjait. A reggeli órákban 
indulunk és utunk célirányosan Zakynthos 
legszebb és legfotózottabb öbléhez, a 
Navaggióhoz vezet. Itt rövid időt töltünk, 
fotózhatunk, megmászhatjuk az öbölben 
lévő hajóroncsot. Hajóutunk következő ál-
lomása a Szent András-kolostor leomlott 
falainál lesz. Történetét megismerve hajó-
zunk tovább az 1897-ben felfedezett Kék-
barlangokhoz. Itt nem csak szebbnél szebb 
képeket készíthetünk a természet által al-
kotott fantasztikus formájú barlangoknál, 
hanem fél óra áll rendelkezésünkre, hogy 

ugrálhassunk és csúszdázhassunk a kris-
tálytiszta, türkizkék vízbe. Felfrissülve foly-
tatódik utunk egészen a régi sólepárlókig, 
Alykes-Alykanas kikötőjébe, ahol szabad-
időnket helyi tavernákban elfogyasztott 
ebéddel vagy akár strandolással, vízi spor-
tolással, napozással tölthetjük. A part itt 
finom homokos, sekély, így mindenki lubic-
kolhat kedvére indulásig. Hazafelé vesszük 
az irányt, de még befejezésként egy utol-
só félórás csobbanás a partjainkhoz közel 
eső Mounda Beach-nél, majd kora délutáni 
órákban érkezés Skála partjához.

Ára: kb. 35 € / 25 €

Myrtos Beach
Reggeli indulás Kefalonia leghíresebb part-
jára, ahol fél napot strandolunk, napozunk, 
búvárkodunk kedvünkre. Hófehér homokos 
és köves parton napozhatunk és élvezhet-
jük a hullámok habjait, a türkizkék vízben 
lubickolva. Visszafelé a Skalába vezető úton 
még megállunk Ag. Ephemiánál fél órára, 
ahol módunkban áll vásárolni vagy fotózni 
a falut és a kikötőt.                  Ára: kb. 15 €

Görög est
Az Ainos-hegy oldalára épült, gyönyörű ki lá  -
tással rendelkező étteremben várnak ben-
nünket a görög estre. Élőzene, svédasz talos 
vacsora, helyi borok és a vacsora utáni 
fol klór-show gondoskodik a garantáltan 
jó hangulatról. A görög specialitások után 
nemcsak gyönyörködhetünk a helyi és Gö-
rögország különböző vidékeiről származó 
táncok bemutatójában, de be is vonják ven-
dégeinket a táncba, és késő estig rophatjuk 
a táncosokkal. Ára kb. 30 €/ 20 €

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

FAKULTATÍV PROGRAMOK

CC
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SKALA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha 
» Saját fürdőszoba 
» Mikro 
» Szúnyogháló
» Vízforraló 
» Törülköző
» Kávé-, teafőző 
» Széf
» Páraelszívó  
» Redőny vagy zsalugáter
» Terasz v. erkély 
» Mágneskártya

UTCÁRA NÉZŐ ERKÉLY

TENGER FELÉ NÉZŐ ERKÉLY

 Központ: 0 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 20 €/hét

 WIFI: �

Mi Abeli Apartman
Elhelyezés: 2 férőhelyes stúdiókban. 

Feláras (5/10%) apartman!
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igé-

nyelhető egy helyi tavernában.
Megjegyzés: Skala főutcájának a legele-

jén található, házaink közül a legköze-
lebb van a tengerparthoz. Alatta a 
tulajdonos ta vernát üzemeltet. Átlagos 
minőségű, szűköcske szobákkal. 

 A 4-es és a 9-es szoba kisebb, mint 
a többi, ezért ezt alapáron értékesít-
jük.

Turnusváltás: csomagszoba (folyosó): � 
WC: � zuhanyzó: – láb mosó: � 
közös helyi ség: –

Kapacitás: 16 db 2 fős stúdió. 
 (Összesen 32 főre.)
GPS-koordináta:
 N 38° 4’ 27”  E 20° 47’ 56”
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SKALA
Hermes Apartman

Elhelyezés: 2-3 férőhelyes, 1 légterű stúdióapart ma nok ban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi taverná-

ban.
Megjegyzés: Nagyon szép apartman, tágas szobákkal, csendes kör-

nyezetben. Feláras (5/10%) apartman, (kivéve a 3-as, 13-as, 
23-as szobák, mert ezek kisebb alapterületűek)!

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

Kapacitás: 
 15 db 2 fős stúdió, 

 6 db 3 fős stúdió, ebből 3 db normál pótágyas (1., 10., 20. szoba) 
és 3 db összecsukható, csővázas pótággyal csak kisgyere-
kek részére (6., 17., 27. szoba). 

(Összesen: 48 főre.)
GPS-koordináta:  N 38° 4’ 21”     E 20° 47’ 43”

2 FŐS STÚDIÓ

2 FŐS STÚDIÓ

KILÁTÁS A LEGFELSŐ APARTMANOKBÓL

FELSZERELTSÉG

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

 Központ: 150 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 20 €/hét

 WIFI: �
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2 FŐS STÚDIÓ A FÖLDSZINTEN

3 FŐS STÚDIÓ GALÉRIÁJA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Mikro » Szúnyogháló 
» Vízforraló » Törülköző » Terasz v. erkély 
» Mágneskártya  » Páraelszívó » Redőny vagy zsalugáter

Anna Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdióapartmanokban. 
 A stúdiók a földszinten a galériás stúdiók az első emeleten vannak.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi 
 tavernában.
Megjegyzés: Átlagos apartman, mely a központban, a főutcán található. 

A galériás stúdiók felárasak (5/10%)! A földszinti szobák alapterülete az 
átlagosnál kisebb és nincs különálló teraszuk.

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

Kapacitás: 6 db 2 fős, 2 db 3 fős stúdió.                                  (Összesen 18 főre.)
GPS-koordináta:  N 38° 4’ 26”     E 20° 47’ 46”

GALÉRIÁS STÚDIÓ NAPPALIJA

Renieri Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes, 1 légterű és 4 férőhelyes, 
 2 légterű apartmanokban.
Ellátás: Önellátó, vagy csak vacsora igényelhető egy helyi tavernában.
Megjegyzés: Teljesen alapszintű apartman. Néhány 2 légterű apartman külön 

légterű konyhával rendelkezik. A 26-os szoba kisebb mint a többi, ezért ezt 
kedvezménnyel értékesítjük (–5 / –10%). 

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

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”

SKALA

2 FŐS STÚDIÓ 4 FŐS, KÉTLÉGTERŰ STÚDIÓ 

HÁLÓSZOBÁJA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz vagy erkély
» Mikró » Törülköző » Vízforraló 
» Redőny vagy zsalugáter  

 Központ: 200 m
 Strand: 280 m

 Klíma: � 35 €/hét/klíma

 WIFI: �

 Központ: 0 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 30 €/hét

 WIFI: �



55www.grandtours.hu          ww
Online-foglalás,

vagy foglaljon partnereinknél 

országszerte!

TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET 
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!

SKALA

Időpontok

BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

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

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

2 fős 3 fős 4 fős 2-3 fős 1-4 fős

V. 12–19. 32 900

39 900 59 900

V. 19–26. 35 900 34 900 35 900

V. 26.–VI. 02. 38 900 36 900 37 900

VI. 02–09. 41 900 38 900 39 900

VI. 09–16. 45 900 41 900 42 900

VI. 16–23. 55 900 48 900 50 900 58 900 87 900

VI. 23–30. 66 900 55 900 58 900 85 900 128 900

VI. 30.–VII. 07.

76 900 62 900 65 900 110 900 166 900

VII. 07–14.

VII. 14–21.

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25. 71 900 58 900 61 900 97 900 146 900

VIII. 25.–IX. 01. 66 900 55 900 58 900 85 900 128 900

IX. 01–08. 61 900 51 900 54 900 72 900 109 900

IX. 08–15. 56 900 48 900 50 900 60 900 90 900

IX. 15–22. 48 900 43 900 44 900 40 900 60 900

IX. 22–29. 41 900 38 900 39 900

39 900 59 900IX. 29.–X. 06. 35 900 34 900 35 900

X. 06–13. 32 900

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 
Maximum 2 hétig vásárolható autóbuszra retúrjegy, 

egyébként két egyirányú jegy szükséges.

AZ AUTÓBUSZ MENETRENDET LÁSD A 82-83. OLDALON.

Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ vagy több hétre szeretnének elutazni, részvételi díjukat 

úgy számolhatják ki, hogy az elsõ hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral számolják. 

Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, mert nem minden férőhelyű szállás van 

minden házban, mint azt az egységes táblázatból gondolni lehetne. A turnus idõ pon tokhoz, 

kérjük, adja hozzá az utazási idõt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és 

egy nappal késõbb érkeznek, mint a táblázatban jelzett idõpontok.

Apartmanos elhelyezés esetén az első és utolsó 4 turnusban nincs egyágyas felár, ha az 

utas vállalja a társítást, és busszal utazik! Ez az ajánlat többhetes foglalás esetén csak az 

első hétre vonatkozik.

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman 
neve

Mennyi?
Megjegyzés

busszal egyénileg

Hermes 5% 10% Kivéve 3, 13, 23-as szobák, melyek kisebbek mint a többi.

Mi Abeli 5% 10% Kivéve 4-es, és 9-es szobák, melyek kisebbek mint a többi.

Anna 5% 10% Csak az 5, 6, 7, 8-as galériás stúdiók.

Renieri –5% –10% Csak a 26-os szoba, ami kisebb mint a többi.

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. 
Gyûjtõjáratnak minõsül odafelé Szegedig és visszafelé a Szegedtől útvonal. 

A gyûjtõjáratokra külön nem készítünk ülésrendet, helyfoglalás felszállás szerint 
történik ezen a szakaszon. 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni emeletes és nem emeletes busztípusra is a kívánt ülõhelyet!
Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való utaztatást garantálni 
csak abban az esetben tudjuk, ha azonos felszállási helyet jelölnek meg!

ÉTKEZÉS – CSAK VACSORA a Sirocco tavernában

menüs vacsora 26 900 Ft/fő/hét

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!

Kefalonia kb. 20 €/fő (oda-vissza)

KOMPMENETREND (odafelé, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK!) 
Az aktuális menetrendről bővebb felvilágosítás a 

www.gtp.gr oldalon. Kiliniből V.–VI. és IX.–X: 07:00, 10:30, 
14:30, 16:15, 18:30; VII.–VIII.: 08:00, 12:30, 17:30; 22:00. 

Astakosból egy nap egyszer megy: 12:15-kor.
A fenti idõpontok görög idõ szerint értendõk, és a 2017-es 

menetrend alapján készültek! 
A kompokra indulás elõtt min. fél órával kell felszállni! 

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

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr 38 000 (Ft/fõ) Egyirányú 28 000 (Ft/fõ)

 2018. január 01-től Görögországban IDEGENFORGALMI 
ADÓT vezettek be, melyet a helyszínen a tulajdonosok 

szednek össze. Díja: kb. 1 € /szoba/éj!
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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

www.sidari.net

CANAL D’AMOUR

CC

CC
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SIDARI

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

Egyé ni leg uta zók fi gyel mé be: Deb re cen–Kor fu: kb. 1400 km.
 Au tó pá lya díj: kb. 15 000 Ft.  Komp díj: 70 €/au tó, 
 20 €/fõ oda-vissza.
Ide gen ve ze tõnk elérhetõsége: 
Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-219; (00 30) 693-895-0551
Szállás: Katerina Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Idõ pont: má jus 12.–ok t. 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

3

4

5

6

7

2

Canal d’Amour

strand

Nagy strand

Kis

strand

  1. Katerina Apartman

  2. Paradise Étterem és Ap.

  3. Parkoló

  4. Nikos Pool Apartman

  5. Jim’s Bike motorkölcsönző

  6. Sidari Water Park

  7. Nagy szupermarket

  8. Plastiras Apartman

  9. Clio Apartman

10. Louvros Apartman

11. Koursaros Apartman

SIDARI

89

10

PARADISE ÉTTEREM 

Utasainknak 15% kedvezmény

11

CANAL D’AMOUR
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KORFU–Sidari Fakultatív programok

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

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

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

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

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

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

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

Végezetül a Pantokratoras-hegyvonulat gerincén végighaladva, 
a kora esti órákban érkezünk vissza Sidariba, ahol csodálkozva vesz-
szük észre, hogy kb. 230 km-t kirándultunk és már el is telt ez a 
gyönyörű, tartalmas nap. Mindezt látni kell! Ára: kb. 30 € / 20 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Tengerre, magyar!  Ára: kb. 30 € / 20 €

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

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

 
Beach túra: Paleokastritsa - Arillas

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

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

PALEOKASTRITSA

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

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

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

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

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

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

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

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

Az est végén egy kis „hazai” és világslágerek egyvelegeire ropott 
táncokkal pörgethetjük meg párunkat. Menjünk mulatni és „ugor-
junk be páros lábbal” a nagybőgőbe – mondjuk itthon – a bou-
zoukiba pedig Kor fun! Ára: kb. 20 € / 15  €

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

Paxos–Antipaxos 
(angol nyelvű 

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

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

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

A kb. két és fél órás varázslat végén visszaszállunk a hajóra, és 
lágy ringatózás és napfürdőzés közepette, a kora esti órákban érjük 
el Korfu város kikötőjét.                                 Ára: kb. 30 € / 22 €

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

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

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

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

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

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

 Ára: kb. 60 €
A BELÉPŐDÍJAK KÜLÖN FIZETENDŐK! A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT MIND AZ IRODA, MIND A HAJÓSTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK!

Az árak felnőtt/gyerek árak!

Fakultatív programok
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SIDARI
Koursaros Apartman

El he lye zés: Egyszerű, 2 ágyas stúdiókban és 4-5 ágyas, 2 légterű 
stúdiókban.

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

Megjegyzés: A medencés apartmanház csendes környéken, mégis 
közel a központhoz található. A 2 épületből álló apartman kelle-
mes atmoszférájú kert köré épült. Az árnyékolóval fedett részen 
grillező és csocsó áll a vendégek rendelkezésére.

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

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

FELSZERELTSÉG

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

2 FŐS STÚDIÓ

4-5 FŐS, 2 LÉGTERŰ STÚDIÓ

 Központ: 300 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
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SIDARI
Plastiras Apartman

El he lye zés: 2 férőhelyes stúdiókban és 4 ágyas, 2 légterű stúdiók-
ban. Feláras (5/10%) apartman!

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

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

Clio Apartman
(régebben már szerepelt kínálatunkban)
Elhelyezés: 2 férőhelyes, tágas stúdiókban és
 4 férőhelyes, 2 légterű apartmanokban. 
 A hátsó épületben található szobákról: a medence végénél 

lévő régi villa épület szobái nem azonosak a főépületben lévők-
kel. A két légterű stúdiók a főépületben 2 külön hálószobával 
+ étkező konyhával rendelkeznek, míg a villában lévőeknek 1 háló 
+ nappalijuk van. A földszintieknek nincs önálló terasza, így az itt 
lakó vendégek a bejárati ajtó elé kihelyezett kerti székeket, illetve 
asztalt használhatják. 

Ellátás: Önellátó vagy fakultatív félpanzió, illetve csak vacsora igé- 
nyelhetõ a központban található Paradise étteremben (1 km).

Megjegyzés: 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. Minden szoba 
feláras (5/10%)! 

Turnusváltás: csomagszoba (zárt udvar): � wc: – zuhanyzó (nyi-
tott): � közös helyiség: –

Kapacitás: 10 db 2 fős stúdió; 6 db 2 légterű, 4 fős stúdió.
 (Összesen 44 főre.)
GPS-koordináta:  N 39° 47’ 31”    E 19° 42’ 07”

 Központ: 150 m

 Strand: 150 m

 Klíma: � 30-50 €/hét

 WIFI: �

2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 300 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Vízforraló » Mikró
» Szúnyogháló » Törülköző » Medence
» Kávé- és teafőző
» Saját fürdőszoba
» Redőny v. zsalugáter
» Terasz v. erkély

VILLA FŐÉPÜLET
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Louvros Apartman

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

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

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

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

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

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

3 FŐS STÚDIÓ

FELSZERELTSÉG

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

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ HÁLÓSZOBÁJA

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

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

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

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

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

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

 Központ: 1000 m

 Strand: 900 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ

4 fősSTÚDIÓ

A-ÉPÜLET B-ÉPÜLETEK

FELSZERELTSÉG

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

 Központ: 900 m

 Strand: 1000 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
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FELSZERELTSÉG

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

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

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

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

2 FŐS APARTMAN FÜRDŐSZOBÁJA

KATERINA APARTMAN

PARADISE APARTMAN

 Központ: 100 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

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

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

Katerina házunk szomszédságában. Minden 
apartman a medencére néz.

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

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

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

PARADISE ÉTTEREM

PARADISE APARTMAN

SIDARI
 Központ: 100 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
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Időpontok

BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

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

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

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

V. 12–19. 29 900 30 900 29 900

39 900 44 900 59 900

V. 19–26. 31 900 30 900 30 900 33 900 31 900 30 900 30 900 30 900

V. 26.–VI. 02. 33 900 31 900 31 900 36 900 33 900 32 900 31 900 31 900

VI. 02–09. 35 900 33 900 32 900 39 900 35 900 34 900 32 900 32 900

VI. 09–16. 37 900 34 900 33 900 42 900 37 900 35 900 34 900 33 900

VI. 16–23. 47 900 41 900 38 900 57 900 47 900 42 900 40 900 38 900 50 900 55 900 75 900

VI. 23–30. 57 900 47 900 43 900 72 900 57 900 50 900 46 900 43 900 76 900 81 900 114 900

VI. 30.–VII. 07.

67 900 54 900 48 900 87 900 67 900 58 900 52 900 48 900 102 900 107 900 153 900

VII. 07–14.

VII. 14–21.

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25. 64 900 52 900 46 900 83 900 64 900 55 900 50 900 46 900 94 900 99 900 141 900

VIII. 25.–IX. 01. 59 900 49 900 44 900 75 900 59 900 51 900 47 900 44 900 81 900 86 900 122 900

IX. 01–08. 54 900 46 900 41 900 67 900 54 900 48 900 44 900 41 900 68 900 73 900 102 900

IX. 08–15. 48 900 42 900 38 900 59 900 48 900 43 900 40 900 38 900 52 900 57 900 79 900

IX. 15–22. 43 900 38 900 35 900 50 900 42 900 39 900 37 900 35 900

39 900 44 900 59 900
IX. 22–29. 36 900 34 900 32 900 40 900 36 900 34 900 33 900 32 900

IX. 29.–X. 06. 31 900 30 900 30 900 33 900 31 900 30 900 30 900 30 900

X. 06–13. 29 900 30 900 29 900

KORFU–Sidari

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

35 000 25 000

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 
Maximum 2 hétig vásárolható autóbuszra retúrjegy, 

egyébként két egyirányú jegy szükséges.
AUTÓBUSZ MENETRENDET A 82-83. OLDALON.

Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ vagy több hétre szeretnének elutazni, részvételi 
díjukat úgy számolhatják ki, hogy az elsõ hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral 

számolják. Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, mert nem minden férőhelyű 
szállás van minden házban, mint azt az egységes táblázatból gondolni lehetne. A turnus idõ-

pon tokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási idõt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb 
indulnak, és egy nappal késõbb érkeznek, mint a táblázatban jelzett idõpontok.

ÉTKEZÉS – FT/FŐ/HÉT CSAK VACSORA FÉLPANZIÓ

Paradise Taverna – menüs 22 900 32 900

A KOMPDÍJAT a gépkocsivezetõ szedi össze a kikötõben, és 
õ veszi meg a jegyeket!  KORFU kb. 20 €/fő (oda-vissza)
A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. 
Gyûjtõjáratnak minõsül az észak-görög utaknál odafelé 

Szegedig és visszafelé a görög határig, a török és dél-görög 
utaknál odafelé Szegedig, visszafelé Szegedtõl útvonal. 

A gyûjtõjáratokra külön nem készítünk ülésrendet, 
helyfoglalás felszállás szerint történik ezen a szakaszon. 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni az emeletes és nem 
emeletes busztípusra is a kívánt ülõhelyet!

Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való 
utaztatást garantálni csak abban az esetben tudjuk, ha 

azonos felszállási helyet jelölnek meg!

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

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman neve
Mennyi?

Megjegyzés
busszal egyénileg

Plastiras 5% 10% medencés

Clio 5% 10% medencés

Paradise 5% 10% medencés

Koursaros 5% 10% medencés

KOMPMENETREND (odafelé) CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK! 

IGOUMENITSA–KORFU 05:30-tól 23.15-ig kb. óránként. 
A fenti idõpontok görög idõ szerint értendõk, és a 2017-es menetrend alapján 

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

Apartmanos elhelyezés esetén 

az első és utolsó 4 turnusban 

nincs egyágyas felár, ha az utas 

vállalja a társítást, és busszal 

utazik! Ez az ajánlat 

többhetes foglalás esetén 

csak az első hétre vonatkozik.

 2018. január 01-től Görögországban 
IDEGENFORGALMI ADÓT vezettek be, melyet 

a helyszínen a tulajdonosok szednek össze. 
Díja: kb. 1 € /szoba/éj!



65www.grandtours.hu          ww
Online-foglalás,

vagy foglaljon partnereinknél 

országszerte!

TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET 
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!

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 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 
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. 

TOLO

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

5. Partnerirodánk, a Cultura Travel 

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

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

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

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

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

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

(00 30) 693-44-64-474
 Személyesen elérhetõ a Culture Travel irodájában.
Egyé ni leg uta zók fi gyel mé be: Debrecen–Tolo: kb. 1660 km.
 Autópályadíj kb. 25 000 Ft oda-vissza.
Idõ pont: május 12.–okt. 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!)
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 CORONIS-SZIGET

 ROMVI-SZIGET

www.tolo.gr

TISZTELT UTASAINK!

Tolo nagyon szép hely, és az Önök érdeklődése is nagy e nyaralóhely iránt. Saj nos, 

nehéz piac is szálláskeresés szempontjából. Nem tudtunk annyi szállást bérelni 

megfelelő áron, hogy több legyen, mint a buszos igényünk. Ezért egyéni utazás-

sal nem értékesítjük Tolót. Annyit ajánlunk, hogy indulás előtt 4 héttel a még 

üresen maradt apartmanokat odaadjuk egyéni utazással is.

Nagy Sándor ügyvezető
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Éjszakai Nafplion, hajóút (20:15–24:00)
„Nafplion Romantica”

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

sikátoros kis utcákban lehe tõ ségünk nyílik sétálni, egy hangulatos 

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

kávé házában, ahonnan csodálatos rálátásunk van Bourtzi-szigetére, 

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

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

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

ismerhetik meg egy kirándulás keretében. Hydrán a görög hajóflotta 

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

török ellen vívott harcok emlékeit. 

A szigeten nincs autós közlekedés, így 

szamárháton vagy gyalog járható be 

a kis ki kötõ.

Spetsesben található Bou boulina 

háza, aki hölgyként se gítette a tö rökök 

elleni fel kelést. Az õ szobrát láthatják 

Spetses kikötõjében. A sziget az építé-

szeti stílusáról és a régi arisztokrácia 

há zairól híres. A hajóúton gyakran elõ-

fordul, hogy delfinek kísérnek minket.                            

Ára: kb. 34 €  / 17 €

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

legjobb állapotban megmaradt, fénykorában 14000 főt befogadó szín-

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

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

A hely másik érdekessége, az ókori orvoslás központjaként ismert 

Aszklepiosz szentély, aminek körbejárására lesz lehetőség a szabadidő 

keretében. Mindenképpen érdemes egy sétát tenni az ásatási terület 

múzeumban is, ahol több egyéb érdekesség mellett az ókori orvoslás 

eszközeiből készitett kiállitas is megtekinthető. 

Epidavrosz után  utunk a Korinthoszi-csatornához vezet, mely 6343 

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

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

csatorna már megépítésekor is csak a kor átlagos méretű hajóinak 

átbocsátására volt alkalmas. Bár szélessége és sekély vize nem teszi 

lehetővé, hogy a mai modern, hatalmas méretű hajók áthaladhassanak 

rajta, ennek ellenére mégis jelentős forgalmat bonyolít. Felejthetetlen 

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

A hajó menetrendje átírhatja a programpontok sorrendjét.

Ár: kb. 30 € ; + belépő: Epidavrosz 12 € , csatorna áthajózása 18 €

TOLO

HYDRA
HYDRA

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

KORINTHOSZI-CSATORNA

NAFPLION

Palamidi-erőd
SPETZES

HYDRA – KIKÖTŐ

FAKULTATÍV PROGRAMOK

EPIDAUROSZ

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

Schlieman által feltárt, 3500 éves 

történelemmel rendelkező 

Mükéné. A vár legismertebb látni-

valója az Oroszlános kapu és a 

Királysírok területe, ahol 14 kilo-

grammnyi aranykincset találtak a 

régészek, aminek egy része az 

Atheni Nemzeti Régészeti 

Múzeumban van kiállítva, egy 

része pedig az itteni régészeti 

terület múzeumában tekinthető 

meg. Ugyanazzal a belépővel láto-

gatjuk meg az Atreusz kincsesház 

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

kezési hely. 

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

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

autóbusszal megyünk fel az erőd felső parkolójába, így megspóroljuk a 

sok-sok lépcső megmászását. 

Ár: 30 € ; + belépők: Mükéné 12 € ; Palamidi vár 8 €

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

gel. Ára: kb. 32 €  / 22 €

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

ben.                                                                 Ára: kb. 30 €  / 15 €

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

nõt tartunk a Ko rin tho szi-csatornánál.

Athén leghíresebb látnivalója az Akro polisz, ahol lehetõségünk van 

megismerkedni az ókori világ legszebb épületegyüttesével. Nem messze 

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

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

the non-frízek és az ún. Karia tidák.

Az Akropoliszról letekintve látható – többek között – a Dionü szosz 

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

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

kintik a fõváros legszebb épületeit. 

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

TOLOFAKULTATÍV PROGRAMOK

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

ATHÉN

MÜKÉNÉ – OROSZLÁNOS KAPU

NAFPLION - PALAMIDI ERŐD

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

2 FŐS STÚDIÓ ERKÉLYE

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

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

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

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

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

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

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

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

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

mo só: � közös helyi ség (udvar): �
Kapacitás: 4 db 2 fős stúdió; 
              6 db 4-5 fős, 2 légterû stúdió.         (Összesen 34 fõre.) 
GPS-koordináta: N 37° 31’ 11”     E 22° 51’ 31”

 Központ: 100 m

 Strand: 10 m

 Klíma: � 6-8 €/nap

 WIFI: �

AZ APARTMANHÁZ BELSÕ UDVARA 4 FÕS APARTMAN2 FÕS STÚDIÓ

 Központ: 100 m

 Strand: 0 m

 Klíma: � 7 €/nap

 WIFI: �
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TOLO
Demos Apartman 

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

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

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

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

STÚDIÓ FÜRDÕSZOBÁJA

STÚDIÓ KONYHÁJA

2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 200 m

 Strand: 150 m

 Klíma: � 6 €/nap

 WIFI: �

http://www.ntemos-hotel.gr

ATLASZ UTASBIZTOSÍTÁSOK
BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN

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

ATLASZ ASSISTANCE CARD WWW.COLONNADE.HU
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Időpontok

BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

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

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

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

V. 12–19. 34 900 34 900

39 900 44 900 59 900

V. 19–26. 36 900 36 900 35 900 37 900 36 900 36 900 35 900

V. 26.–VI. 02. 39 900 38 900 37 900 42 900 39 900 38 900 37 900

VI. 02–09. 42 900 39 900 38 900 45 900 42 900 40 900 39 900

VI. 09–16. 45 900 42 900 40 900 51 900 45 900 43 900 41 900

VI. 16–23. 55 900 48 900 45 900 66 900 55 900 50 900 47 900 55 900 60 900 83 900

VI. 23–30. 65 900 55 900 50 900 81 900 65 900 58 900 53 900 81 900 86 900 122 900

VI. 30.–VII. 07.

75 900 62 900 55 900 96 900 75 900 65 900 59 900 107 900 112 900 161 900

VII. 07–14.

VII. 14–21.

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25. 71 900 59 900 53 900 90 900 71 900 62 900 56 900 97 900 102 900 146 900

VIII. 25.–IX. 01. 66 900 56 900 50 900 83 900 66 900 58 900 53 900 84 900 89 900 126 900

IX. 01–08. 60 900 52 900 47 900 74 900 60 900 54 900 50 900 68 900 73 900 102 900

IX. 08–15. 54 900 48 900 44 900 64 900 54 900 49 900 46 900 52 900 57 900 79 900

IX. 15–22. 49 900 44 900 41 900 56 900 49 900 45 900 43 900

39 900 44 900 59 900
IX. 22–29. 44 900 41 900 39 900 49 900 44 900 42 900 40 900

IX. 29.–X. 06. 39 900 38 900 37 900 42 900 39 900 38 900 37 900

X. 06–13. 36 900 36 900 35 900 37 900 36 900 36 900 35 900

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

38 000 28 000

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 

Maximum 2 hétig vásárolható autóbuszra retúrjegy, egyébként két egyirányú jegy szükséges.

AZ AUTÓBUSZ MENETRENDET LÁSD A 82-83. OLDALON.

Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ vagy több hétre szeretnének elutazni, 
részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az elsõ hetet buszos árral, a további 

heteket egyéni árral számolják. Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, 
mert nem minden férőhelyű szállás van minden házban, mint azt az egységes 

táblázatból gondolni lehetne. A turnus idõ pon tokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási 
idõt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és egy nappal késõbb 

érkeznek, mint a táblázatban jelzett idõpontok.
Apartmanos elhelyezés esetén az első és utolsó 4 turnusban nincs egyágyas 
felár, ha az utas vállalja a társítást, és busszal utazik! Ez az ajánlat többhetes 

foglalás esetén csak az első hétre vonatkozik.

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman 
neve

Mennyi?
Megjegyzés

busszal egyénileg

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

Stella    5%   10% Partközeli apartman.

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. Gyûjtõjáratnak minõsül 
odafelé Szegedig és visszafelé a Szegedtől útvonal. A gyûjtõjáratokra külön nem 

készítünk ülésrendet, helyfoglalás felszállás szerint történik ezen a szakaszon. 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni az emeletes és nem emeletes busztípusra is 
a kívánt ülõhelyet!

Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való utaztatást garantálni 
csak abban az esetben tudjuk, ha azonos felszállási helyet jelölnek meg!

ÉTKEZÉS – HOTEL ROMVI

CSAK VACSORA

menüs vacsora 

24 900 Ft/fő/hét

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

 2018. január 01-től Görögországban 
IDEGENFORGALMI ADÓT vezettek be, melyet a helyszínen 

a tulajdonosok szednek össze. Díja: kb. 1 € /szoba/éj!
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ZAKYNTHOS

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

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

A szi get ér de kes sé ge, hogy a ve szé lyez te tett faj ként nyil ván tar tott 
ten ge ri tek nõs, a Caretta caretta min den év ben áprilistól júniusig itt 
rak ja le to já sa it, mintegy 100 darabot, s ezekbõl kb. 50 nap múlva 
bújnak ki a kicsinyek. Szin tén itt, a szi get dél nyu ga ti ré szén ta lált 
me ne dé ket egy kü lön le ges fó ka faj, a Mo nachus monachus.   

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

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

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

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

CARETTA-CARETTA

NAVAGGIO-ÖBÖL A HAJÓRONCCSAL

ZAKYNTHOS VÁROS

www.zakynthos-net.gr • www.zakynthos.gr

Zakynthos

Zakynthos

Planos

Bohali

Alikes

Volimes

Blue Grotto

Laganas

Navaggio

• 
Tsilivi
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AGIOS SOSTIS

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

AGIOS SOSTIS 1,5 km-re fekszik Laganas központjától, 12 km-re 
Zakynthos várostól. Barátságos kis üdülőfalu, mely különlegesen 
tiszta vizű strandjaival hívja fel magára a figyelmet. Sokak szerint a 

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

A Cameo-sziget (diszkósziget): nappal kiváló fürdőhely, éjszaka 
hangulatos szórakozóhely, ahol két bár is található.
Ide gen ve ze tõ elérhetõsége:
 Telefon (csak szezonban!): Agios Sostis – (+36 30) 9-421-253; 
    Tsilivi – (+36 30) 3-314-833; (0030) 690-9098-022
 Szállás: Agiso Sostis – Sofia ap., Tsilivi – Contessina ap. 
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.

MARATHONISI SZIGET

CAMEO (diszkósziget)

KIKÖTÕ

AGIOS SOSTIS CENTRUM,

SIRTAKI ÉTTEREM
MINDEN APARTMANHÁZ EZEN 

A TERÜLETEN BELÜL TALÁLHATÓ

LAGANAS CENTRUM

AGIOS SOSTIS – STRAND

Zakynthos

Ibéria ház
•

Kikötő •

Cameo

(diszkósziget)

Agios Sostis központ

Laganas központ

• Sofia ház

Sirtaki Étterem •

Anastasia ház •

• Zante Sun

LAGANAS – STRAND

Reparo ház •
• 

Panagiotis

LAGANAS

DISZKÓSZIGET

CC



73www.grandtours.hu          ww
Online-foglalás,

vagy foglaljon partnereinknél 

országszerte!

TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET 
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!

AGIOS SOSTIS

 Központ: 550 m

 Strand: 550 m

 Klíma: � 5-8 €/nap

 WIFI: �

Reparo Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdiókban. Feláras (5/10%) apartman!
Ellátás: Önellátó vagy menüválasztásos vacsora igényelhető a Syr ta-

ki tavernában.
Megjegyzés: A keskeny homokos tengerparttól mindössze 50 m-re 

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

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

lyes 2 légterű stú dióban.
Ellátás: Önellátó vagy menüválasztásos vacsora igényelhető a 

Syrtaki tavernában.
Megjegyzés: Agios Sostis csendesebb utcájában található, ahol a 

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

 Központ: 50 m

 Strand: 70 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
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AGIOS SOSTIS
Anastasia Apartman 

Elhelyezés: 2-4 ágyas stúdiókban és 5 ágyas két légterű stúdióban.
Ellátás: Önellátó vagy menüválasztásos vacsora igényelhető a Syrta-

ki tavernában.
Megjegyzés: Az Anastasia apartmanház a Koukla Beach közvetlen 

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ NAPPALI

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ HÁLÓSZOBA 2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 200 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 6-10 €/nap

 WIFI: �
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AGIOS SOSTIS
Ibéria Apartman 

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

Ellátás: Önellátó vagy menüválasztásos vacsora igényelhető a Syrta-
ki tavernában.

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

FELSZERELTSÉG

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

Sofia Apartman 
Elhelyezés: 2 férőhelyes stúdiókban
Ellátás: Önellátó vagy menüválasztásos vacsora igényelhető a Syrtaki 

tavernában.
Megjegyzés: Agios Sostis központjához és a Koukla Beach-hez közel, 

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

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

2 FŐS STÚDIÓ

 Központ: 300 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 25 €/hét

 WIFI: �

 Központ: 400 m

 Strand: 250 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �
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TSILIVI

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

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

Contessina
apartman •

• Ambelia
   apartman

Tsilivi beach

• Water Park
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TSILIVI

FELSZERELTSÉG

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

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

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

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

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

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

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

FELSZERELTSÉG

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

 Központ: 0 m

 Strand: 450 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

HÁTSÓ UDVAR

FELÚJÍTOTT 2 FŐS STÚDIÓ 3 FŐS STÚDIÓ

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

 Központ: 1000 m

 Strand: 500 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

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

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

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

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

Kapacitás: 10 db 2 fős stúdió; 7 db 2-3 fős stúdió; 
 5 db 4 fős, 2 légterű stúdió, 1 db 5 fős 2 légterű stúdió
     (Összesen 66 főre.)
GPS-koordináta:  N 37° 48’ 45”     E  20° 52’ 18”
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ZAKYNTHOS
Buszos szigettúra

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

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

során először Bohaliból csodálhatják meg a főváros mesés panorámá-

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

Bar langoknál 45 perces csónakázás kápráztatja el kedves Vendégeinket 

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

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

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

zakynthosi csemegéivel kínálja 

meg a csoportot (vásárlási lehe-

tőség). Anafonitiriaban megnéz-

zük Szent Dionysos kolostorát, 

majd fakultatív ebédelési lehető-

ség következik egy kellemes 

hegyi ta ver nában, ahol jellegze-

tes za kynthosi ételeket készíte-

nek. Ez után Exo-Chora több mint 

2000 éves olajfáját nézzük meg, 

végül pedig a lithakiai oliva-

olajfeldolgozó üzembe látoga-

tunk el.      

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

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

élvezzék az élő görög zenét és táncbemutatót! Görög estünket egy 

lélegzetelállító helyen, hatalmas sziklák tetején, a Kam piban található 

Mi chalis családi taverna sziklateraszán rendezzük meg. 40 perces buszos 

utunkat követően érkezésünket még naplemente előttre időzítjük, hogy 

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

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

legnépszerűbb görög dallamok, élőzenével kísérve. A házigazdák több-

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

nyos, hangulatos, válto-

zatos műsorral várják 

vendégeiket. Profi tán-

cosok – népviseletbe 

öltözve – Görögország 

több tájegységének tán-

cait mutatják be, majd a 

vendégeket is megtanít-

ják néhány alaplépésre. 

Garantáltan felejthetet-

len estében lesz részük!  

Ára: kb. 35 € / 17 €

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

kikapcsolódást nyújtó hajókirán-

dulás, melynek során az egész szi-

getet körbehajózzuk! A hajó fedél-

zetéről gyönyörködhetünk az 

eldugott kis öblökben, a csodála-

tos sziklaképződményekben, az 

érintetlen természetben, valamint 

megismerhetik a te le püléseket, 

üdülőhelyeket. A nap folyamán 

ellátogatunk a híres Nava gio-

öbölbe (a kikötés időjárásfüggő), 

elhaladunk a Kék-barlangok mel-

lett, látható lesz a nagy görög 

zászló Kerinél, illetve több helyen 

is van lehetőség a fürdőzésre a 

kristálytiszta Jón-tengerben.

                             Ára: kb. 32 € /16 €

KÉK-BARLANG

POSZEIDÓN ARCA

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!

2000 ÉVES OLAJFA

FAKULTATÍV PROGRAMOK
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ZAKYNTHOS

Kefalonia
Ismerjék meg Kefalónia szomszédos szigetét egy egész napos buszos 

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

mégis merőben különbözik a többi szigettől. Vendégeinket Skinari kikö-

tőjébe szállítjuk, ahonnan másfél órányi komputat követően érkezünk 

meg Kefalóniára. Látogatást teszünk Szent Gerasimos templomába, 

majd csónakázunk Melissani barlangtaván. Utunkat Drogoratti barlang-

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

fotószünet keretében vendégeink megörökíthetik Myrthos varázslatos 

tengerpartját. Mielőtt visszaindulnánk a kikötőbe, látogatást teszünk a 

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

Csúszdapark
A szabadidõközpont 9 km-re 

van Laganastól. Uta saink 

egész nap szabadon hasz -

nálhatják a park terü le tén 

lévõ csúsz dákat (ka mikaze, 

szabadesés), a 300 m-es 

lassú fo lyót, a 800 m2-es 

me  den cét, hul lámfürdõt, na -

pozó terü letet nyugággyal és 

nap ernyõvel. A program 

egész napos ki kapcsolódást ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

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

mazza.  Ára: kb. 27 € /15 €

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

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

Kaiki 
Fedezze fel velünk a környező öblök eldugott szegleteit egy kellemes 

félnapos hajókirándulás keretében az úgynevezett Kaiki-kishajókkal! 

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

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

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

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

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

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

lágát. Majd áthajózunk Marathonisi kedves kis szigetére, ahol ismét 

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

hetnek a barlangokba, napozhatnak a hangulatos kis parton. Miután 

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

  Ára: kb. 30 €  /16 €

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

fővárosában! Autóbuszunk a zakynthosi kikötőig szállít el bennünket, 

ahonnan egy városnéző sétára indulunk. Útközben megnézzük a sziget 

védőszentjéről elnevezett Agios Dionisyos-templomot, majd a Strada 

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

induló sétálóutcán már szabadprogram keretén belül nézelődhetnek. 

A program kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy megvásárolják az utolsó 

ajándékokat, nézelődjenek a városban és bepillantást nyerjenek a görö-

gök városi életébe. Te -

hetnek egy kellemes 

sétát a velencei han-

gulatú szűk kis utcács-

kákon, elfogyaszthat-

nak egy finom gyrost, 

ihatnak egy frappét, 

ki-ki ízlésének megfe-

lelően. 

Ára: kb. 13 €  / 7 €

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

DROGARATTI BARLANG

FAKULTATÍV PROGRAMOK
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Időpontok

BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

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

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

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

V. 12–19. 32 900 32 900

39 900 44 900 59 900

V. 19–26. 35 900 34 900 33 900 37 900 35 900 34 900 33 900

V. 26.–VI. 02. 38 900 36 900 35 900 42 900 38 900 37 900 36 900

VI. 02–09. 41 900 38 900 37 900 46 900 41 900 39 900 37 900

VI. 09–16. 44 900 40 900 38 900 50 900 44 900 41 900 39 900

VI. 16–23. 51 900 45 900 42 900 61 900 51 900 46 900 44 900 46 900 51 900 69 900

VI. 23–30. 61 900 52 900 47 900 76 900 61 900 54 900 50 900 70 900 75 900 105 900

VI. 30.–VII. 07.

71 900 58 900 52 900 91 900 71 900 62 900 56 900 94 900 99 900 141 900

VII. 07–14.

VII. 14–21.

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25. 67 900 55 900 50 900 85 900 67 900 58 900 53 900 84 900 89 900 126 900

VIII. 25.–IX. 01. 62 900 52 900 47 900 77 900 62 900 55 900 50 900 72 900 77 900 108 900

IX. 01–08. 57 900 49 900 45 900 70 900 57 900 51 900 47 900 60 900 65 900 91 900

IX. 08–15. 52 900 45 900 42 900 62 900 52 900 47 900 44 900 47 900 52 900 70 900

IX. 15–22. 46 900 41 900 39 900 53 900 46 900 42 900 40 900

39 900 44 900 59 900
IX. 22–29. 40 900 37 900 36 900 44 900 40 900 38 900 37 900

IX. 29.–X. 06. 35 900 34 900 33 900 37 900 35 900 34 900 33 900

X. 06–13. 32 900 32 900

ZAKYNTHOS

Kefalonia és Zakynthos esetében előfordulhat, hogy 
utaslétszám függvényében közös autóbusz indul, 

ezért csak az egyik szigetre tud átkompolni a 
buszunk. Ilyenkor a másik szigetre önállóan, de a 

gépkocsivezetők segítségével kompolnak át 
utasaink. A célkikötőben a telepített idegenvezetőnk 

transzferbusszal várja vendégeinket. 
A KOMPDÍJAT a gépkocsivezetõ szedi össze a 

kikötõben, és õ veszi meg a jegyeket!
 Zakynthos kb. 20 €/fő (oda-vissza)

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. 
Gyûjtõjáratnak minõsül az észak-görög utaknál odafelé 
Szegedig és visszafelé a görög határig, a török és dél-
görög utaknál odafelé Szegedig, visszafelé Szegedtõl 

útvonal. A gyûjtõjáratokra külön nem készítünk 
ülésrendet, helyfoglalás felszállás szerint történik ezen a 

szakaszon. 
Helyfoglaláskor kérjük megjelölni az emeletes és 
nem emeletes busztípusra is a kívánt ülõhelyet!

Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való 
utaztatást garantálni csak abban az esetben tudjuk, 

ha azonos felszállási helyet jelölnek meg!

KOMPMENETREND (odafelé) CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK! 
KILINI–ZAKYNTHOS

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

A fenti idõpontok görög idõ szerint értendõk, és a 2017-es menetrend alapján készültek! 
Az aktuális menetrendről bővebb tájékoztatás a www.gtp.gr weboldalon.

A kompokra indulás elõtt min. fél órával kell felszállni! 

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

38 000 28 000

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 
Maximum 2 hétig vásárolható autóbuszra 
retúrjegy, egyébként két egyirányú jegy 

szükséges.
AUTÓBUSZ MENETRENDET A 82-83. OLDALON.

Azok az autóbuszos utasaink, akik kettõ vagy több hétre szeretnének elutazni, részvételi díjukat 

úgy számolhatják ki, hogy az elsõ hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral számolják. 

Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, mert nem minden férőhelyű szállás van 

minden házban, mint azt az egységes táblázatból gondolni lehetne. 

A turnus idõ pon tokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási idõt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal 

hamarabb indulnak, és egy nappal késõbb érkeznek, mint a táblázatban jelzett idõpontok.

Apartmanos elhelyezés esetén az első és utolsó 4 turnusban nincs egyágyas felár, ha az utas 

vállalja a társítást, és busszal utazik! Ez az ajánlat többhetes foglalás esetén csak az első 

hétre vonatkozik.

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman 
neve

Mennyi?
Megjegyzés

busszal egyénileg

Ibéria  5% 10% igényes (Agios Sostis)

Anastasia 5% 10% medencés (Agios Sostis)

Reparo 5% 10% felújított (Agios Sostis)

Contessina 5% 10% (Tsilivi)

Ambelia 5% 10% medencés (Tsilivi)

ÉTKEZÉS – FT/FŐ/HÉT CSAK VACSORA FÉLPANZIÓ

Agios Sostis – Sirtaki Étterem (menü rendszer) 29 900 –

Tsilivi – a YUM YUM Taverna 24 900 34 900

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

 2018. január 01-től Görögországban 
IDEGENFORGALMI ADÓT vezettek be, 

melyet a helyszínen a tulajdonosok 
szednek össze. Díja: kb. 1 € /szoba/éj!
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GÖRÖG KÖRUTAK
GÖRÖG KÖRÚT

 1. nap: In du lás. Fel szál lási lehe tõség a Dél-Görög menetrend szerint (l. 
82-83. oldal). Érkezés éjfél körül Paráliára, szálláshely elfoglalása.

 2. nap: Fél na pos vá ros né zés déltől Thesszalonikiben.
 3. nap: Egész na pos ki rán du lás az Olüm posz hegy re, mely Gö rög or szág 

leg ma ga sabb hegy sé ge; az óko ri gö rö gök hi te sze rint az is te nek 
lak he lyé ül szol gált. 

 4. nap: Egész na pos ki rán du lást te szünk Kalam ba kába, a Meteorák lé leg-
zetel ál lí tó fek vé sû szik la ko los to ra i hoz. 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. 

 5. nap: Reg gel in du lás Athén irá nyá ba. Út köz ben az óko ri Gö rög or szág 
leg je len tõ sebb jós hely ének, a me sés kör nye zet ben ta  lál ha tó Del-
phoi jós da meg te kin té se, majd to vább uta zunk Tolóba. Szál lás-
hely el fog la lá sa.

 6. nap: Egész na pos ki rán du lás a Pelo pon né szosz-félszigeten. Elõ ször 
át ha la dunk a szom szé dos Naf plio non, Gö rög or szág egy ko ri fõ vá-
ro sán, mely ha tal mas ve len cei erõd jé rõl ne ve ze tes. Át  ha ladunk a 
Ko rin tho szi-csa tor nán, fel ke res sük Mü ké né fel leg vá rát és Átreusz 
kin cses há zát, meg hall gat juk az ókor leg na gyobb meg ma radt szín-
há zá nak kü lön le ges akusz ti ká ját Epi dau rosz ban. 

 7. nap:  Sza bad prog ram. Fa kul ta tív ki rán du lás Hydra és Spetses szi ge-
tek re. Ára kb. 30 €/fõ. 

 8. nap:  Egész na pos ki rán du lás Spártába. Spárta, az óko ri Hel lász leg-
fõbb ka to nai ál la ma volt. A ki ala kult tár sa dal mi rend jel le gé bõl 
adó dó an a mû vé sze ti al ko tá sok nak itt nem volt olyan nagy sze-
re pük, mint pél dá ul Athén ban, a vá ros je len tõ sé gét a jól szer ve-
zett és hõ si es ka to na ság ad ta. Leg is mer tebb kö zü lük Leónidasz 
és az a 300 spár tai ka to na, akik a Ther mo pü lai-szo ros nál a per-
zsák el le ni had já rat ban es tek el. Fel ke res sük a ré gé sze ti mú ze u-
mot, az Ak ro po liszt, a Tri polisz fe lé ki ve ze tõ út men tén az Ar te-
misz-szen télyt, ahol az ókor ban a fi a ta lok fér fi as sá gi szer tar tá-
sa it tar tot ták. 

 9. nap: Reggel indulás Athénba, ahol délelõtt autó buszos vá ros nézést 
tartunk (õr ség váltás, Akadémia, Egye tem, Olim piai Stadion, 
Zeusz-temp lom, Hadriá nusz-ka pu). Közös sétát teszünk az Ak ro-
 po liszon, majd szabad prog ram ke re tében lehetõ ség nyílik egyéni 
baran go lásra a Plaka tekervényes utcáin. Indulás haza az esti 
órák ban. 

10. nap: Érkezés Debrecenbe a késõ esti órákban.

 Idõpont: Május 18–27. és október 05–14.
 Utazás:  Légkondicionált luxusbusszal.
 Szállás:  2-3 ágyas apartmanokban.
 Ellátás:  Önellátó vagy fakultatív félpanzió, 32 900 Ft/fõ, 
  csak vacsora 22 900 Ft/fő.
  (Paralián a Hotel Europában, Tolón a Hotel Romviban.)
  Az étkezés a második nap vacsorájával kezdődik.
 Ár:  69 900 Ft/fõ. Egyágyas felár 20 000 Ft/fõ.
  Nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást!
  Várható belépõjegyek: kb. 70 €/fõ.

NAFPLION

JÓN-TENGERI KÖRÚT
 1. nap:  Indulás. Felszállási lehetőség a dél-görög menetrend szerint (lásd  

82-83. oldal). 
 2. nap: Érkezés Korfura, szálláshely elfoglalása. Délután félnapos kirán-

dulás Afionas, festőien szép településére. Miután végigsétáltunk 
a falun, továbbindulunk Arillasba, ahol fürdőzhetünk is egyet a 
homokos tengerparton és akinek kedve van, friss halat is ehet a 
helyi tavernák valamelyikében. A hazafelé megállunk Perou la-
desben, ahol egy sziklaszirt tetejéről megcsodálhatjuk a naple-
mentét.

 3. nap: Korfu szigettúra: Az egész napos buszkirándulás keretében 
meglátogatjuk e gyönyörű, örökzöld sziget természeti szépsége-
it és történelmi nevezetességeit. Állomásaink: Kouloura-kilátó, 
Achilleon (Erzsébet királyné palotája, belépő: kb. 5 €/fő), Kanoni-
félsziget kilátója, Korfu város, Paleokastritsa (fakultatív csónaká-
zás, ára: kb. 10 €/fő), Bella-Vista kilátó. A kora esti órákban 
érkezünk vissza Sidariba. 

 4. nap: Reggel indulás Kefaloniára. Érkezés után egy ún. „2 beach” túrán 
veszünk részt: ellátogatunk a szigetünk nyugati féltekéjére, a 
Paliki-félsziget két különleges partjára strandolni. Hazafelé 
igénybe vesszük a Lixuri és Argostoli között közlekedő kis kom-
pot és – folytatva buszunkkal az utat – a kora esti órákban 
érkezünk meg Skalába.

 5. nap: Kefalonia szigettúra: egész napos felfedező körutunk alkalmá-
val megismertetjük Önökkel Kefalonia történelmét és egyedülálló 
geológiai jelenségeit, pl. a Drogarati cseppkőbarlangot (belé-
pő: kb. 4 €/fő), a Melissani földalatti barlangi tavat (belépő: kb. 
6 €/fő). Állomásaink lesznek még: Assos, Myrtos beach, Argostoli, 
„Katavothres” víznyelők, Makri Gialos, Szent Gierasimos-
kolostor-templom, Robola borkóstoló. Érkezés Skalába a kora 
esti órákban.   

 6. nap: Egész napos hajós kirándulás keretein belül ellátogatunk az 
Odüsszeusz hazájaként ismert varázslatos kis szigetre, Ithakára, 
mely híven őrzi eredeti szépségét. A kirándulás során lehetőségük 
nyílik a fürdőzésre is: odafelé a Gidaki beachnél, visszafelé pedig 
egy érintetlen tengerparton, a türkizzöld vizű Mini Myrtos 
Beachen állunk meg egy fél órás strandolásra.

 7. nap: Reggel indulás Zakynthosra. Este görög est (ára: kb. 35 €/fő): 
csodáljuk meg a naplementét, ismerjük meg a görög konyhát, 
élvezzük együtt az élő görög zenét és táncbemutatót! Tradicionális 
estünket egy lélegzetelállító helyen, hatalmas sziklák tetején, a 
Kampiban található Michalis családi taverna sziklateraszán ren-
dezzük meg. Garantáltan felejthetetlen esténk lesz!

 8. nap: Zakynthos szigettúra: egész napos buszos szigettúránk alkal-
mával felfedezzük Zakynthos csodáit és megismerkedünk a sziget 
történetével, a helyi emberek életével. Állomásaink: Aristeon 
olívaolaj-üzem, 2000 éves olajfa Exo Chorában, Porto Vromiból 
fakultatív hajózás (ára: kb. 10 €/fő), Navagio-öböl, Xygia beach, 
Bohali, Zakynthos város (Agios Dionysos-temp lom, Solomos és 
Szent Márk tér). Hazaindulás sötétedés után az esti órákban.

 9. nap: Délelőtt Kaiki kirándulás (ára: kb. 20 €/fő): Egy kellemes, három-
órás hajókirándulás keretében az úgynevezett kaiki kishajókkal 
először teknőskeresésre indulunk a laganasi öbölbe, majd felfe-
dezzük a környező öblök eldugott szegleteit. A kirándulás végén 
áthajózunk Marathonisi kedves kis szigetére, ahol lehorgonyoz 
kishajónk, kiúszhatunk a fehér aprókavicsos partra, bemehetünk 
a barlangokba, napozhatunk a hangulatos kis parton. Délután 
indulunk vissza Magyarországra.

10. nap: Érkezés Debrecenbe a dél-görög menetrend szerint (lásd 82-83. 
oldal). 

 Időpont: Május 18–27. és szeptember 28.-október 07.
 Utazás: Légkondicionált luxusbusszal.
 Szállás: 2-3 ágyas apartmanokban.
 Ellátás: Önellátó vagy fakultatív csak vacsora, ára: 22.900 Ft/fő 
  (6 alkalommal: 2 × Korfun, 3 × Kefalonián és 1 × Zakynthoson). 
  Az étkezés a második nap vacsorájával kezdődik.
 Ár: 99 900 Ft/fő + kompdíjak: kb. 76 € (helyszínen fizetendő). 
  Egyágyas felár: 29 900 Ft/fő. Nincs egyágyas felár, ha az utas
  vállalja a társítást! Várható belépőjegyek, fakultatív programok:
  kb. 125 €/fő. 

A fakultatív programok létszám és időjárás függőek. A programok sorrendjének változtatási jogát fenntartjuk.
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DÉL-GÖRÖG, TÖRÖK
KUSADASI

ZAKYNTHOS
TOLO

KORFU
KEFALONIA

ÉSZAK-GÖRÖG
PARALIA
NEI PORI

NEOS MARMARAS
SARTI

 PARGA

ODA ODA 1-ES GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfõ 08:15 Péntek 03:15 Miskolc – AUCHAN Áruház parkolója (Pesti út 9.) Vasárnap 21:15 Szerda 14:15

Hétfõ 08:55 Péntek 03:45 Tiszaújváros – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 20:30 Szerda 13:30

Hétfõ 09:15 Péntek 03:50 Polgár – autóbusz-állomás Vasárnap 20:15 Szerda 13:15

Hétfõ 10:00 Péntek 04:30 Nyíregyháza – Lidl Áruház parkolója (Debreceni út) ÚJ! Vasárnap 19:30 Szerda 12:30

Hétfõ 11:30 Péntek 06:00 Debrecen – TESCO Áruház parkolója (KISHEGYESI ÚTI) Vasárnap 18:30 Szerda 11:30

Hétfő 11:50 Péntek 06:20 Derecske – központi buszmegálló Vasárnap 18:10 Szerda 11:10

Hétfõ 12:05 Péntek 06:40 Berettyóújfalu – Angéla panzió Vasárnap 18:00 Szerda 11:00

Hétfő 12:45 Péntek 07:20 Szeghalom – SPAR Áruház parkolója Vasárnap 17:20 Szerda 10:20

Hétfõ 13:45 Péntek 08:00 Békéscsaba – Szarvasi úti TESCO Áruház parkolója Vasárnap 16:45 Szerda 09:45

Hétfõ 14:30 Péntek 08:45 Orosháza – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 16:00 Szerda 09:00

Hétfõ 15:00 Péntek 09:15 Hódmezõvásárhely – ALDI Áruház parkolója Vasárnap 15:30 Szerda 08:30
Hétfõ 15:30 Péntek 09:45 Szeged – Rókusi TESCO Áruház parkolója Vasárnap 15:00 Szerda 08:00

ODA ODA 2-ES GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfõ 08:15 Péntek 03:15 Miskolc – AUCHAN Áruház parkolója (Pesti út 9.) Vasárnap 21:15 Szerda 15:15

Hétfõ 09:15 Péntek 04:20 Mezõkövesd – PROFI Áruház parkolója Vasárnap 20:00 Szerda 14:15

Hétfõ 09:30 Péntek 04:40 Füzesabony – MOL-benzinkút (3-as úton a körforg.) ÚJ! Vasárnap 19:30 Szerda 14:00

Hétfő 09:50 Péntek 05:00 Eger – Mátyás király úti MOL-benzinkút Vasárnap 19:15 Szerda 13:45

Hétfõ 10:30 Péntek 05:40 Gyöngyös – Pesti úti MOL-benzinkút Vasárnap 19:00 Szerda 12:30

Hétfõ 10:55 Péntek 06:00 Hatvan – Tesco Áruház parkolója ÚJ! Vasárnap 18:30 Szerda 12:00

Hétfõ 12:15 Péntek 06:45 Budapest – XIV. ker. Ötvenhatosok tere, homokóra Vasárnap 17:30 Szerda 10:30

Hétfõ 13:45 Péntek 08:15 Kecskemét – PÓLUS–AUCHAN-parkoló Vasárnap 16:30 Szerda 09:45

Hétfõ 14:15 Péntek 08:50 Kiskunfélegyháza – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 16:00 Szerda 09:00

ODA ODA 3-AS GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfő 08:20 Péntek 02:55 Szombathely – Tesco Áruház parkolója (elkerülő melletti) Vasárnap 21:10 Szerda 14:10

Hétfő 09:25 Péntek 04:00 Csorna – Autóbusz-pályaudvar ÚJ! Vasárnap 20:10 Szerda 13:10

Hétfő 09:40 Péntek 04:15 Gyõr – Szent István úti OMV-benzinkút Vasárnap 19:50 Szerda 12:50

Hétfő 10:15 Péntek 04:50 Komárom – LUKOIL-benzinkút Vasárnap 19:00 Szerda 12:00

Hétfő 10:35 Péntek 05:10 Tata – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 18:40 Szerda 11:40

Hétfő 10:55 Péntek 05:30 Tatabánya – M1 melletti McDonald's Étterem Vasárnap 18:30 Szerda 11:30

Hétfő 12:15 Péntek 06:45 Budapest – XIV. ker. Ötvenhatosok tere, homokóra Vasárnap 17:30 Szerda 10:30

ODA ODA 4-ES GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfõ 11:45 Péntek 06:15 Hajdúszoboszló – autóbusz-állomás Vasárnap 19:30 Szerda 11:20

Hétfõ 12:00 Péntek 06:25 Püspökladány – STOP bisztró Vasárnap 19:00 Szerda 11:00

Hétfõ 12:20 Péntek 06:40 Karcag – 4-es út, MOL-benzinkút Vasárnap 18:45 Szerda 10:45

Hétfõ 12:35 Péntek 06:55 Kisújszállás – SPAR Áruház parkolója Vasárnap 18:30 Szerda 10:30

Hétfõ 13:00 Péntek 07:20 Törökszentmiklós – MOL-benzinkút Vasárnap 18:10 Szerda 10:10

Hétfõ 13:15 Péntek 07:40 Szolnok – Szajoli úti MOL-benzinkút Vasárnap 17:55 Szerda 09:55

Hétfõ 13:45 Péntek 08:00 Martfû – LIDL Áruházzal szembeni benzinkút ÚJ! Vasárnap 16:25 Szerda 09:25

Hétfõ 14:15 Péntek 08:30 Kunszentmárton – PENNY Áruház parkolója Vasárnap 15:55 Szerda 08:55

Hétfõ 14:25 Péntek 08:40 Szentes – Attila úti MOL-benzinkút Vasárnap 15:30 Szerda 08:30

ODA ODA 5-ÖS GYŰJTŐÚTVONAL SZEGEDRE VISSZA VISSZA

Hétfő 09:45 Péntek 04:30 Kaposvár – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 20:45 Szerda 13:45

Hétfő 10:15 Péntek 05:00 Dombóvár – Templom tér (Erzsébet u. felől) Vasárnap 20:15 Szerda 13:15

Hétfő 11:15 Péntek 05:45 Pécs – Budai Vám TESCO parkoló Vasárnap 19:15 Szerda 12:15

Hétfő 12:20 Péntek 06:45 Szekszárd – vasútállomás Vasárnap 18:10 Szerda 11:10

Hétfő 12:30 Péntek 07:00 Tolna-Mözs – Béri Balogh Ádám úti MOL-benzinkút ÚJ! Vasárnap 18:00 Szerda 11:00

Hétfő 13:30 Péntek 07:45 Baja – TESCO Áruházzal szemben lévő benzinkút ÚJ! Vasárnap 17:00 Szerda 10:00

ODA ODA 6-OS GYŰJTŐÚTVONAL BUDAPESTRE VISSZA VISSZA

Hétfő 08:00 Péntek 03:00 Zalaegerszeg – Sportcsarnok Vasárnap 22:00 Szerda 14:40

Hétfő 08:30 Péntek 03:30 Vasvár – MOL-benzinkút ÚJ! Vasárnap 21:30 Szerda 14:10

Hétfő 09:00 Péntek 03:50 Jánosháza – vasúti átjáró – benzinkút ÚJ! Vasárnap 21:00 Szerda 13:40

Hétfő 09:30 Péntek 04:20 Ajka – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 20:15 Szerda 12:55

Hétfő 10:20 Péntek 04:50 Veszprém – a Plaza melletti OMV-benzinkút Vasárnap 19:40 Szerda 12:20

Hétfő 10:40 Péntek 05:10 Várpalota – TESCO Áruház parkolója Vasárnap 19:20 Szerda 12:00

Hétfő 11:00 Péntek 05:30 Székesfehérvár – TESCO Áruház (Szt. Flórián krt.) ÚJ! Vasárnap 19:00 Szerda 11:40

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

Késés esetén maximum 15 percet vár az autóbusz, utána elindul!

ÉSZAK-GÖRÖG
PARALIA
NEI PORI

NEOS MARMARAS
SARTI 
PARGA

FELSZÁLLÁS HELYE

Menetrend DÉL-GÖRÖG, TÖRÖK
KUSADASI

ZAKYNTHOS
TOLO

KORFU
KEFALONIA

82
HAZFELÉ A GÖRÖG HATÁRON LÉVŐ DUTY FREE SHOPNÁL NEM ÁLLUNK MEG A VEZETÉSI IDŐ FESZESSÉGE MIATT!

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

BIZTONSÁGI ÖV KÖTELEZ ! BIZTONSÁGI ÖV KÖTELEZ !
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Az érkezési idõpontok tájékoztató 

jellegûek 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 

útvonalhoz készült. 

TISZTELT UTASAINK!

Az igazságról, arról, hogy az autóbuszos utazás-
ban van jó is, meg rossz is:

Mi megpróbáljuk a legjobbat adni Önöknek 
azon belül, amit a piacon találni - ugyanazon az 
árszínvonalon. Magyarország legdrágább autó-
buszaival utaztatjuk Önöket. Ha drágább a busz, 
akkor magasabb áron kellene adni, mint más, de 
mi ugyannyiért adjuk. Ez nem szemfényvesztés, 
titka van. A tömeg, a kritikus tömeg. 2015-ben 
az észak-görög járataink férőhely kihasználtsága 
95%-os volt. Ehhez 10-12 buszt kell egyszerre 
indítani és legfeljebb csak az utolsó nincs tele. 
Ehhez a kritikus tömeghez kevés a mi Debr e-
cenünk; országosan kell értékesítenünk. Ahhoz, 
hogy gazdaságosan tudjuk Önöket utaztatni, 
nagyon komoly logisztikai kihívást kell megolda-
nunk. Jellemzően, a különböző magyarországi 
útvonalakon 1-1 busz közlekedik, de 5 úti célhoz 
gyűjtenek utasokat. A Szegedi Tesco parkolóban 
van a buszok találkozása és az utasok szétosztá-
sa. Mind az észak-görög, mind a dél-görög és 
török járatok odafelé kb. 30 percen belül elindul-
nak. Visszafelé az észak-görög járatokat még a 
görög határ előtt össze tudjuk hozni egy időben 
egy helyre, mert nem messziről jönnek és kiszá-
mítható a menetidejük is, így 30 percen belül 
tovább tudnak indulni. A dél-görög és a török 
járatok messziről jönnek és több határon át – 
mielőtt találkoznának –, ami megnehezíti a 
kiszámíthatóságot. Őket visszafelé Szegeden 
várjuk össze. Tapasztalatunk szerint kb. 2 órán 
belül mindenki beérkezik Szegedre. Gondoljanak 
bele, ha csak a saját 10 buszunk áll szorosan 
egymás mögött Röszkénél, az sem kevés idő, ami 
az első és utolsó átkelése között van. Ha valami 
extra „esemény” van, akkor 3-4 óra is lehet a 
várakozás Szegeden annak, aki a legelsővel érke-
zik, és a legutolsóval megy tovább. Nem azért 
kell várakozni, mert rosszul szerveztünk, hanem 
mert egy határokon átívelő utaztatás nem 
eg zakt tudomány. Ha minden útvonalunkról 
minden úti célhoz külön busz menne, biztosan 
nem lehetne gazdaságosan megtölteni és akkor 
vagy mi fizetnénk rá, vagy Önöknek kerülne 
többe. 

Szóval a kritikus tömegnek is van 
hátránya. Viszont előnyként tudok 
hivatkozni arra, hogy a tömegből 

kifolyólag meg tudjuk fizetni a drágább, 
modernebb autóbuszokat, és ami a 

legfontosabb – 
NINCS VIDÉKI FELSZÁLLÁSI FELÁRUNK! 

Ennek sajnos ez az ára, hogy 
alkalmazkodnunk kell egymáshoz. 

EMPÁTIÁVAL.

TEKIINTNTSESE MMMMEGEGEGGEG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 333333336060666666666666666666666666666666666666666 °--OSOS FFFOTOTOTOTTÓÓKÓKÓKÓKATATATATA ,,,, DRDRDRDRÓNÓNÓNÓNÓNNÓNÓNNNNÓNNNÓNÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÓNNÓNNÓNNNÓNNÓÓNNÓ FFFFFEFEFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF LVLVLVVÉTÉTÉTÉTÉ ELE EKE ETT
ÉSÉS WWWEBEBBE KAKAKAKAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMEMEMMMEMEMEMMEMEMEMMMMMEMEMEMEMEMMEMMEEMEMMEMMEMEMEMEEEMEMEMMEEMMMMEMMMMMMEMMMMMMMEMMMEMEMEMMMEMMEMEMMMMEMMEMMMEEMEMEEEEMEEMMMEEMMEMEEEEMMMMEEEEEMMMEEEMMEEERRRÁRRÁRÁRRRÁRÁRÁRÁRÁRÁRRRÁRÁRÁRÁRÁRÁRRRÁRÁRÁRÁRRÁRRÁRÁRRÁRÁRÁRÁRRRRRÁRRÁRRÁRÁRRÁRÁRÁRÁRRÁRÁRRRÁRÁRÁRRRÁRRÁÁÁÁÁRÁÁÁÁRÁÁRÁÁÁÁÁRÁRÁÁÁÁRÁÁÁÁÁRRRÁRÁRÁRRÁRÁÁÁRRRÁRRRRRRR KAKAKAKAKAKAAKAAAAKAKAAAKAKKKKAAKAKAKAKAKAKAKAKAAKKKKKAKAKAKAKAKKKAAAAAAAAAKAAKKKKKKKKAKAKAKAKAKAKAKAKAKKKKAKAKAAKKKAAAAAKKKKKKAAKKKAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT WEWEWEWEWEEEEWEWEEEEEEWEEWEWEWEWEWEWWWWEWEEEWEEWEWEWEWEWWEWWWEEEWEWEWEWEWEWWWWWEEEWEEWEWEWEWWWEWWEWEEWEWWWWWWEEWEWWWWWWEWWWWEWEWEWWEWWEEEEEEWWEWWWWEWWW BOBOBOBOBOOOOBOOBOBOOOOOOOOOOBOOOOOBOOOOOBOOOOOOOBOOOOBOOOOOOOOOBOOOBBOOOOOOBBOOOOOOBOOOOOLLLDLDLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ALALLLLALLLLLLLLALALUUNUNUNUNKOKOKOOK NNN!N!

••SzegedSzeged

••  BelgrádBelgrád

••  NisNis

••  SzkopjeSzkopje

Tesszaloniki Tesszaloniki 

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

(Korfu)(Korfu)  SIDARISIDARI••

(Kefalonia) (Kefalonia) SKALASKALA  ••

(Zakynthos)  (Zakynthos)  LAGANASLAGANAS  •• TOLOTOLO  ••
Athén Athén ••

••  SARTISARTI••
N.MARMARASN.MARMARAS

••  SzófiaSzófia

••  EDIRNEEDIRNE

••KilliniKillini

••  LapsekiLapsekiGelibolu Gelibolu ••
••  CanakkaleCanakkale

••  IzmirIzmir

••  KUSADASIKUSADASI

RÖSZKERÖSZKE  ••

EVZONIEVZONI  ••

••PatraPatra

••NikitiNikiti

••  PlovdivPlovdiv

••
TrójaTrója

GÖRÖGORSZÁGGÖRÖGORSZÁG
TÖRÖKORSZÁGTÖRÖKORSZÁG

HORVÁTORSZÁG
SZERBIA

•• 
T.újváros

BUDAPESTBUDAPEST

•• Nyíregyháza

•• Miskolc

•• Polgár

Hajdúszoboszló  ••Püspökladány••••Karcag
Kisújszállás ••

T.szentmiklós ••Szolnok ••
•• Martfű

•• Kunszentmárton
•• Szentes

•• DEBRE DEBRECENCEN

•• Békéscsaba

•• Berettyóújfalu

•• Orosháza
•• Hódmezővásárhely

Eger 
••    •    •M.kövesd

••Gyöngyös
••Hatvan

••Baja

••
Szekszárd

••Pécs

Dombóvár
••Kaposvár ••

Tatabánya••
••Tata

Komárom
••

RÖSZKE RÖSZKE ••

••Tolna

VISSZAINDULÁS
(helyi idő szerint)

NYARALÓHELY

Szombat 

14:00 és 20:00 óra 

között, 

a kompmenetrendtől 

függően

Kusadasi

Zakynthos

Kefalónia

Korfu

Tolo

Kedd 18:30 Paralia

Kedd 17:15 Nei Pori

Kedd 17:00 Neos Marmaras

Kedd 17:00 Sarti

Kedd 14:30 Parga

ODAÉRKEZÉS NYARALÓHELY

Szombat 10:00–12:00 Kusadasi

Szombat 10:00 Zakynthos

Szombat 10:00 Kefalónia

Szombat 10:00 Korfu

Szombat 09:00 Tolo

Kedd 09:00 Paralia

Kedd 10:00 Nei Pori

Kedd 10:00 Neos Marmaras

Kedd 10:00 Sarti

Kedd 11:00 Parga

(Zakynthos)  (Zakynthos)  TSILIVITSILIVI  ••

••  IgoumenitsaIgoumenitsa

• • PARGAPARGA

A szaggatott vonal alternatív útvonalakat jelöl.

•• Szeghalom

Füzesabony••

Vasvár••
Jánosháza 
••

Várpalota
••Veszprém••

Zalaegerszeg ••  

• • Székesfehérvár

Ajka ••
••Kecskemét

Kiskunfélegyháza••

•• SZE SZEGEDGED

Győr ••

Szombathely••

Csorna••

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!


