TÖRÖKORSZÁG

Útlevél szükséges! 2014-től vízummentesség!
ember ugyanis szeretné is, hogy megismerjük, megkedveljük őket.
Szeretnek társalogni, és rendkívül érdeklődnek más kultúrák, nemzetek iránt.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Törökország a mesés Kelet kapuja. Üdvözöljük abban az országban,
melynek ezerarcú világa két kontinensen, Európa és a Közel-Kelet
határán terül el, Kelet és Nyugat között. Változatossága mindig
elkápráztatja az idelátogatókat. Tájai, természeti csodái egyedülállóak, városaiban, falvaiban a bizánci, szeldzsuk és oszmán kultúra
emlékei egyaránt megtalálhatók. Tengerpartja több mint 8000 km
hosszú, megszámlálhatatlan káprázatos partszakaszára a török nép
rendkívül büszke.
A törökök Közép-Ázsiából származnak. A Kr. u. 4. század körüli
népvándorlással a törökök is megindultak nyugati irányba, a vándorlások során az arabokkal érintkezve felvették az iszlám vallást.
Később egyre több területet foglaltak el a Bizánci Birodalomból,
majd folyamatosan betelepedtek Kis-Ázsiába. 1453-ban II. Mehmed
Szultán elfoglalta Konstantinápolyt, és letette az 1922-ig fennálló
iszlám birodalom, az Oszmán Birodalom alapkövét. Törökország
történelméből feltétlen meg kell említeni Mustafa Kemal Atatürköt
(1881–1938), aki a modern török állam megalapítója, az első miniszterelnök volt. Az ő vezetésével harcolta ki Törökország mai határait. Munkásságának jelentősége a soknemzetiségű országból nemzetállamot kovácsolt, megalapozta a török nemzeti identitást,
általános választásokat hirdetett, bevezette az európai öltözködést,
a latin ábécét. A női egyenjogúság az egyik legnagyobb eredménye,
neki köszönhetően egyre nagyobb szerepet kaptak a nők a politikában, a gazdasági, üzleti életben és a társadalomban. A nők 1934től rendelkeznek választójoggal Törökországban. Atatürk emlékét
senki sem sértheti meg Törökországban; ha valaki így tesz, bűntettet követ el a török állam ellen.
A török rendkívül vendégszerető, nyitott nép, a külföldi vendégeket különösen szeretettel üdvözlik. A helyi emberek kedvességének
köszönhetően hamar otthonosan érezhetjük magunkat. A török

Államforma: köztársaság
Főváros: Ankara
Hivatalos nyelv: török, de az idegenforgalmi régiókban
angolul is és németül is beszélnek
Vallás: iszlám 99%,
egyéb 1%
Lakosság: kb. 72 millió
Terület: 780 578 m2
Időeltolódás: +1 óra Magyarországhoz viszonyítva
Hivatalos fizetőeszköz: Török líra (TL) 1 TL = kb. 90 Ft,
1 € = 3,5 TL
Elektromosság: 220 V
Beutazási szabályok: magyar állampolgároknak útlevél szükséges. Az útlevélnek visszautazástól számított hat hónapig még érvényesnek kell
lennie.
Oltások: nem szükséges
Ivóvíz: csapvíz fogyasztása nem ajánlott, palackozott vizet érdemes inni
Éghajlat: mediterrán, forró nyár és enyhe tél jellemzi,
az ország belsejében pedig kontinentális
Magyar Nagykövetség: Layos Kosut Caddesi No. 2., 06650 Yildiz,
Cankaya, ANKARA
Telefon: 00-90-312-442-2273
Ügyelet: 00-90-533-699-3694
Fax: 441-5049
E-mail: mission.ank@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/ankara
KUSADASI a török riviéra egyik legnépszerűbb üdülővárosa az Égeitenger partján. A valaha kicsi halászfalu mára 107 000 állandó
lakosú város lett, amely a nyári szezonban többszörösére duzzad,
néha a félmilliót is elérheti. Egy rendkívül nyüzsgő, lüktető, mulatozásra, szórakozásra és egyben kikapcsolódásra egyaránt alkalmas
város. A sokféle szórakozási lehetőségek mellett a kultúrára vágyóknak is számtalan meglepetést tartogat: a világ egyedülálló ősi településeit, vallási szentélyeit fedezhetik fel. Az egyre erősödő turizmus ellenére Kusadasinak sikerült megőriznie gyönyörű partvonalát
és régészeti jelentőségét is. Komppal könnyedén eljuthatunk a
közeli görög szigetre, Samosra.
A belvárosa gyönyörűen kiépített tengerparti sétánnyal, kávézók,
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1 – BATIHAN APARTHOTEL (volt Yonca)
2 – BAZÁR (kicsi)
3 – KIPA PLÁZA – TESCO
4 – OUTLET
5 – SUPERMARKET
6 – BAZÁR (nagy)
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• BATIHAN BEACH RESORT

Égei-tenger

Ephesus 18 km
Izmir 95 km
Pamukkale 220 km

Online-foglalás,
vagy foglaljon partnereinknél
országszerte!
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éttermek sorával és a bazárok hívogató útvesztőjével varázsolja el a
látogatót. Éjjel-nappal pezseg az
élet, köszönhetően számtalan nagyszerű étteremnek, melyek a hagyományos török ételektől, az európai,
ázsiai konyhán át mindent kiszolgálnak. A város központjában található
a kikötő, melyet szép tengerparti
sétány övez, és ahol naponta cserélődnek a nagy óceánjáró hajók.
A belvárosi szállodák körül több,
fürdésre alkalmas strand is található.
Mindenütt kiépített szállodakomplexumok, aquaparkok, homok,
napfény, tengerpart... A belvárosban – bármely irányba haladva a
tengerparton – különböző elnevezésű partszakaszokat találunk. Ezek
a strandok több kilométerre is lehetnek a központtól. Azonban a
közlekedés a strandok és a központ között nem jelent gondot, mert
a „dolmusok” (15-20 személyes minibuszok) összekötik ezeket a
partszakaszokat is a város különböző pontjaival és a centrumával.
Reggel héttől-éjfélig közlekednek, a viteldíjuk pedig kb.1-2 €/fő.
A strandok közül utasainknak fontos megemlíteni a Long Beach
nevű strandot, ahol az apartmanjaink és néhány szálloda található.
Ez a strand a város központjától 6 km-re található, ami egy közel
30 km hosszú partszakasz kezdete. A másik, név szerint megemlítendő strand a Ladie's Beach, mely kb. 2 km-re fekszik a központtól.
A helyiek által lakott városrészben a turisták ritkán fordulnak
meg, pedig aki igazán autentikus ízekre vágyik, a legjobb éttermeket itt találja. Érdemes tenni itt egy sétát, és megnézni, hogyan élik
a török emberek mindennapjaikat. Mosolyban és segítőkészségben
errefelé sem lesz hiány.
A tengerpart mentén található régi házak némelyike emlékeztet
már csak a régi Kusadasira, az egykori jelentéktelen halászfalura,
mely a 80-as évektől kezdődően töretlenül fejlődik, s mára már –

KUSADASI
KUSADASI PANORÁMA

ahogy mondani szokás – modern európai várossá nőtte ki magát.
A tengerparti hangulatos kávézók, a hegyek, a homokos strand, a
régi és modern lakóépületek, szállodakomplexumok, a kultúrák
keveredése adja a város egyedi hangulatát, mely mindenkit magával
ragad.
Idegenvezetõ elérhetõsége: telefon: (00 90) 549-733-90-62
Szállás: Batıhan apartman. Egyéni utasaink itt jelentkezzenek!
Egyénileg utazók figyelmébe Kusadasi kb. 1750 km, autópályadíj és
kompjegy kb. 40 000 Ft/autó/4 fő oda-vissza.
Idõpont: Máj. 12.–okt. 13-ig hetente, szombati turnusváltással.
Utazás: Légkondicionált luxusbusszal vagy egyénileg.

LADY'S BEACH

MIÉRT TÖRÖKORSZÁG – MIÉRT KUSADASI?

LONG BEACH
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• Nyugat a Keletben… Egy teljesen más világ, ami azonnal
magával ragad.
• A megszokottnál jóval magasabb színvonalú , de kedvezőbb
árú szállást kapnak.
• Rendkívül tiszta.
• Klíma az árban van.
• Medencés apartman.
• 2 légterű, nagy alapterületű, kényelmes szobák
(kivéve a 4 stúdiót) kettő főre is.
• Az ellátás helyben megoldható, az apartmanháznak saját
konyhája van.
• Homokos tengerpart.
• Különleges fakultatív programlehetőségek pl. Pamukkale,
Ephesos, Izmir magyar nyelven.
• Igazi vásárlási paradicsom, bazárok minden mennyiségben.
• Ingyenes transzferbusz a tengerpart és a szállás között.
• Saját idegenvezetőnk az apartmanban lakik.
• Rendkívüli kedvesség, vendégszeretet a törökök részéről.
• Nincs szieszta, folyamatosan dolgoznak.

Online-foglalás,
TEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT, DRÓNFELVÉTELEKET
vagy foglaljon partnereinknél
ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!
országszerte!
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KUSADASI

FAKULTATÍV PROGRAMOK

Hajókázás az Égei-tengeren

Ephesus

Egész napos kirándulás az Égei-tengeren kétszintes hajóval. Lehetőség van fürdőzésre, napozásra. A program ára tartalmazza az
ebédet, illetve a korlátlan italfogyasztást (sör, bor, üdítők).
Ára kb. 25 € / 13 €

Fénykorában (i. sz. I. században) Ephesus Róma után a második
legnagyobb város volt. Ma romjai között kalandozva felfedezhetjük az Arcadiana utat a hatalmas színházzal, a gimnáziumot, a
város agoráját, a felső tízezer házainak maradványait, valamint

Pamukkale

néhány fürdőt, csak úgy, mint Celcus könyvtárát és az Artemisztemplommaradványait, mely egyike volt az ókori világ hét csodájának. A keresztényeknek is kultikus hely, hiszen itt töltötte Mária
életének utolsó éveit. Itt állították tiszteletére az első templomot a
kereszténység történetében. Térítő útjaik során János és Pál apostol is sok időt töltött a városban. Az ephesusi túrát a Golden EpheÁra kb. 40 € / 25 €
sus ékszerboltban fejezzük be.

Kihagyhatatlan program Törökország egyik legismertebb természeti
csodája Pamukkale, a „Gyapotvár”, az UNESCO-világörökség része,
mely hófehér mészkőmedencéiről ismert. A földfelszín alól feltörő kb.
35 fokos termálvízből kicsapódó kalcium-karbonát hatalmas medencés teraszokat hozott létre. Az itteni víz gyógyító ereje régről ismert.
Különösen jó hatása van asztmára, reumára és bőrbetegségekre.
A gyógyító erejű forrás legendája egészen II. Euménosz pergamoni
király korába nyúlik vissza, aki egész várost emelt a hegyoldalra,
kiépített fürdőkkel, és Hierapolisznak, azaz Szent Városnak nevezte
el.. Ebéd egy 4*-os szállóban. A program keretén belül meglátogatunk
még egy onyx-manufaktúrát vagy egy textilgyárat is.
Ára kb. 45 € / 30 €

Dalyan
A Dalyan kirándulás egy egész napos, különleges program, mely
során hajóval felfedezhetik a tengerszoros csodáit. Először gyógyító iszapmedencében, termálvízben fürdőzhetnek, majd meglátogathatják az ókori Caunos rommaradványait és amfiteátrumát.
Mindezek után pedig lehajózhatnak a dalyani deltán a torkolatnál
lévő aranyhomokos strand mentén, mely Teknős-partként vált
ismertté. A tengerpartnak ezen része természetes költőhelye és
menedéke a cserépteknős nevet kapott tengeri teknősöknek és kék
Ára kb. 60 € / 30 €
tarisznyarákoknak.

PAMUKKALE
HIEROPOLIS
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KUSADASI
Sirince
Sirince egy gyönyörű hegyi falu Ephesus közelében, Selcuk városától 5 km-re, Kusadasitól 30 km-re található.
A falu szűk kis utcáin a helybéli nők kézzel készített portékáikat
árulják. Himzett terítők, olivaolajak, természetes alapanyagokból
készült szappanok, dzsemek, mézek széles választékát találhatjuk.
A falu méltán híres gyümölcsborairól, a helybéli borászatokban
kóstolóra is van lehetőség. A helyi gyümölcsökből készített borok
széles választékát találhatjuk: alma, vilmoskörte, málna, áfonya,
szeder, sárgadinnye, eper, de a fehér, vörös és rosé borok több
fajtáját is megkóstolhatjuk.
Ára kb. 20 € / 10 €

Caunos

Izmir
Látogatás Izmirbe, az „Égei-tenger gyöngyé”-nek is nevezett,
3. legnépesebb török városba, ami Isztambul után az ország második legnagyobb kikötője is. A
Szmirna néven is ismert város a
régió kereskedelmi, gazdasági és
kulturális központja, ahol betekinthet az ide látogató egy nyüzsgő,
mul tikulturális, modern török
nagyváros életébe. A buszos városnézés során megismerkedhetünk a
gazdag történelmi múlttal rendelkező város mindennapjaival, nevezetes épületeivel és természetesen
vásárlási lehetőség is nyílik a híres
„Kemeralti” bazárban, ahol az árak
a helyi lakosok pénztárcájához
vannak szabva. Ára kb. 30 € / 15 €

Szűz Mária háza

Vízi vidámparkok
A park Kusadasi szélén található. Igazi élmény, kikapcsolódás kisebb és nagyobb gyermekek és persze felnőttek számára egyaránt.
A program keretében ellátogatunk az Adalandba, mely a világ 10
legnagyobb aquaparkjának egyike. A parkban külön felár ellenében
lehetőség van delfinekkel való úszásra is (90 €/fő).
A belépőjegy ára utazással kb. 25 € / 18 €
delfin show 20 € / 11 €

További fakultatív programlehetőségek: quad, lovas és jeep safari,
búvárkodás.

Szűz Mária feltételezett háza egy majdnem teljesen újjáépített
kápolna nem messze Epheszosz romjaitól. Az apszisban található
Mária szobra és egy egyszerű oltár. A kis, középső helyiség egy
konyhavolt, ahol az ásatások során szén- és famaradványokat
tártak fel. A ház mellett található a Szűz Kútja, aminek a vize a
legenda szerint csodatévő hatású. A hagyomány szerint Szűz Mária
Krisztus halála után i. sz. 37-től i. sz. 48-ig ebben a házban élt.
Egyesek szerint Epheszoszban is temették el. A ház a római katolikusok, az ortodox keresztények és a muzulmánok számára is fontos zarándokhely. A házat a 20. században három pápa látogatta
meg, XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál. A pápák látogatása is azt
jelzi; nem kételkednek abban, hogy a ház, amire a kis kápolnát
Ára kb. 25 € / 13 €
építették, a Szt. Szűz utolsó lakhelye volt.

FIGYELEM! A FAKULTATÍV PROGRAMOK LÉTSZÁMFÜGGÕEK. JELENTKEZÉS AZ IDEGENVEZETÕNÉL. A BELÉPŐDÍJAK MINDIG KÜLÖN FIZETENDŐK.
A PROGRAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT AZ IRODA FENNTARTJA! AZ ÁRAK FELNŐTT / GYEREK ÁRAK.
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Központ: 5 km
Strand: 700 m
Útlevél szükséges! 2014-től vízummentesség! Klíma: az árban
WIFI: 

Batıhan Aparthotel (volt Yonca)
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Ellátás: Önellátó vagy igény szerint félpanzió vagy csak vacsora igényelhető az apartmanház saját éttermében. All inclusive ellátás a
Batıhan Beach Resort & Spa hotel éttermében 22 €/fő/nap
áron igényelhető a helyszínen. (Át kell járni, kb. 800 m.)
Elhelyezés: 2-5 fős 1 szoba+nappalis apartmanokban (5. fő csak
kiskorú gyermek esetén megengedett) és 2 férőhelyes stúdiókban.
Megjegyzés: Kusadasi nagyobb strandja, a Long Beach kb. 700
méterre található. Vásárlási lehetőségek: kb. 500 méter a kisebb
boltok, 1 km a nagy KIPA Plaza és 600 méter az Outlet. Az épület
imponáló közösségi terekkel rendelkezik. A szobák egyszerűen
berendezettek, az apartmanok tágasak, rendkívül tiszták. Légkondícionáló a hálószobában található. A konyhában dupla rezsó,
mikrohullámú sütő és páraelszívó található. A nappaliban található két darab ágy, melyből az egyik kihúzható, „másfeles" (120 cm
széles) és a televízió. A nappaliban esetenként 3 fő is elhelyezhető, amennyiben kiskorú gyermekekről van szó. A tenger felé
néző szobák felárasak (5/10%).
A Yonca apartmant 2016-ban megvásárolta a Batıhan Hotel
tulajdonosa és átnevezte. Ebből a tulajdonoscseréből több előnyünk is származik. Szolgáltatások a Batıhan Beach Resort &
Spa Hotel előtti tengerparti szakaszon csak a Grand Tours utasoknak: napágy (3 €/fő), napágy + hamburger + üdítő (7 €/fő),
napágy + pizza + üdítő (10 €/fő). Az apartmanháztól a Long
Beach-ig ingyenes minibuszokat közlekedtet a tulajdonos
10–12 óra és 17–19 óra között 30 percenként; 12–17 óra között
óránként.
Turnusváltás: csomagszoba (udvar):  WC:  zuhanyzó (nyitott,
zárt):  közös helyiség (udvar): 
Kapacitás: 37 db 2-5 fős 1 szoba + nappalis apartman,
4 db 2 fős stúdió. (Kedvezménnyel értékesítjük.)
GPS-koordináták: N 37° 49' 00"
E 27° 16' 18"

NAPPALI

FELSZ ERELTSÉG
» Minikonyha
» Kávé-, teafőző
» Recepció
» Terasz vagy erkély
» Szúnyogháló
» Étterem

» Saját fürdőszoba
» Vízforraló
» Tv
» Törülköző
» Lift
» Széf (7 Euro/hét)

» Mikro
» Páraelszívó
» Mágneskártya
» Medence
» Bár

HÁLÓSZOBA
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KUSADASI
Batıhan Beach Resort & Spa****+

Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Long Beachen. A központ kb. 8 km-re található, ahova nagyon könnyen be lehet jutni a helyi buszokkal (dolmusokkal).
Felszereltség: Külső és belső medence, gyermek medence, spa-központ, török fürdő,
masszázsszoba, vízisportok, bárok, animáció, miniklub gyerekeknek, fitness központ,
jakuzzi, pingpong szórakozási lehetőség várja a vendégeket.
Ellátás: All inclusive (svédasztalos reggeli, ebéd, vacsora, helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen).
Elhelyezés: A több, mint 300 szobából álló szálloda mindegyik szobája rendelkezik
minibárral, televízióval, telefonnal, hajszárítóval, légkondicionálóval, valamint széffel.
Megjegyzés: Nagyon szép, igényes, hatalmas tengerparti szálloda.
GPS-koordináták:
N 37° 48' 32" E 27° 16' 17"
www.batihanbeachresort.com

Arora Hotel****

(www.arorahotel.com)
Fekvése: Tengerparttól való távolság 50 m a Long Beachen. A központtól 5 km-re fekszik. A Yonca apartmanunktól 1 km-re található.
Felszereltség: A szálloda külső és belső medencével rendelkezik.
Törökfürdő, fitnessterem, szauna, masszázs szolgálják a vendégek
kényelmét. A szórakozásról a diszkó, asztalitenisz, bolt gondoskodik. A szállodának privát strandja is van.
Ellátás: Félpanzió.
Elhelyezés: 2 ágyas, erkélyes, légkondicionált szobákban. A szobákban
tv, széf, minibár, fürdőszoba hajszárítóval és internethozzáférés
található.
Véleményünk: Szép, igényes szálloda. 92 szobájával nem tartozik a
nagy szállodakomplexumok közé, ezért családiasabb a légkör.
GPS-koordináták:
N 37° 49' 10" E 27° 15' 56"
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Sentinus Hotel****

www.sentinushotels.com

Fekvés: Közvetlen tengerparti szálloda. A központtól 6 km-re található.
Felszereltség: Külső úszómedence, szauna, fitnesz terem, mini golf,
3 étterem, 6 bár, törökfürdő, illetve animációs programok gondoskodnak a vendégek jókedvéről.
Elhelyezés: 102 erkélyes szoba gondoskodik a vendégek elhelyezéséről. A szobákban minibár, televízió, telefon, hajszárító, valamint
ingyenesen használható széf található. Első gyermek 100%, a
második gyermek 50% kedvezményt kap a szállás és ellátás
árából 12 éves korig (pótágyon).
Ellátás: All Inclusive (svédasztalos reggeli, ebéd, vacsora, helyi alkoholos és alkohol mentes italok térítésmentesen).
Megjegyzés: Szép, igényes szálloda. 102 szobájával nem tartozik a
nagy szállodakomplexumok közé, ezért családiasabb a légkör.

Hotel Ephesia ****

www.ephesia.com

Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda a Long Beach-en, a
központtól való távolsága 8 km.
Felszereltség: A szálloda rendelkezik külső és belső medencékkel, 2 étteremben és 3 bárban válogathatunk az ételek
és italok között. A szórakozásról a játékterem, törökfürdő, shopping center és az animációs programok gondoskodnak.
Ellátás: All inclusive (reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen).
Elhelyezés: 2 ágyas, erkélyes légkondicionált szobákban.
A szobákban tv, telefon, széf, minibár és fürdőszoba
(hajszárítóval) található. Első gyermek 100%, a második
gyermek 50% kedvezményt kap a szállás és ellátás
árából 12 éves korig (pótágyon).
Megjegyzés: A 250 szobás szálloda Kusadasi egyik legelegánsabb szállodájának, a Hotel Ephesia Beach Clubnak a
„kis testvére”. Igényes, szép szálloda, profi személyzettel,
jó ellátással és remek fekvéssel.
GPS-koordináták:
N 37° 48' 32"
E 27° 16' 17"
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V. 12–19.
V. 19–26.
V. 26.–VI. 02.
VI. 02–09.
VI. 09–16.
VI. 16–23.
VI. 23–30.
VI. 30.–VII. 07.
VII. 07–14.
VII. 14–21.; 21–28.
VII. 28.–VIII. 04.
VIII. 04–11.; 11–18.
VIII. 18–25.
VIII. 25.–IX. 01.
IX. 01–08.
IX. 08–15.
IX. 15–22.
IX. 22–29.
IX. 29.–X. 06.
X. 06–13.

2 fős

3 fős

4 fős

5 fős

41 900
43 900
45 900
47 900
49 900
59 900
69 900

40 900
42 900
43 900
44 900
46 900
52 900
59 900

40 900
41 900
42 900
43 900
44 900
49 900
54 900

40 900
41 900
42 900
42 900
43 900
47 900
51 900

79 900

66 900

59 900

55 900

Arora****
2 fős
félpanzió

90 900

Ephesia****
2 fős
all inclusive

Sentinus****
2 fős
all inclusive

Batıhan****

124 900

106 900

132 900

137 900
122 900

2 fős
all inclusive

119 900

145 900

151 900

177 900
145 900
198 900

182 900
148 900
198 900

233 900

209 900
76 900
71 900
66 900
60 900
54 900
48 900
43 900
41 900

64 900
61 900
57 900
53 900
49 900
45 900
42 900
40 900

58 900
55 900
53 900
50 900
47 900
44 900
41 900
40 900

54 900
52 900
50 900
48 900
45 900
43 900
41 900
40 900

127 900

182 900

145 900

198 900

106 900
90 900

137 900
124 900

–
–

145 900

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

BUSZOS UTAZÁSSAL – Buszjeggyel Ft/fő/hét
Két légterű stúdió apartman

132 900

2-5 fős

V. 12–19.
V. 19–26.
V. 26.–VI. 02.
VI. 02–09.
VI. 09–16.
VI. 16–23.
VI. 23–30.
VI. 30.–VII. 07.
VII. 07–14.
VII. 14–21. 21–28.
VII. 28.–VIII. 04.
VIII. 04–11. 11–18.
VIII. 18–25.
VIII. 25.–IX. 01.
IX. 01–08.
IX. 08–15.
IX. 15–22.
IX. 22–29.
IX. 29.–X. 06.
X. 06–13.

Arora****
2 fős
félpanzió

EGYÉNI UTAZÁSSAL – Ft/fő/hét
Ephesia****
Sentinus****
2 fős
2 fős
all inclusive
all inclusive

91 900

54 900
39 900

106 900
88 900

71 900
85 900

120 900
46 900
70 900

Batıhan****
2 fős
all inclusive

100 900
114 900
149 900

114 900
171 900

154 900
117 900

95 900

171 900

209 900

183 900
88 900
75 900
63 900
49 900

94 900

154 900

114 900

171 900

71 900
39 900

54 900

106 900
91 900

–
–

114 900
100 900

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK – egyirányú: 30 000 Ft/fő retúr: 46 000 Ft/fő

APARTMAN FELÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Étkezési árak
Csak vacsora
Félpanzió – bővített kontinentális reggeli
+ 3 fogásos menüs vacsora
(Ft/fő/hét) 3 fogásos menüs vacsora

Mennyi?
Megjegyzés
Apartman
neve
busszal egyénileg
–5%
–10%
egylégterű stúdió
Batıhan
5%
10%
tenger felé néző ap.

Batıhan

18 900

26 900

A KOMPDÍJAT a gépkocsivezetõ szedi össze a helyszínen, és õ veszi meg a jegyeket! Kompdíj kb. 2 € (oda-vissza).
A fix ülõhelyet a gyûjtõjáratokon nem tudjuk garantálni. Gyûjtõjáratnak minõsül odafelé Szegedig, visszafelé Szegedtõl útvonalak.
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): Gelibolu–Lapseki fél és egy óránként a nap 24 órájában, a hét minden napján.

w
www.grandtours.hu

csak az első hétre vonatkozik), ha az utas vállalja a társítást és busszal utazik.

EGYÉNI UTAZÁSSAL – Ft/apartman/hét
Két légterű stúdió apartman

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. A turnusidõpontokhoz, 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 (több hetes foglalásnál

A TÖRÖKORSZÁGI MENETREND MEGEGYEZIK A DÉL- GÖRÖGORSZÁGI MENETRENDDEL . L ÁSD A 82-83. OLDALT!
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ÉS WEBKAMERÁKAT WEBOLDALUNKON!
országszerte!

13

