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NEOS MARMARAS
Athene Apartman

Elhelyezés: 2-3 férőhelyes, egylégterű stúdió, valamint 5 férőhelyes, 
2 légterű apartman. 

Ellátás: Önellátó.
Megjegyzés: Egyszerűen, kényelmesen felszerelt apartmanok. A für-

dőszobákban nincs se zuhanytálca, se függöny. Csen des, nyugodt 
környezetben fekszik. A B és C emeleten az első apartmanok 
kisebb alapterületűek, s bár tengerre nézők, így nem számítunk 
fel ezért felárat. A 4 szintes ház 2. és 3. emeletéről csodálatos, 
tengerre néző kilátásban gyönyörködhetünk. A tengerre néző 
szobáink felárasak (5/10%)!

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

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

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

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

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

bával és 5 db 3 fős stúdió. 
 (Összesen 64 főre.)
GPS-koordináta:  N 40° 5’ 42”   E 23° 46’ 32”

2 LÉGTERŰ APARTMAN

ATHENE APARTMAN UTCAFRONTJA

2 FŐS SZOBA ALUL, A „D" SZINTEN

KILÁTÁS A 2. EMELETI ERKÉLYRŐL

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FELSZERELTSÉG

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

Központ: 600 m

Strand: 450 m

Klíma: � az árban

WIFI: � 
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Estella (volt Politis) Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes, egy légterű klímás stú dió-

apartmanokban.
Ellátás: Önellátó.
Megjegyzés: Jó fekvésű, felújított csendes apart man ház. 

Az emeleti szobákból csodás kilátás nyílik a tengerre 
és a falura. A szobák kis alapterületűek. Az új tulaj-
donosnak köszönhetően a ház 2020-ban teljesen új 
arculatot kap! Feláras (10/20%) apartman! Klíma az 
árban.

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

Kapacitás: 11 db 2 fős stúdió, 4 db 3 fős stúdió.    
(Összesen 34 főre.)

GPS-koordináta: N40.095658, E23.778668

 Központ: 600 m

 Strand: 500 m

 Klíma: �az árban!

 WIFI: � 

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Mikró » Saját fürdőszoba 

» Törülköző » Terasz v. erkély » Szúnyogháló  

» Mágneskártya » Redőny v. zsalugáter

ESTELLA

KILÁTÁS A LEGFELSŐ ERKÉLYRŐL

NEOS MARMARAS
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APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK
Apartman 

neve

Mennyi?
Megjegyzés

busszal egyénileg

Athéne  5%  10% a két felső szint (B és C) kivéve B1, C1

Athéne –5% –10% a teraszajtó bejárati ajtó is egyben (D szint)

Estella 10% 20% Klíma az árban! Minőségi felár!

NINCS TÖBBHETES FELÁR! 

Maximum 

2 hétig vásárolható autóbuszra 

retúrjegy, egyébként két egyirányú jegy 

szükséges.

AZ AUTÓBUSZ MENETRENDET LÁSD 

A 82-83. OLDALON.

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk 

garantálni. 

Gyûjtõjáratnak minõsül odafelé Szegedig és visszafelé 

a görög határig útvonal. 

A gyûjtõjáratokra külön nem készítünk ülésrendet, 

helyfoglalás felszállás szerint történik ezen a szakaszon. 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni az emeletes és 

nem emeletes busztípusokra is a kívánt ülőhelyet, 

mert létszám függvénye, hogy melyik típusú 

autóbuszt indítjuk az adott turnusban!

Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való 

utaztatást garantálni csak abban az esetben tudjuk, 

ha azonos felszállási helyet jelölnek meg!

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.

Időpontok

BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

STÚDIÓAPARTMAN BUSZJEGGYEL – Ft/fő/hét STÚDIÓAPARTMAN – Ft/apartman/hét

Egy légterű Két légterű Egy légterű Két légterű

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

V. 12–19. 28 900 28 900

45 900 50 900 68 900

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

V. 26.–VI. 02. 34 900 32 900 31 000 33 900 32 900

VI. 02–09. 38 900 34 900 33 900 35 900 34 900

VI. 09–16. 44 900 39 900 36 900 40 900 38 900

VI. 16–23. 52 900 44 900 40 900 46 900 43 900 61 900 66 900 92 900

VI. 23–30. 61 900 50 900 45 900 53 900 48 900 83 900 88 900 125 900

VI. 30.–VII. 07. 66 900 54 900 47 900 57 900 51 900 98 900 103 900 147 900

VII. 07–14. 72 900 58 900 50 900 61 900 55 900 113 900 118 900 170 900

VII. 14–21.

77 900 61 900 53 900 65 900 57 900 125 900 130 900 188 900

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25.

VIII. 25.–IX. 01. 67 900 54 900 48 900 58 900 52 900 100 900 105 900 151 900

IX. 01–08. 60 900 49 900 44 900 52 900 47 900 81 900 86 900 121 900

IX. 08–15. 53 900 45 900 41 900 47 900 43 900 63 900 68 900 95 900

IX. 15–22. 42 900 37 900 35 900 39 900 37 900

45 900 50 900 68 900
IX. 22–29. 37 900 34 900 33 900 35 900 34 900

IX. 29.–X. 06. 33 900 31 900 31 900 32 900 31 900

X. 06–13. 28 900 28 900

AUTÓBUSZJEGY ÁRA 
(csak buszjegy foglalása esetén)

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

32 000 20 000

 2018. január 01-től Görögországban 

IDEGENFORGALMI ADÓT 
vezettek be, melyet a helyszínen a tulajdonosok 

szednek össze. Díja: kb. 0,5 € /szoba/éj!

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

NEOS MARMARAS
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PARALIA

Szin te min den ki hal lott már va la mi lyen vo nat ko zás ban PARALIÁról. 
Ha egy mon dat tal sze ret nénk jel le mez ni a he lyet, hív hat nánk Gö -
rög  or szág Sió fo ká nak is. Piéria tar to mány ban meg ta lál ha tó a ten ger, 
a ho mok, a só és az is te ni szel lõ, mely a mitikus Olimposz csú csa i ról 
le száll a pa ra di csom ba il lõ, szép sé ges par tok hoz. Az Olimposzi Ri  vié-
ra ked velt für dõ he lye Thesszalonikitõl 70 km-re dél re ta lál ha tó. 
7 km hos  szú arany ho mo kos ten ger part ja, a he lyi ek ven dég sze re te-
te, a szó ra ko zá si le he tõ sé gek ki me rít he tet len tár há za év rõl év re 
em be rek tí zez re it vonz za. En nek te kin te té ben Paraliát el sõ sor ban 
azok fi gyel mé be ajánl juk, akik sze re tik az ut cai ba zá rok pezs gõ for-
ga ta gát, az éj sza kai élet pul zá ló rit mu sát. Má sod sor ban azon ban a 
ter mé szet ra jon gók is fe lejt he tet len él mé nye ket sze rez het nek. El lá-
to gat hat nak ugyan is az Olimposz szent he gyé re vagy az Aliakmonasz 
fo lyó  tor ko la tá hoz, ahol a se kély öb lök és ho mok szi ge tek, sû rû 
bok rok és ma gas fák kö zött ró kák, sa ká lok, bor zok, vad macs kák 
él nek, va la mint kö zel 215 ma dár faj rep ked. Egy szó, mint száz, 
Paralián (Görögország első számú „magyar faluja”) sen ki sem unat-
koz hat, és az arany mû ve sek, szõr me áru sok ked ve zõ kí ná la ta min-
den kit vá sár lás ra csá bít. 

Ha va la ki a kul tu rá lis ki kap cso ló dás hí ve, szer ve zett prog ram 
ke re té ben el lá to gat hat Thesszalonikibe, Athén ba, a gö rög fõ vá ros ba 
vagy a Meteorákhoz. Éj sza kai prog ram ki vá lasz tás nál is a bõ ség 
za va rá ba es he tünk. Paralia gaszt ro nó mi ai kí ná la ta tel jes mér ték ben 
in ter kon ti nen tá lis. A gö rög nem ze ti éte lek mel lett min den meg ta lál-
ha tó a ma gyar lán gos tól kezd ve az olasz piz zá ig. Ugyan ez a hely zet 
a szó ra ko zó he lyek te kin te té ben is; be ül he tünk egy csen des kis bár ba 
vagy ká vé zó ba, el me he tünk egy szo lid gö rög ze nés bár ba vagy egy 
mo dern lé zer fény ben úszó disz kó ba. 

Idegenvezetõnk elérhetõsége:
 Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-207.  
Szállás: Caravel Apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Egyé ni leg uta zók: Paralia kb. 1100 km.
Au tó pá lya díj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).
Idõpont: május 12-től október 13-ig hetente, keddi turnusváltással.
Utazás: luxusbusszal vagy egyénileg.

Katerini

Templom

22•• • • 1 1 

1 . Hotel Európa 3. Sky ap. 5. Mare Del Sol ap.

2. Caravel ap.  4. Anesis ap. 6. Oceanis ap. 7. Harela ap.

44••
33••55•• ••66

••77
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PARALIAKözpont: 200 m

Strand: 200 m

Klíma: � 5 €/nap/klíma vagy 25 €/hét/klíma
WIFI: �

Stú dió
Az apart ma nok mind egyi ke kü lön lég te rû kony há val, für dõ szo bá val 
és er kél  lyel ren delke zik (2–4 fõig). 4 db 4 fõs stúdióban a 4. ágy a 
kony há ban talál ha tó.

2 légterû apartman
Az apart ma nok két kü lön há ló szo bá val, kony há val, für dõ szo bá val és 
er kél  lyel vagy te rasszal ren del kez nek (4–7 fõig).

KONYHAI PÓTÁGY

4 FÕS STÚDIÓ KONYHAFÜRDÕSZOBA

2 FÕS STÚDIÓ

Caravel Apartman 
El he lye zés: 2–3–4 férőhelyes stú dióban és 4–7 férőhelyes, 2 szo bás 

apart ma nok ban.

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

a Hotel Európában.

Megjegyzés: Egy sze rû en, ké nyel me sen fel sze relt apart ma nok. A kü lön le-

ge sen szí vé lyes há zi gaz dák csa lá di vál lal ko zás ban dol goz nak és meg-

be csült ven dég ként fo gad ják uta sa in kat. Év rõl év re egy re több vis  sza-

té rõ uta sunk van eb ben a ház ban. A föld szin ten bár van (mely minden 

nap legalább éjfélig nyitva van és zene szól, emiatt kicsit zajos). Feláras 

(5/10%) apartman!

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

Kapacitás: 1 db 7 fõs, 2 légterû apartman,

               3 db 6 fõs, 2 légterû apartman,

               8 db 4 fõs stúdió,

              13 db 3 fõs stúdió.                                (Összesen 96 fõre.)

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

StStStúúúdididióóó
A t k i d ik külö lé t û k há l fü dõ bá lA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély
» Mikró » Tévés társalgó  » Bár
» Törülköző » Redőny v. zsalugáter » Lift 
» Tv » Mágneskártya  » Szúnyogháló (f.szoba)

» Széf (ingyenes)

CARAVEL APARTMAN

             KÖZÖS TERASZ

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

PANOS, A TULAJDONOS

e-mail:panoscaravel@hotmail.com

www.caravelpanos.gr



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

www.grandtours.hu

Grand Tours Utazási Iroda

grandtours2000

Foglaljon online,

vagy partnereinknél 

országszerte!

 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

Sky Apartman 
Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes, egy légterű stúdiókban, fürdőszobával és 

modern kony hasarokkal. 3 szobának a szomszéd tiltakozása miatt 
üvegtéglával befalazott, a szomszéd házra néző erkélye van, ezért 
ezeket kedvezménnyel értékesítjük. 

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

Megjegyzés: Minden igényt kielégítő, új, modern apartmanok, átlagosnál 
sokkal jobb minőségű, modern kiegészítőkkel (pl. a tűzhely kerámiala-
pos). Feláras (5/10%) apartman! Az üvegtéglás szobái 5/10% kedvez-
ménnyel! Érkezéskor 50 €/szoba kaució fizetendő!

Turnusváltás: csomagszoba (recepció): � WC: � zuhanyzó: – közös helyi-
ség: – lábmosó: �

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

3 FŐS STÚDIÓ

ÜVEGTÉGLÁS 

ERKÉLYŰ SZOBA

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba  » Terasz v. erkély 
» Mikró, tv » Törülköző » Páraelszívó 
» Hajszárító » Mágneskártya  » Lift

 Központ: 600 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

Harela Apartman 
Elhelyezés: 2-3-4 fős, egy légterű stúdiókban, fürdőszobával. 
 1 szoba elrendezése kedvezőtlen, illetve 2 szoba nem rendelkezik 
 erkéllyel, ezért ezeket  kedvezménnyel  értékesítjük  (-5/–10%) és (–10/–20%).  
Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, ill. csak vacsora igényelhető a Hotel Európában.
Megjegyzés: A teljesen új  ház Paralia csendes részén, közel a parthoz, egy zöld park és 

játszótér szomszédságában található.
Turnusváltás: csomagszoba – WC: � kültéri zuhanyzó (zárt): � közös helyi ség: –

lábmosó: –
Kapacitás: 5 db 2 fős, 4 db 3 fős,  2 db 4 fős stúdió.     (Összesen 30 főre.)
GPS-koordináta:   N 40° 16' 20,6394"    E 22° 35' 55,32"

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba  » Terasz v. erkély » Tv » Törülköző » Mikro 
» Páraelszívó » Mágneskártya  » Szúnyogháló » Lift » Vízforraló

2 FŐS STÚDIÓ 4 FŐS STÚDIÓ

 

 

 
 

PARALIA
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Központ: 700 m

Strand: 200 m

Klíma: � 5 €/nap

WIFI: �

Mare Del Sol Apartman 
Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes, egy légterű stúdiókban. 
Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, ill. csak vacsora igényelhe-

tő a Hotel Európában.
Megjegyzés: Paralia új részén, a Sky Apartmanházzal szemben 

található. A ház nagy társalgóval rendelkezik.
Turnusváltás: csomagszoba (hall): � WC: � zuhanyzó (zárt): �közös 

helyi ség: �
Kapacitás: 5 db 2 fős, 12 db 3 fős,  1 db 4 fős stúdió.     (Összesen 

50 főre.)
GPS-koordináta:   N 40° 16' 20"    E 22° 35' 47"

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Saját fürdőszoba  » Terasz v. erkély 
» Mikró, tv » Törülköző » Páraelszívó 
» Szúnyogháló » Mágneskártya  » Redőny v. zsalugáter

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha 
» Saját fürdőszoba  
» Terasz v. erkély 
» Tv 
» Törülköző 
» Mikro 
» Mágneskártya 

 Központ: 600 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

Villa Oceanis
Apartman 
Elhelyezés: 2-3 fős, egy légterű 
 stúdiókban.  
Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, 
 ill. csak vacsora igényelhető a Hotel 

Euró  pában.
Megjegyzés: Igényes kivitelezésű ház Paralia 

csendes kisutcájában, az új városrészben. 
Érkezéskor 50 €/szoba kaució fizetendő.

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

Kapacitás: 10 db 2 fős, 10 db 3 fős stúdió.     
(Összesen 50 főre.)

GPS-koordináta:  N 40° 16' 22" E 22° 35' 49"

4 FŐS STÚDIÓ

3 FŐS STÚDIÓ

3 FŐS STÚDIÓ

2 FŐS STÚDIÓ

PARALIA
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 Központ: 600 m

 Strand: 300 m

 Klíma: � 35 €/hét

 WIFI: �

Anesis Apartman 
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdiókban. 
Ellátás: Önellátó, igény szerint félpanzió, ill. csak vacsora igényelhető a Hotel Európában.
Megjegyzés: Paralia csendesebb részén fekvő, szép, igényes, modern ház. Az átlagosnál kisebb 

alapterületű szobák.  Érkezéskor 50 €/szoba kaució fizetendő!
Turnusváltás: csomagszoba (terasz): �WC: �zuhanyzó (zárt): �láb mo só: �közös helyi ség: �
Kapacitás: 21 db 2 fős stúdió, 15 db 3 fős stúdió.                                    (Összesen 87 főre.)
GPS-koordináta: N 40° 16' 18"  E 22° 35' 44"

3 FÕS STÚDIÓ

Hotel Európa***+

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

salátabárral. 
Fek vé se: A tengerparttól 100 m-re, a központtól 100 m-re, 

egy park szom széd ságában található. Az épülettől 100 
m-re bekerített parkoló áll a vendégek rendelkezésére 
(5 €/nap).

Fel sze relt ség: Paralia egyik köz pon ti szál lo dá ja, 36 kom-
for tos, er ké lyes, klí más szo bá val, lég kon di ci o nált ét te-
rem mel, lift tel ren del ke zik. Min den szo ba zu hanyo zó-
val (törülközőt adnak), te le fon nal, rá di ó val, SAT tv-vel, 
lég kon di cio ná ló val, haj szá rí tó val, hû tõ szek rén  nyel fel-
sze relt. A te tõ te ra szon sa ját kert és me den ce is ta lál-
ha tó. WIFI

GPR-koordináták: N 40° 16' 4"   E 22° 35' 45"
Címe: Pavlou Mela 7.

KKKKKKKKKKKLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMAAAAAAAA  AAAAAAAAAZZZZZZZZZ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!

www.hotel-europe.gr

Elő- és utószezonban buszjeggyel , félpanziós ellátással

már 108 900 Ft/fő-től!

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha » Mikró » Saját fürdőszoba » Lift 
» Törülköző » Mágneskártya » Terasz v. erkély » Tv
» Páraelszívó, redőny v. zsalugáter (kivéve a 102, 103-as szobák)

PARALIA
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BUSZOS UTAZÁSSAL EGYÉNI UTAZÁSSAL

Időpontok

STÚDIÓAPARTMAN BUSZJEGGYEL, Ft/fő/hét H. Európa***+

buszjeggyel
Ft/fő/hét

STÚDIÓAPARTMAN Ft/apartman/hét Hotel 
Európa***+

Ft/fő/hétEgy légterű stúdió Két légterű stúdió Egy légterű stúdió
Két légterű 

stúdió

2 fős 3 fős 4 fős 4 fős 5 fős 6 fős 7 fős
2 fős,

félpanzió
2-3 fős 4 fős 1-7 fős

2 fős, 
félpanzió

V. 12–19. 28 900 28 900

108 900
45 900 50 900 68 900

79 900

V. 19–26. 31 900 30 900 30 900 30 900 30 900 30 900 29 900

V. 26–VI. 02. 34 900 32 900 31 900 33 900 32 900 31 900 31 900

VI. 02–09. 37 900 34 900 33 900 35 900 34 900 33 900 32 900

VI. 09–16. 44 900 39 900 36 900 40 900 38 900 36 900 35 900

VI. 16–23. 52 900 44 900 40 900 46 900 43 900 40 900 39 900 57 900 62 900 85 900

VI. 23–30. 61 900 50 900 45 900 53 900 48 900 45 900 42 900

128 900

77 900 82 900 116 900

99 900

VII. 30–VII. 07. 66 900 54 900 48 900 57 900 51 900 48 900 45 900 91 900 96 900 137 900

VII. 07–14. 72 900 58 900 50 900 61 900 55 900 50 900 47 900 105 900 110 900 157 900

VII. 14–21.

77 900 61 900 53 900 65 900 58 900 53 900 49 900 118 900 123 900 178 900

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25.

VIII. 25–IX. 01. 67 900 54 900 48 900 58 900 52 900 48 900 45 900 93 900 98 900 140 900

IX. 01–08. 60 900 49 900 44 900 52 900 47 900 44 900 42 900

108 900

75 900 80 900 112 900

79 900

IX. 08–15. 53 900 45 900 41 900 47 900 43 900 41 900 39 900 59 900 64 900 88 900

IX. 15–22. 42 900 37 900 35 900 39 900 37 900 35 900 34 900

45 900 50 900 68 900
IX. 22–29. 37 900 34 900 33 900 35 900 34 900 33 900 32 900

IX. 29–X. 06. 33 900 31 900 31 900 32 900  31 900 31 900 30 900

X. 06–13. 28 900 28 900

AUTÓBUSZJEGY ÁRA 
(csak buszjegy foglalása esetén)

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

32 000 20 000

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

Sky  5%  10% új, modern ház

Sky –5% –10% a 6, 107, 207-es szobák, melyek befelazott üvegtéglás erkélyesek

Caravel 5% 10% külön konyhás

Harela –5% –10% csak a 102-es szoba, mely kedvezőtlen elrendezésű

Harela –10% –20% csak a 202-es, 302-es szobák, melyek erkély nélküliek

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

ülésrendet, helyfoglalás felszállás szerint történik ezen a szakaszon. 

Helyfoglaláskor kérjük megjelölni az emeletes és nem emeletes busztípusokra is
a kívánt ülőhelyet, mert létszám függvénye, hogy melyik típusú autóbuszt indítjuk 

az adott turnusban!
Összetartozó utasainknak az egy autóbuszon való utaztatást garantálni csak abban 

az esetben tudjuk, ha azonos felszállási helyet jelölnek meg!

HOTEL EURÓPA KEDVEZMÉNYEK, 3. FŐ PÓTÁGYON – Ft/fő

Időpont

Utazás busszal Utazás egyénileg

0–4 év 4–12 év
12 év

 felett
0–4 év 4–12 év 12 év felett

V. 12.–VI. 23-ig és IX. 1.–X. 13-ig
32 000

68 900 88 900
ingyen

39 900 59 900

VI. 23.–IX. 1-ig 78 900 103 900 49 900 74 900

4 fős családi szoba busszal: 124 900 Ft/fő – 4 fős családi szoba egyénileg: 95 900 Ft/fő,
egyágyas felár: 45 900 Ft/fő/hét.

ÉTKEZÉS APARTMANOSOKNAK FT/FŐ/HÉT

Étterem Csak vacsora Félpanzió

HOTEL EURÓPA 26 900 40 900

 2018. jan. 01-től Görögországban IDEGENFORGALMI ADÓT vezettek be, 
melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze. Díja: kb. 0,5 €/szoba/éj!

PARALIA
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NEI PORI

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

Idegenvezető elérhetősége: Coral apartman. 
Egyéni utasaink érkezéskor itt jelentkezzenek!

Telefon (csak szezonban!): (+36 30) 9-421-214.
Időpont: május 26.–szeptember 29-ig hetente, keddi turnusváltással

Utazás: luxusbusszal vagy egyénileg.

Egyénileg utazók figyelmébe:
Debrecen–Nei Pori kb. 1150 km. 

Autópályadíj: kb. 15 000 Ft (oda-vissza).



41TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET 
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!

Foglaljon online,

vagy partnereinknél 

országszerte!

www.grandtours.hu

Grand Tours Utazási Iroda

grandtours2000

Aronis Apartman
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiókban.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió, illetve csak 

vacsora igényelhető a közeli Evilion szál-
lodában, büfé rendszerben. 

Megjegyzés: Közel a tengerparthoz, Nei Pori 
nyugodt részén, a Papa John ház szom-
szédságában fekszik. Kellemes atmoszférá-
jú ház. Feláras (5/10%) apartman, kivéve 
a belső udvarra néző szobák  (106, 107, 
206, 207, 306, 307)!

Turnusváltás: csomagszoba: � WC: � 
zuhanyzó(zárt): � láb  mo só: � közös 
he   lyi ség: �

Kapacitás: 15 db 2 ágyas stúdió, 5 db 3 ágyas 
stúdió, 4 db 4 ágyas stúdió (Össz. 61 főre.)

GPS-koordináta:  39° 58' 30.219" 
                           22° 39' 28.281"

3 ÁGYAS STÚDIÓ FELSZERELTSÉG

» Minikonyha  » Vízforraló 

» Saját fürdőszoba » Törülköző

» Terasz v. erkély » Ingyen WiFi 

» Mikró, páraelszívó » Tv

» Mágneskártya  » Szúnyogháló

2  ÁGYAS STÚDIÓ HÁLÓSZOBÁJA

 Központ: 500 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 4 €/nap/klíma

 WIFI: �
NEI PORI

ÚJ!
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2 FÕS STÚDIÓ

FELSZERELTSÉG

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

Papa John Apartman
Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes stúdiókban.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió, illetve csak vacsora
 igényelhető a közeli Evilion szállodában, büfé rendszerben.
Megjegyzés: Nei Pori nyugodt részén, a Coral házhoz közel fekvő jó 

minőségű apartmanház, mely alatt ajándéküzlet található. 
Feláras (5/10%) apartman!

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

Kapacitás: 6 db 2 fős stúdió,  6 db 3 fős stúdió,  6 db 4 fős stúdió.  
(Összesen 54 főre.)

GPS-koordináta:  N 39° 58' 28"  E 22° 39' 29"

Kalliopi Apartman
Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes stúdiókban (a 6-os és 

9-es stúdió elég szűkös 3 főnek) és 5 férőhelyes 
2 légterű stúdióban.

Ellátás: Önellátó vagy félpanzió, illetve csak vacsora 
 igényelhető a közeli Evilion szállodában, büfé rendszerben.
Megjegyzés: Átlagosan berendezett ház, mely Nei Pori csendesebb 

főutcáján található. 
Turnusváltás: csomagszoba (udvar): � WC: � zuhanyzó (nyitott): 

� láb mo só: � közös helyi ség (udvar): �
Kapacitás: 7 db 2 fős stúdió;      10 db 3 fős stúdió,
              2 db 2 légterű 5 fős apartman.   (Összesen 54 főre.)
GPS-koordináta:  N 39° 58' 0"  E 22° 39' 5"

 Központ: 350 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

 Központ: 500 m

 Strand: 100 m

 Klíma: � 5 €/nap

 WIFI: �

FELSZERELTSÉG

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

NEI PORI
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Coral Apartman
Elhelyezés: 2-3 férőhelyes stúdiókban és 4 férőhelyes 2 légterű apartmanban.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió, illetve csak vacsora igényelhető a közeli 

Evilion szállodában, büfé rendszerben. 
Megjegyzés: Az előre néző szobákból oldalról látni a tengert is. A ház alatt 

egy kis hangulatos kávézó található a vendégek szolgálatára. Egyszerű ház. 
Turnusváltás: csomagszoba (bár): � WC: � zuhanyzó: – láb mo só: � 
közös he  lyi ség (bár): �

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

3 FÕS STÚDIÓ KÁVÉZÓ

FELSZERELTSÉG

» Minikonyha, vízforraló » Saját fürdőszoba » Terasz v. erkély
» Mikró, páraelszívó » Törülköző » Szúnyogháló
» Redőny v. zsalugáter » Tv, lift  » Bár  

2 LÉGTERŰ STÚDIÓ HÁLÓSZOBÁJA

FELSZERELTSÉG

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

 Központ: 100 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 6 €/nap, v. 35 €/hét

 WIFI: �

Marianna Apartman
Elhelyezés: 2-3-4 férőhelyes és 5 férőhelyes 2 légterű 
 stúdiókban.
Ellátás: Önellátó vagy félpanzió, illetve csak vacsora 

igényelhető a közeli Evilion szállodában, büfé rendszerben. 
Megjegyzés: Szép, tiszta apartman, ahol a legtöbb szobában felújí-

tott a fürdőszoba (kivéve a 2. emeleten). A felső szintet fiatalab-
baknak ajánljuk, mivel lift nincs. A 2. emeleti erkélyek kicsik. Az 
apartmannal szemben található egy szupermarket is.

Turnusváltás: csomagszoba (terasz): � WC: � kültéri zuhanyzó: � 
láb mo só: � közös helyi ség (terasz): �

Kapacitás: 12 db 2 fős stúdió,
              5 db 3 fős stúdió,
              2 db 4 fős stúdió,
               1 db 5 fős, 2 légterű stúdió.              (Összesen 52 főre.)
GPS-koordináta:  N 39° 58' 29"   E 22° 39' 17"

3 FÕS STÚDIÓ2 FÕS STÚDIÓ 2 FÕS STÚDIÓ

 Központ: 600 m

 Strand: 200 m

 Klíma: � 5 €/nap/klíma

 WIFI: �
NEI PORI
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AUTÓBUSZJEGY ÁRA 
(csak buszjegy foglalása esetén)

Retúr (Ft/fõ) Egyirányú (Ft/fõ)

32 000 20 000

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 2 turnusban nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást, és busszal utazik! Ez az ajánlat 

többhetes foglalás esetén csak az első hétre vonatkozik.

A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. Gyûjtõjáratnak minõsül odafelé Szegedig 
és visszafelé a görög határig 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 AZ EVILION SZÁLLODÁBAN

Csak vacsora 

büférendszerben

Félpanzió 

büférendszerben

35 900 Ft/fő/hét 46 900 Ft/fő/hét

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

Coral ••

Papa John 
•

Papa JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJoooooooooPapa ooooo

AronisAronis
••

MariannaMarianna  ••

TengerpartTengerpart

KalliopiKalliopi  • • 

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 4 fős 5 fős 2-3 fős 4 fős 1-5 fős

V. 26.–VI. 02. 34 900 32 900 31 900 33 900 32 900

45 900 50 900 68 900VI. 02–09. 37 900 34 900 33 900 35 900 34 900

VI. 09–16. 44 900 39 900 36 900 40 900 38 900

VI. 16–23. 52 900 44 900 40 900 46 900 43 900 59 900 64 900 89 900

VI. 23–30. 61 900 50 900 45 900 53 900 48 900 82 900 87 900 123 900

VI. 30.–VII. 07. 67 900 54 900 48 900 58 900 52 900 97 900 102 900 145 900

VII. 07–14. 73 900 58 900 51 900 62 900 55 900 112 900 117 900 168 900

VII. 14–21.

77 900 61 900 53 900 65 900 58 900 122 900 127 900 183 900

VII. 21–28.

VII. 28.–VIII. 04.

VIII. 04–11.

VIII. 11–18.

VIII. 18–25.

VIII. 25.–IX. 01. 68 900 55 900 48 900 58 900 52 900 99 900 104 900 149 900

IX. 01–08. 60 900 50 900 44 900 52 900 48 900 79 900 84 900 119 900

IX. 08–15. 53 900 45 900 41 900 47 900 43 900 62 900 67 900 93 900

IX. 15–22. 42 900 38 900 35 900 39 900 37 900
45 900 50 900 68 900

IX. 22–29. 37 900 34 900 33 900 35 900 34 900

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Apartman 
neve

Mennyi?
Megjegyzés

busszal egyénileg

Papa John  5%  10% –

Aronis  5%  10%
 kivéve a belső udvarra

 néző szobák 

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

Díja: kb. 0,5 € /szoba/éj!

NEI PORI
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KEDVCSINÁLÓ A FAKULTATÍV PROGRAMOKHOZ!

TOVÁBB A FAKULTATÍV PROGRAMOKHOZ! 

ATHOSI KOLOSTOR

HARC A PEZSGŐÉRT

KIRÁNDULÁS AZ OLYMPUSON

JÓ HANGULATÚ ISMERKEDÉSI ESTEK

SARAKINIKO BEACH
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Athén
Athén az antik görög kultúra jelképe. Indulás éjjel 00:00-kor. Útközben 

oda is, vissza is rövid pihenőt tartunk. Érkezés Pireuszba reggel 7:00-kor. 

Az autóbuszos városnézés során láthatják az Olympiai Stadiont. Az Ak ro-

poliszhoz vezető úton megcsodálhatják a Zappiot, Hadrianusz császár 

diadalívét, a Parlament épületeit, és egyéb híres látnivalókat. Athén leg-

híresebb látnivalója az Akropolisz, ahol lehetőségünk van megismerkedni 

az ókori világ legszebb épü-

 letegyüttesével. Az Ak  ro-

po liszról letekintve látható 

többek között a Dionüszosz 

színház, He ro des Atticus 

színháza, az Areoszpagosz, 

a Lyka bet tosz dombja, az 

Agora és tiszta időben még 

Pireusz is. Lehetőségük van 

megcsodálni a Parlament melletti, Ismeretlen katona emlékműve előtti 

vasárnap 11 órakor kezdődő nagy ceremóniás őrségváltást. Ezt követően 

kétórás szabadidő áll rendelkezésükre, melyet kedvük szerint tölthetnek 

el. Kora délután indulunk vissza, és búcsúzva Athéntól még megcsodál-

hatjuk főváros legszebb épületeit (Egyetem, Akadémia, Nemzeti Könyvtár) 

majd rövid időre megállunk a Thermopülei- emlékműnél. 

Helyszínen fizetendő kombinált belépő ára: kb. + 20 € /fő 

Meteorák 
A Meteorák szik la ko los to rai 200 km-re található Paraliától és Nei Pori-

tól. A csen des és fen sé ges szik la óri á sok te te jén ala kult és vi rág zott 

ke resz tény szer ze te si ál lam ko los to rai kö zül uta sa ink két ko los tort 

be lül rõl, míg a töb bit kí vül rõl te kint he tik meg. Utá na rö vid sza badprog-

ra mot is biz to sí tunk a szik lák lá bá nál el te rü lõ Kalambaka vá ros ban. 

Utunk során megállunk a Tempi-völgynél, ahol a magas sziklák között 

folyik keresztül a Pineos folyó; itt a függőhídon átsétálva jutunk át az 

Agia Paraszkevi barlangkápolnához. Egész na pos prog ram.

Helyszínen fizetendő + belépő ára kb. 6 € /fő

Olymposz
Litochorón keresztül érkezünk meg a Stavros menedékházig (944 m) 

ahol csodálatos panoráma tárul elénk. Megcsodálhatjuk az istenek 

hegyét, és gyönyörű kilátás nyílik az olymposi riviéra lenyűgözően szép 

partszakaszaira. Litochoró városkájából elindulva egy 40 perces gyalog-

túra következik az Enipeasz-folyó mentén, ahol az Olypos egyik szurdo-

kába a Vythosi vízesés 

lesz sétánk végállomása. 

A visszafelé vezető úton 

lehetőségünk lesz egy 

rövid szabadidő kereté-

ben megismerkedni Lito-

choró városkájának köz-

ponti részével. Ezt köve-

tően folytatjuk progra-

METEORÁK

munkat, és a Pla tamonas-i várat el hagyva megérkezünk Paleios Pante-

leimonasba, amely meseszép, igazi kis görög hegyi falu, amely ma már a 

világörökség része. Szabadprogram keretében lehetőségük lesz felfe-

dezni a kis falut. A visszafelé vezető úton meseszép kilátás nyílik Plata-

monas, és Nei Poroi tengerpartjára, és az egész olymposi riviérára.

Waterland – Csúsz da park 
A Waterland Aquapark Észak-Görögország legnagyobb Aquaparkja, 

amely Thessalonikitől 20 km-re a külvárosi részén található. Kellemes 

szórakozást nyújtó program az egész család számára, fantasztikus élmé-

nyekkel gazdagodhatnak a különböző csúszdák, hullámfürdő, hydro-

masszázs, és élménymedencék sokaságának köszönhetően, kávézókkal, és 

éttermekkel együtt 150 000 m2-en várják a látogatókat. Utasaink egysze-

ri belépő megfizetése után szabadon használhatják a park területén lévő 

csúszdákat, hullámfürdőt, napozóterületet nyugággyal és napernyővel. 

A viziparadicsom és csúszdapark évente több ezer látogató szórakozását 

szolgálja. Egész napos program.

Thesszaloniki
Görögország második legna-

gyobb városába visszük el 

vendégeinket, ahol szabad-

idő áll rendelkezésükre. Az 

örökké nyüzsgő Thessza lo-

nikiben az élet lüktető és 

eleven, hangulatos sétá-

nyok, tengerparti tavernák 

várják az ide látogatókat. Akármerre vesszük az irányt, a város múltjával 

találkozunk, az ókor emlékei keverednek a bizánci stílusú templomokkal, 

török fürdőkkel. Meglátogathatjuk a város nevezetességeit: a Fehér 

Tornyot, a Galerius diadalívet, a Szent Demeter bazilikát, a Szent György 

Rotundát, az Agia Sofiát, vagy a híres szaloniki bazárt. Sétálhatnak a 

belvárosban, vásárolgathatnak vagy hűsölhetnek egy kellemes kávézóban 

frappét kortyolgatva, bepillantást nyerhetnek a Thessaloniki görög hét-

köznapjaiba, és egy kellemes tengerpati tavernában megkóstolhatják a 

görög konyha remekeit. Egész napos kellemes program vár utasainkra.

Athos
Egész napos hajós kirándulás a titokzatos Athosi Kolostorköztársasághoz. 

A félsziget nyugati részén haladunk végig, ahol megtekintjük Daphni 

kikötőjét és nyolc kolostort. Utunkat egy gyönyörű „kalózhajóval” tesz-

szük meg, mely az utasok minden igényét kielégítő be rendezéssel van 

ellátva. Az Athosz-hegy és 

félsziget a görögországi 

Mace dó niá ban, az ország 

északi részében található. 

A félsziget a nagyobb Hal ki-

diki-félsziget keleti nyúlvá-

nya, amely 7–12 kilométer 

széles és 60 kilométer hosz-

szan nyúlik be az Égei-

ATHÉN

CSÚSZDAPARK

CC

CC

Fakultatív programok É.-GÖRÖGORSZÁG
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tengerbe. Területe 390 négyzetkilométer. Az Athosz-hegy meredek, sűrű 

erdővel borított emelkedői 2033 méter magasságba nyúlnak fel. A félszi-

get körüli tengerek a hajók számára veszélyesek. Ezt jól tudták már az 

ókorban is, különösen azután, hogy Kr. e. 492-ben itt semmisült meg a 

görögökre támadó perzsa hadsereg flottája egy viharban, az ókori for-

rások szerint mintegy húszezer ember halálát okozva. Az Athosz-hegy 

húsz ortodox kolostor otthona, amelyek autonóm teokratikus köztársa-

ságot alkotnak Görögországon belül. Az Athos-hegyen csak 21 évet 

betöltött, keleti ortodox hitű férfiak élhetnek. Azok a lakók, akik nem 

szerzetesek, a félsziget fővárosában Kariében laknak. Mintegy 1400-an 

élnek a félszigeten.

Ha jó ki rán du lás
Egész  na pos ki rán du lás, 

ha jó ká zás, na po zás a 

fe dél ze ten, nyílt vízi für-

dõ zés, stran do lás egy 

nép te len part sza ka szon, 

ahol a ha jó sze mély ze te 

ebé det ké szít uta sa ink-

nak.

Sithónia-tú ra 
A csak Mar maras ból és Sartiból in du ló au tó bu szos ki rán du lás so rán kör-

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

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

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

Na  rancspar ton vagy a Karidi-beachen. Ha za fe lé fo tó zá si le he tõ ség 

Vourvurouban. Egész na pos prog ram.

Skiathos
Skiathos hamisítatlan görög sziget; mindig napfényes, a kristálytiszta, 

csillogó, égszínkék és türkízkék vizéről, meseszép partszakaszairól híres 

festői szépségű városában felfedezhetjük mindazt, amit a képeslapokon 

láthatunk: a piros tetős, és fehérre meszelt házak közötti szűk kis utcá-

kat, hangulatos kis tereket. A dombos vidéket fenyvesek, gyümölcsös-

kertek és több mint félmillió olajfa borítja. A sziget egyetlen nagyobb 

városa az azonos nevű Skiathos, Görögország egyik legszebb kikötőjénél 

épült. Ez a Mamma Mia című filmből lehet ismerős, hiszen itt forgatták 

ennek a nagy sikerű filmnek egy részét.

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK! JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL!
TOVÁBBI PROGRAMJAINKRÓL TÁJÉKOZÓDJON WEBOLDALUNKON A FAKULTATÍV PROGRAMOK MENÜPONT ALATT!

Fakultatív programok ártáblázata €/fõ - felnőtt/gyerek(kb.)
Hová

ATHÉN ATHOS
HAJÓ-

KIRÁNDULÁS

GÖRÖG 

EST

CSÚSZDA-

PARK

SITHÓNIA-

TÚRA
METEORÁK THESSZALONIKI OLYMPOS SKIATHOS

TRA.GÖRÖG 

VACSORAHonnan

Neos Marmaras – 30/20  28/18  32/22  25/15  22/15  –  25/15 – – 14

Paralia 50/35 –  18/12  20/15  - –  24/20  -  18/13 34/30 25/20

Sarti – 25/15  30/20  32/23  - 20/10  –  23/13 – – 16/11

Nei Pori 50/40 –  22/20  20/15  - –  24/15  15/15  18/15 34/25 25/20

SARTI ÉS MARMARAS

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

kikötőig, innen hajózunk a gyönyörű partszakaszairól, kristálytiszta vizé-

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

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

után újra hajóra szállunk, és áthajózunk a sziget délnyugati csücskébe, 

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

fenyőerdőről híres. Itt fürdőzés, napozás, pihenés a program. A délutáni 

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

autóbusszal érkezünk vissza Paraliára és Nei Poriba.

Tradícionális görög vacsora/ismerkedési est
Marmarasról/Sartiról: Közös ismerkedős est egy tradícinális görög 
tavernában, ahol az alap görög ízeken keresztül megismerkedhetünk 
a görög gasztronómiával. A tenger kö zelsége, az esti alkonyat fényei, 
az élő buzuki zene, a finom va csora és a jó társaság garantálja a 
fantasztikus hangulatot, melyet az idegenvezető meséi a görög 
kultúráról tesznek még feledhetetlenebbé. Kb. 3-4 órás program. 

Paraliáról/Nei Poriról: Hangulatos ismerkedési est régi Poriban, az 
Ófaluban. Egy tradícionális családi tavernában ismerkedhetünk meg a 
görög ízekkel és vendéglátással. Vacsoránkat élő görög zene kísére-
tében fogyasztjuk el, majd kezdetét veszi a zenés program, melyet 
nyitótánc, ajándéksorsolás és táncverseny tesz emlékezetessé az 
el bűvölő hegyi falu főterén.

Gö rög est 
A több fo gá sos, gö rög spe ci a li tá so kat tar tal ma zó va cso rá ra egy han gu-

la tos ét te rem ben ke rül sor. A vacsorához fel nõt teknek bort, gye re kek-

nek üdítõt ingyenesen szolgálnak fel. A va cso ra alatt gö rög ze né szek 

szó ra koz tat ják ven dé ge in ket. A vacsora után kezdõdik a folklór mûsor, 

amely után a vendégeknek is le hetõségük van beletanulni a gö rög 

szirtaki lépéseibe. A prog ram nak éjfél után van vége. 

GÖRÖG EST

NARANCSPART

SKIATHOS

Fakultatív programok É.-GÖRÖGORSZÁG


