25 ÉVESEK LETTÜNK!

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

• ÚJDONSÁG! Nem kell többé számolgatni, árainkat egy összegben,
TELJES ÁR formában adjuk meg, mely minden kötelezően fizetendő
díjat tartalmaz. Nincsenek rejtett költségek!
• A Personal Tours 1995-ben alakult, magyar tulajdonú, tőkeerős családi
vállalkozás.
• Immár negyedszázada változatlan tulajdoni szerkezettel, ugyanazzal a
névvel, következetes, korrekt üzletpolitikát folytatunk.
• Biztos anyagi háttérrel, több ingatlannal is rendelkezünk, hitel felvételre
soha nem volt szükségünk. Aki velünk utazik, minden szempontból biztonságban érezheti magát.
• A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe által biztosított vagyoni biztosítékunk: 190.208.000 Ft (az utazásszervező tevékenységéből
adódó esetleges károk megtérítésére és a hazaszállítás, valamint a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére).
• Ár-érték arányban kedvező, versenyképes árakkal rendelkezünk annak
következtében, hogy a szállások 95%-át és a repülőjáratok 100%- át már
előző évben lefoglaljuk, ki is fizetjük az egész szezonra.
• Állandó akciókkal (First Minute, Last Minute), extra kedvezményekkel kedveskedünk.
• Csak olyan úti célokat (szállásokat) ajánlunk, amelyeket személyesen is
ismerünk és mi is eltöltenénk ott szabadságunkat.
• 2 irodánk (Budán és Pesten) személyesen is várja Önt, országszerte kb.
500 partner közvetítésével is foglalhatja útjainkat, a honlap a nap 24 órájában rendelkezésére áll, naponta frissülnek az akciós árak.
• Kedves, szakképzett munkatársaink az irodákban és tapasztalt, talpraesett telepített idegenvezetők az üdülőhelyeken.
• Honlapunk a www.personaltours.hu könnyen kezelhető, kérdéseire azonnal részletes választ kap.
• A Personal Tours 25 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének
és a BKIK-nak.

Ha Ön 2020. április 30-ig a katalógusunkból választ utazást és a mellékelt szelvényt
kitöltve a foglaláskor bemutatja, 2500 Ft/fő extra kedvezményben részesül.
*A 25 éves születésnapi kedvezmény más kedvezményeinkkel összevonható!
*A szelvény kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a Personal Tours vagy
közvetítő partnere hírlevelet küldjön Önnek!
_________________________________________________________
Név

_________________________________________________________
E-mail cím

AJÁNDÉKOZZON UTAZÁSI UTALVÁNYT!
Az utalványokat tetszőleges
összeggel lehet megvásárolni,
a minimum összeg 10.000 Ft.
Beváltható a Personal Tours irodáiban, bármely utazásra, az
Ön által kiválasztott időpontban,
a feltüntetett érvényességi időn
belül (1 év). Az utalvány fizetőeszközként szolgál, foglaláskor
a rajta szereplő összeg a teljes
részvételi díjból kerül levonásra.
Az utalvány készpénzre vissza
nem váltható. Egy foglaláshoz
több ajándékutalvány is felhasználható.
Az utalványokat megvásárolhatja személyesen irodáinkban vagy emailben is jelezheti
felénk igényét.
A mintautalványok közül kiválaszthatja azt, amelyik Önnek
a legjobban tetszik.

FIZETHET MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS!

Frankel Leó utcai iroda

Foglalja le utazását otthonában
egyszerűen és
kényelmesen online, melyet már
bankkártyával is
kifizethet honlapunkon! Az MKB
biztosítja a banki
hátteret, fizetése
biztonságát ez a magyar bank garantálja, melyhez lengyel partnerének
rendszerét használják, a folyamat során erre az oldalra irányítják Önt.
Az on-line foglalás és fizetés egyszerű, ha mégis problémája lenne, kérje
munkatársaink segítségét!
Irodáinkban kártyalehúzó terminálokkal rendelkezünk, ennek következtében nincs szükség készpénzforgalomra.

KERESSEN BENNÜNKET A KÖZÖSSÉGI
OLDALAKON! VÁRJUK FOTÓIT!

Nádor utcai iroda

Állandó kedvezmények, naponta megújuló akciós árak: First
Minute és Last Minute akciók egész évben! Figyelje honlapunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön legfrissebb
ajánlatainkról!
Megtalál bennünket a facebook-on és az instagram-on is!
Küldje el nekünk a nyaralásán készült legjobb fotóit, és
ezzel hozzájárul, hogy ezt katalógusunkban és az interneten
felhasználjuk. A legjobb fotókat díjazzuk!

KÖRUTAZÁST, VÁROSLÁTOGATÁST,
EGYÉB NYARALÁST KERES?
Látogasson el honlapunkra, ahol a katalógusunkban szereplő ajánlatokon
kívül még több ezer programot talál. Ha ott sincs az Ön számára megfelelő
utazás, hívjon minket vagy írjon emailt és 24 órán belül küldjük a személyre
szóló, és pénztárcájához szabott ajánlatunkat!
www.personaltours.hu

www.personaltours.hu
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HASZNOS TUDNIVALÓK
A következő hasznos tudnivalók az ÁSZF részét képezik, melynek aláírásával
az alábbiakat is tudomásul veszi a szerződéskötő
Szálláshelyek: minden szálláshely gondos kiválasztás
és személyes megtekintés után került be katalógusunkba. A szálláshelyek elfoglalása és elhagyása a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően történik: a szobákat
általában 14 óra után lehet elfoglalni és 10 óráig kell elhagyni, az utazás menetrendjétől és módjától függetlenül. Az ettől eltérőt a részvételi jegyen jelezzük.
Amennyiben a lefoglalt szálláshelyet a bérleti időszak lejárta előtt hagyja el, a fel nem használt napok visszatérítésére nincs lehetőség. Amennyiben az utasok a
bejelentett létszámnál többen érkeznek, úgy a szállásadónak jogában áll a voucheren nem szereplő személyt
kiutasítani vagy érte felárat felszámolni. Külföldi partnereink fenntartják a jogot a szálláshelyek azonos vagy magasabb kategórián belüli esetleges megváltoztatására.
Irodánk nagy gondot fordít arra, hogy a szálláshelyeken
minden rendben legyen. Ha ennek ellenére vendégeink
valamivel elégedetlenek, kérjük, hogy azonnal jelezzék
a partnerirodánál vagy a szállásadónál, hogy a hiba mielőbb kijavításra kerüljön! A déli országokban a meleg víz
ellátása többnyire napenergiával történik. Ezért előfordulhat, hogy a meleg vízre várni kell. A prospektusban
szereplő képi anyag mindig az adott szálláshelyen készült, de az egyes szobák berendezései eltérhetnek egymástól.
Szállodák: a szobabeosztást nem irodánk végzi, előre
jelzett kívánságokat továbbítunk, de ezek teljesítéséért
felelősséget nem vállalunk. A szállodák kategóriái az
adott ország előírásának felelnek meg. Előfordulhat,
hogy az adott ország hatóságai szerinti besorolás színvonalasabb szolgáltatásokat biztosít, mint azt elvárjuk,
ezt többnyire a leírásokban jelezzük vagy + jellel látjuk
el. Görög- és Spanyolországban a hotelek hivatalos besorolásai csak nagy vonalakban egyeznek meg a megszokott csillagokkal jelzett színvonalnak. Nem ritka, hogy
egyes szolgáltatók gazdasági vagy adózási okok miatt
nem a színvonaluknak megfelelő, hanem annál alacsonyabb kategóriába soroltatják magukat. Ne a csillagokat,
inkább az árat tekintsék mérvadónak és kérjék ki munkatársaink véleményét!
Apartmanok: az apartmanokra megadott részvételi díjak
legtöbb esetben tartalmazzák a heti egyszeri takarítást,
ágyneműváltást, törölközőcserét, valamint a víz-, gáz-,
villanyszolgáltatást. Ajánljuk, hogy konyharuhát, mosogatószereket és nagyobb méretű törölközőt vigyenek
magukkal. Többnyire az ott tartózkodás alatt extra takarítást és szemétszállítást szolgáltatnak. Amennyiben Ön
olyan házban tartózkodik, ahol ez nem biztosított, gondoskodjon önállóan a szemétkivitelről, és a takarításról,
a házhoz tartozó takarítóeszközök felhasználásával. Görögországban az üdülőhelyi díjat a helyszínen, euroban

Paralia

kell megfizetni. Ettől való eltérést az adott apartman leírásánál jelöljük. Előfordulhat, hogy a zuhanyzók falból
kiálló zuhanyrózsával, zuhanyfüggöny nélkül, zuhanytálca helyett padlólefolyóval, általában egyszerű berendezéssel vannak felszerelve. Stúdió: nappali+háló+
konyhasarok 1 légtérben. Apartman: legalább 2 légteres,
külön konyhával. Mindegyikhez fürdőszoba tartozik,
többnyire zuhanyzóval. A konyha felszereltsége: hűtő, villany- vagy gáztűzhely, alapvető edények a létszámnak
megfelelően. Ahol kauciót kérnek, hazautazáskor az
apartman hiánytalan átadásakor azt visszaszolgáltatják.
Tengerre néző szobák: tengerre néző szobát csak
abban az esetben garantálunk, ha az árlistában megkülönböztetett ár vonatkozik rá és ezt igényelték. A tengerre néző szoba kategória szállástípusonként és
desztinációként változhat, amely nem minden esetben
biztosít szabad kilátást a tengerre. Azt akadályozhatják
például: természeti képződmények vagy épületek.
Étkezés:
kontinentális reggeli: általában kávé, tea, vaj, dzsem,
méz, péksütemény
bővített kontinentális reggeli: az előbbieket felvágottal,
sajttal, tojással egészítik ki
büfé reggeli: bőséges reggeli, önkiszolgálással
svédasztalos reggeli: gyümölccsel, zöldséggel, meleg
ételekkel bővített reggeli büfé rendszerben
angol reggeli: bőséges reggeli kolbásszal, babbal, tojással, bacon-nel, sült paradicsommal kiegészítve
félpanzió: reggeli + 1 főétkezés (általában vacsora, ital
nélkül)
teljes panzió: reggeli + ebéd + vacsora (ital nélkül)
all inclusive: korlátlan étel-, italfogyasztás (főétkezések
svédasztalról, helyi alkoholmentes és alkoholos italok),
az egyes szállodák szolgáltatásai eltérőek, kérje tájékoztatónkat!
Az apartmanok foglalása esetén igényelt reggelit közeli
szállodában (07.00-09.30 között) vagy étteremben
(09.30-11.00 között) fogyaszthatják el utasaink.
WiFi: a szálláshelyeken a WiFi általában munkavégzésre
nem alkalmas, a görög szigeteken a jelerősség erősen
ingadozhat. Amennyiben a szálláshely rendelkezik WiFi
elérhetőséggel, de az esetleg nem működik, kérjük, jelezze a problémát idegenvezetőjének, aki a tulajdonossal
megpróbálja a mielőbbi helyreállítást. Az internet elérhetőség alkalmanként napokig akadozhat, a WiFi folyamatos, hibátlan működéséért az utazási iroda felelősséget
nem vállal.
Repülős utazás: a repülőtéri illetékeket, adókat a TELJES ÁR tartalmazza. Összegüket a hatósági rendelke-

Transzfer: charteres útjainknál általában a célállomáson
képviselőnk várja a vendégeket és gondoskodik a szálláshelyre jutásról. A TELJES ÁR tartalmazza, de igénybevétele nem kötelező, bérelhető autó már a repülőtéren
is, ez esetben 2.500-6.500 Ft/fő csökkentjük a részvételi
díjat. A transzfer csoportos transzfer árat jelenti, mely
magában foglalja a külföldi partnernek fizetendő kezelési
költséget is. Igény alapján egyéni transzfert is biztosítunk.
Autóbuszos utazás: az utazás minden alkalommal légkondicionált, az előírásoknak megfelelő autóbusszal történik. A turnusváltó autóbuszoknál az előre tervezett
menetidő és útvonal megváltozhat. A külső körülmények
miatt bekövetkezett késésekért nem vállalunk felelősséget. Az autóbuszokon tilos a dohányzás és szükség
szerinti pihenőt tartunk. Érdemes az érintett országok
pénzneméből némi aprót vinni (pl.: WC használat, éttermek, üzletek). Az autóbuszon utasonként egy bőrönd
(max. 18 kg/fő) és egy kézipoggyász helyezhető el. Az
autóbuszok előre meghatározott útvonalon haladnak, felés leszállásra csak az előre meghatározott helyeken van
lehetőség. A vidéki felszállási lehetőségekről irodánkban
kapnak felvilágosítást.
Telepített idegenvezető: fő feladata az asszisztencia. A
repülőtéren vagy a voucheren megadott helyen várja az
utasokat és intézi a transzfereket, de nem tud minden
szállodai bejelentkezésnél jelen lenni, a check-in a voucher birtokában általában bonyodalom nélkül lezajlik.
Probléma esetén a megkapott elérhetőségek egyikén jelezzék, hogy szükség van a segítségére, ilyen esetben
köteles minél előbb megjelenni és utasaink segítségére
lenni. Feladata a fakultatív kirándulásokra való jelentkezések adminisztrálása, a részvételi díjak beszedése és
az utasok tájékoztatása. A kirándulásokon nem minden
esetben vesz részt.
Fakultatív kirándulások: a meghirdetett fakultatív programokat minden esetben a külföldi partneriroda szervezi
és bonyolítja. Ezek vonatkozásában utasaink a kinti irodával állnak szerződéses viszonyban. Felmerülő probléma esetén azonnal ott a helyszínen kell intézkedni a
telepített idegenvezető segítségével. Hazautazást követően utólagos reklamációra nincs lehetőség.

Sarti

Korfu

Strandok: A strandok csaknem mindenütt nyilvánosak,
emiatt a strand tisztántartása a helyi önkormányzatok feladata és felelőssége. A klímaváltozások, a széljárások
és az erős hullámzás hatására a strandon moszatok,
algák és egyéb tengeri szennyeződések jelenhetnek
meg, amelyek a strandok állapotát nagymértékben befolyásolhatják. Ezekre a körülményekre sem a szállásadó,
sem az utazásszervező nincs befolyással. A strandok
nyilvánosak, a napágyakért, napernyőért fizetni kell.

Kefalonia
Zakynthos

zések és az árfolyamváltozás befolyásolhatják. A pontos
menetrendről legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7
nappal adunk felvilágosítást. Az utazási dokumentumokat előzetesen emailben vagy postán küldjük el, ill. partnerirodáinkban személyesen vehetik át utasaink.
A megadott repülőtéri bejelentkezési időpontot kérjük
pontosan betartani. A Smart Wings charter járatain repülőjegy nincs, a repülőtéren a név, ill. az utazási okmány
alapján kapja meg a beszálló kártyát az utas. A bejelentkezéskor jelezheti üléshely iránti igényét a szabad helyek
függvényében, fix ülőhely előzetesen is kérhető felár ellenében. Előfordulhat, hogy az utolsóként érkezők nem
tudnak egymás mellett utazni.
Utasainkat a repülőjáraton nem kísérik, a célország repülőterén viszont telepített képviselők várják a csoportot.
Tekintettel arra, hogy a légitársaságok a menetrend változtatás jogát fenntartják, irodánk az ebből eredő esetleges károkért, kényelmetlenségekért nem tartozik
felelősséggel. A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó, a Smart Wings járatain a feladható pogygyász súlya 23 kg/fő, a kézipoggyász súlya 8 kg/fő. A
repülőre felvihető poggyászok hatályos biztonsági előírásai a oldalon találhatók. További részletekről, kérjük,
érdeklődjön munkatársunknál!

Athén

Rodosz
Kréta
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Karpathos

A katalógusunkat a készítéskor rendelkezésünkre
álló információk alapján készítettük!
Az ezt követő esetleges változtatásokat a honlapunkon tüntetjük fel.

www.personaltours.hu

Görögország legzöldebb szigete, Odüszszeusz és Sissi királynő kedvenc búvóhelye, nemcsak természeti szépségeivel,
változatos tájaival és
kristálytiszta kék vizével, hanem több
évezredes történelmi
és építészeti műemlékeivel is várja az idelátogatókat. A főváros
elegáns épületei, templomai, különleges hangulatú utcái és terei a
Jón-tenger legkedveltebb üdülőhelyévé tették.
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Smart Wings charterjárat, Budapest – Korfu – Budapest útvonalon, szerda
Ft/fő
repülőjegy

jún. 17, szept. 23.

jún. 24, szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8, aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

54.900

56.900

58.900

61.900

illetékek és adók 37.500 Ft/fő, transzfer 8.000 Ft/fő (Paleokastritsa, Korfu város, Kanoni 10.000 Ft/fő, Ipsos,
Gouvia 17.000 Ft/fő) vagy regisztrációs díj 5.500 Ft/fő
Sidari

gyermek 2 éves korig ingyenes, több hetes felár 20.000 Ft/fő/hét, csak repülőjegy felár 10.000 Ft/fő
SIDARI

PALEOKASTRITSA

IPSOS

KORFU VÁROS

BENITSES

MESSONGHI

A sziget északi partján fekszik, Korfu
várostól 38 km-re.
Sidari a környék
legfelkapottabb
üdülőfaluja. Jellegzetes, évezredek
nyomát őrző, csíkos homokkő falai,
víz és szél formálta
sziklaalakzatai minden korfui képeslapon feltűnnek. A
számtalan szórakozóhely, étterem és
bár miatt a fiatalok
körében is népszerű üdülőhely.

a sziget nyugati partján fekvő városka a
sziget legfestőibb települése. Csipkézett
partszakaszok, kristálytiszta, a kék minden árnyalatában játszó tengervíz, sziklaképződmények, romantikus öblök
jellemzik. Tengerpartjai helyenként homokosak, de zömében kavicsosak, sziklásak. A város fölé magasodó hegyről, ill. a
domboldalra épült tradicionális falucskából (Lakones) lélegzetelállító panoráma
tárul a turisták elé, melyet a számos kávézó és vendéglátóhely teraszáról is élvezhetünk. A Paleokastritsa/Paleo Artnouveau Hotelben tartózkodó vendégek
csatlakozhatnak bármely Messonghiból
vagy Sidariból induló kiránduláshoz, a találkozóhelyre egyénileg kell eljutni, emiatt
autóbérlést javaslunk.

Korfu városától kb. 14 kmre, északra található település, a városban található természetes öböl
yachtkikötőként szolgál. A
hosszú, keskeny partszakaszt egy vele párhuzamosan futó út választja el
a falutól, A főutcán számos étterem, üzlet, taverna várja az idelátogatókat. A strand aprókavicsos, ahol lehetőség
van napozóágyak, és napernyők bérlésére is. Élénk
éjszakai élete miatt elsősorban fiataloknak ajánljuk.

Másnéven Kerkyra,
Korfu sziget fővárosa.
Népszerű hely azok
számára, akik kedvelik
a nyüzsgést és a városi forgalmat. Történelmi látnivalói, óvárosi része, éttermei, kávézói, bárjai között
mindenki talál számára
megfelelőt. Menetrend
szerinti buszjáratokkal
a sziget látnivalói, és a
híresebb üdülőhelyek
is könnyen megközelíthetőek.

Az egykor nyüzsgő éjszakai életéről elhíresült település, mára a csendes,
nyugodt pihenésre vágyók
kedvelt üdülőhelye. A halászfalu 14 km-re fekszik
a fővárostól, és a repülőtértől. Tengerparti tavernái friss és finom tengeri halakkal és egyéb
tenger gyümőlcseivel várják az idelátogatókat.
Ezen kívül kávézók, üzletek sorát találják meg az
itt nyaralók. Tengerpartja
lassan mélyülő, nagyrészt aprókavicsos.

A Korfu várostól és a repülőtértől is 23
km-re levő, egykori halászfaluból kifejlődött kedves üdülőhely Moraitikával
szinte teljesen egybeépült, a két városkát csak a Messonghi folyó választja el
egymástól. Bár Messonghiban is sok étterem, taverna és bár található, némileg
csendesebb, mint Moraitika, és nyugodtabb nyaralást biztosít, miután a sziget
déli részén végigmenő főútvonal elkerüli.
A közvetlen autóbuszjárat Messonghit is
összeköti a fővárossal, ezért is méltán
népszerű utasaink körében. Jellegzetes,
a képeslapokról is ismert hosszú homokos partja egyes részeken aprókavicsos.

TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

Messonghi

Sidari

Paleokastritsa

SZIGETTÚRA - egész napos buszos kirándulás, a sziget nevezetességeinek felkeresése

36 EUR

40 EUR

-

KÉK LAGÚNA - hajókirándulás egy csodálatos tengerpartra, fürdőzés, ebéd

30 EUR

40 EUR

35 EUR

PAXOS, ANTIPAXOS - hajókirándulás a szomszédos szigetekre

32 EUR

40 EUR

32 EUR

AQUALAND - transzfer a vizi vidámparkba, belépővel

37 EUR

37 EUR

37 EUR

GÖRÖG EST - zenés vacsora egy tradicionális görög tavernában, helyi ételekkel, italokkal, műsorral

40 EUR

-

-

ALBÁNIA - egész napos kirándulás busszal (útlevél szükséges)

51 EUR

51 EUR

51 EUR

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak. A részletekről és a pontos árakról a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást. A Paleo Artnouveau,
Mega és Arcadion Hotelben tartózkodó vendégek csatlakozhatnak bármely Messonghiból vagy Sidariból induló kiránduláshoz, a találkozóhelyre egyénileg kell eljutni!
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KORFU / MESSONGHI / PSARA

MARIA APARTMANHÁZ
Fekvése: a családias, virágos kertekkel övezett apartmanház az aprókavicsos/köves parttól 50 méterre fekszik, kellemes pihenést biztosít a nyaralni vágyóknak. Messonghi külterületén, csendes környezetben, Psarában helyezkedik el, Messonghi központja kb. 2 kilométerre található. Legközelebbi étterem
600 méterre, üzletek, élelmiszerbolt és buszmegálló az üdülőhely központjában (Messonghi) elérhető. Autó- vagy motorbérlést ajánlunk! Elhelyezés: praktikusan berendezett, 2 fős, pótágyazható emeleti stúdiókban, melyek teraszáról látni a tengert. A földszinti stúdiók minimál stílusban, 2017-ben kerültek felújításra (fürdőszoba is!), célszerűen felszerelt konyhával/konyhasarokkal, hűtővel, zuhannyal/WC-vel és balkonnal rendelkeznek. Étkezés: nincs.
Szolgáltatások: gondozott kert, parkolási lehetőség, a saját strandján (lépcsőn megközelíthető, keskeny partrész) ingyenes napágyak állnak a vendégek
rendelkezésére.

TELJES ÁR 96.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17,
szept. 23.

jún. 24,
szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8,
aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR

96.200

106.200

116.200

126.200

csak szállás/fő (2 fős std)

34.700

36.700

42.700

50.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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MESSONGHI / KORFU

KOSTAS APARTMANHÁZ EX LINA
Fekvése: ideális környezetben, a Messonghi folyó mellett, az üdülőhely központjában, de csendes helyen fekszik, kb. 350 méterre a tengertől. Az apartmanház közelében üzletek, éttermek, szupermarketek elérhetők. Moraitika központja is csak 500 méter. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható stúdiókban.
Mindegyik egység konyhasarokkal, hűtővel, zuhannyal/WC-vel, tévével és balkonnal rendelkezik. Ingyenes WiFi. Klíma felár ellenében kérhető. Étkezés:
igény esetén félpanzió/All Inclusive kérhető a Gemini Hotelben, vagy csak vacsora egy közeli étteremben. Szolgáltatások: gondozott kert, parkolási lehetőség.

TELJES ÁR 101.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17,
szept. 23.

jún. 24,
szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8,
aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR

101.200

111.200

121.200

131.200

csak szállás/fő (2 fős std)

43.700

45.700

53.700

63.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KORFU / MESSONGHI

YANNIS APARTMANHÁZ
Fekvése: a legkedveltebb apartmanházunk Moraitika és Messonghi határán, a Messonghi folyó partján, kb. 400 m-re van a strandtól, és 150 m-re a központtól. Moraitika központja is csak 500 m. Elhelyezés: 2-3 fős, praktikusan berendezett stúdiókban és 4-5 fős, 2 külön bejáratú hálószobás apartmanokban
– tágas étkezőkonyha, fürdőszoba, erkély vagy terasz, tévé, légkondicionálás felár ellenében, WiFi. A földszinti lakóegységekhez saját terasz tartozik kertkapcsolattal. Étkezés: igény esetén félpanzió/All Inclusive kérhető a Gemini Hotelben, vagy csak vacsora egy közeli étteremben. Szolgáltatás: kert, parkolási lehetőség, ingyenes WiFi.

TELJES ÁR 101.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17,
szept. 23.

jún. 24,
szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8,
aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

104.200

114.200

124.200

134.200

First Minute TELJES ÁR (4 fős apt)

101.200

111.200

121.200

131.200

csak szállás/fő (2 fős std, 4 fős apt)

39.700

42.700

49.700

58.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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MESSONGHI / KORFU

ZOI APARTMANHÁZ
Fekvése: a jó elhelyezkedése miatt utasaink körében már régóta nagyon kedvelt apartmanház Messonghi üdülőfalu szívében, de mégis csendes helyen,
a strandtól kb. 100 m-re található. Gondozott kerttel és medencével rendelkezik. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható (kinyitható ágy), praktikusan berendezett
stúdiókban, melyhez konyha, fürdőszoba, tévé és erkély vagy terasz tartozik. A stúdiók részben tenger felé néznek. Klíma felár ellenében kérhető. Ingyenes
WiFi. Étkezés: igény esetén félpanzió/All Inclusive kérhető a Gemini Hotelben, vagy csak vacsora egy közeli étteremben. Szolgáltatások: medence, nagy
kert, parkolási lehetőség, ingyenes WIFI.

TELJES ÁR 126.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17,
szept. 23.

jún. 24,
szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8,
aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR

126.200

136.200

141.200

151.200

csak szállás/fő (2 fős std)

57.700

61.700

70.700

81.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KORFU / SIDARI

GELA APARTMANHÁZ
Fekvése: Sidari központjában, pálmafákkal övezett kertben, a folyóparton, a tengerparttól 100 m-re. A híres Szerelmesek csatornája is csak pár lépés a
háztól. A környéken üzletek, éttermek, szórakozóhelyek sokasága várja a turistákat. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható (kinyitható ágy), praktikusan berendezett stúdiókban, melyekhez tévé, felszerelt konyha, fürdőszoba, erkély tartozik. Klíma, széf és szúnyogháló felár ellenében kérhető. Étkezés: igény
esetén félpanzió (reggeli és vacsora) vagy csak vacsora az Angelina Hotelben igényelhető. Szolgáltatás: úszómedence, napágyak, napernyők, gyermek
medence, játszótér, kert, parkolási lehetőség, recepció, lobby csomagszobával és fürdőszobával, ingyenes WiFi a közös helyiségekben.

TELJES ÁR 111.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17,
szept. 23.

jún. 24,
szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8,
aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR

111.200

126.200

131.200

142.200

csak szállás/fő (2 fős std)

41.700

46.700

52.700

57.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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SIDARI / KORFU

MARIA’S BEACH HOTEL***
Fekvés: a családi vezetésű, ideális elhelyezkedésű hotel közvetlenül Sidari híres, finomhomokos tengerpartján található, csodálatos rálátással az északi
partot jellemző mészkő képződményekre. Központi fekvésének köszönhetően közelében üzletek, éttermek, szórakozóhelyek találhatók. Elhelyezés: 2
ágyas, pótágyazható (kinyitható ágy) szobákban, melyeket korábban stúdióként használtak, ezért konyhasarokkal felszereltek (vízforraló, szendvicssütő),
de legfeljebb kávé- és teafőzésre használhatók. Minden szoba légkondicionálható (felár ellenében), TV-vel, telefonnal, balkonnal rendelkezik. Étkezés:
bővített kontinentális reggeli és menüválasztásos vacsora. Szolgáltatások: medence, bár, taverna, étterem, pénzváltás, autóbérlés, esti szórakoztató
programok, vízi sport lehetőségek a parton, ingyenes WiFi a közös helyiségekben, biliárd.

TELJES ÁR 171.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17,
szept. 23.

jún. 24,
szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8,
aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR

171.200

181.200

191.200

201.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

89.700

99.700

112.700

122.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KORFU / PALEOKASTRITSA

PALEO ARTNOUVEAU HOTEL****
Fekvés: az elegáns, klasszikus design-nal felújított épületet 2015-ben adták át az utazóközönségnek. A 4 csillagos szálloda egy csendes domboldalon
fekszik, 250 méterre a részben homokos, részben kavicsos parttól. A szálloda bejáratához rövid lépcsősor vezet, 50 méterre éttermek, bárok, üzletek sora
várja a turistákat. Az üdülőhely központja 1,8 km, buszmegálló a szálloda előtt. A közös terekről csodálatos tengeri panoráma tárul a vendégek elé. Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, oldalról tengerre néző, tágas, szecessziós stílusban berendezett szobákban. Minden szoba légkondicionált, és fürdőszobával, sat TV-vel, telefonnal, hűtővel, balkonnal rendelkezik. Felár ellenében széf bérelhető. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben, felár ellenében All
Inclusive. Szolgáltatások: lobby, bárok, kávézó, recepció, 2 db nagy méretű medence, leválasztott gyermekmedencével, napernyők, napágyak, medence
bár, étterem, esténként könnyed szórakoztató programok, a közelben búváriskola, vízi sportok, sportpályák. Ingyenes WiFi a közös helyiségekben. Megjegyzés: a szállodából elérhető fakultatív kirándulásokra kérdezzen rá munkatársunknál!

TELJES ÁR 196.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17,
szept. 23.

jún. 24,
szept. 2, 9, 16.

júl. 1, 8,
aug. 26.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR

196.200

209.200

221.200

236.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

120.700

135.700

149.700

163.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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IPSOS / MESSONGHI / KORFU

MESSONGHI BEACH HOTEL***
Fekvése: közvetlenül a tengerparton, a központtól, bevásárlási, szórakozási lehetőségektől 200 m-re található ez a saját kerttel rendelkező, gyermekbarát
szállodakomplexum. Az üdülőfalu területe olyan nagy, hogy kisvonat közlekedik a különböző létesítmények között Szobák: superior 2 ágyas, pótágyazható
szobákban - fürdőszoba, tv, klíma, hajszárító és erkély vagy terasz. Családi szoba lekérésre foglalható! Étkezés: All Inclusive. Szolgáltatások: 3 medence,
medencebár, étterem, grillbár, taverna, üzletek, teniszpálya, asztalitenisz, animáció, internet szoba, játékszoba, víziaerobic, masszázs, pezsgőfürdő, darts,
kézilabda, kosárlabda, vízisport lehetőségek, WiFi felár ellenében kérhető.

TELJES ÁR 253.200

Ft-tól/fő/hét

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

jún. 17, 24,
szept. 2, 9, 16, 23.

júl. 1, 8, 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19, 26.

First Minute TELJES ÁR

253.200

330.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

157.700

233.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

MEGA HOTEL**
Fekvése: a népszerű, családi vezetésű hotel Ipsos centrumában helyezkedik el, közvetlenül a tengerparton. Elhelyezés: 2 ágyas, légkondicionált szobákban, melyek a környező tájra, medencére vagy tengerre néznek, LCD TV-vel, fürdőszobával, hajszárítóval felszereltek. Étkezés: reggeli büfé rendszerben.
Szolgáltatások: bár, medence, napernyők napágyak a medence környékén térítésmentesen, ingyenes WiFi a szobákban és a közös helyiségekben, parkolási lehetőség, étterem, recepció, vízi sportok térítés ellenében a parton.

TELJES ÁR 194.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 17, 24,
szept. 2, 9, 16, 23.

júl. 1, 8, 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19, 26.

First Minute TELJES ÁR

194.200

228.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

85.700

116.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KORFU / KORFU VÁROS / BENITSES

ARCADION HOTEL***
Fekvése: A kiváló elhelyezkedésű hotel a Spianada térnél, Korfu város szívében fekszik, egy karnyújtásnyira találhatóak a látnivalók, az óváros hangulatos
utcácskái, üzletek, éttermek, kávézók. Stílusjegyei magukban hordozzák a korfui hangulatot, de felfedezhetők a brit és velencei irányzatok hatásai is. Elhelyezés: kétágyas, a környező utcákra néző, elegáns berendezésű szobákban, melyek bútorai kézzel készített korfui alkotások. Saját fürdőszobával rendelkeznek, egyénileg szabályozható légkondicionálóval, minibárral, telefonnal, sat TV-vel, hajszárítóval, széffel felszereltek. Ingyenes WiFi. Listonra néző
szoba felár ellenében. Étkezés: reggeli büfé rendszerben, ízletes, helyi ételek kínálatával. Szolgáltatások: elegáns, hangulatos társalgó, melyben egy
zongora is helyet kapott, kellemes helyszínül szolgál egy kicsit megpihenni vagy egy ital elfogyasztására. Lift, 24 órás recepció, internet sarok, szobaszerviz,
fantasztikus panorámával rendelkező tetőtéri bár, ahol görög borokat, helyi söröket szolgálnak fel.

TELJES ÁR 248.200

Ft-tól/fő/hét
jún. 17, 24,
júl. 1, 8, 15, 22,
szept. 2, 9, 16, 23.

júl. 29,
aug. 5, 12, 19, 26.

First Minute TELJES ÁR

248.200

278.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

144.700

176.700

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN****
Fekvése: a hotel 20 méterre található a tengerparttól, csak egy út választja el a strandtól, szép, zöld környezetben. Ideális helyszín gyermekes családok
részére. Elhelyezés: 2 ágyas, tengerre néző, pótágyazható szobákban, amelyek fürdőszobával, telefonnal, széffel (felár ellenében), SAT-TV-vel, hajszárítóval felszereltek, légkondicionáltak (június-szeptember között), erkély vagy terasz tartozik hozzájuk. Családi szoba kérhető (emeletes ággyal)! Étkezés:
All Inclusive. Szolgáltatások: étterem, pool bár, beach bár, medence, gyermekmedence, 2 csúszdás vízipark (gyermekeknek), 2 teniszpálya, röplabdapálya,
kosárlabdapálya, billiárd, bowling, asztalitenisz, aerobik, szórakoztató programok, gyermekjátszótér, pénzváltási lehetőség, autókölcsönzés, 5 alkalommal
hetente: ázsiai, olasz, hal és görög különlegességek, WiFi csak a főbárban elérhető (0,5 euro/óra).

TELJES ÁR 357.200

Ft-tól/fő/hét

jún. 17, 24,
júl. 1, 8, aug. 26,
szept. 2, 9, 16, 23.

júl. 15, 22, 29,
aug. 5, 12, 19.

First Minute TELJES ÁR

357.200

417.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

264.700

324.700

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KELET-KRÉTA / HERAKLION RÉGIÓ
Kréta fővárosa, Heraklion, a sziget legnagyobb és legforgalmasabb települése, a sziget keleti oldalán található. Jelentős történelmi múlttal rendelkezik, innen ered az
első európai civilizáció, a minoszi kultúra, melynek leghíresebb tárgyi bizonyítéka a
csodálatos Knossosi Palota. A régióban számos, szebbnél szebb tengerparttal rendelkező, minden igényt kielégítő üdülőváros biztosítja a felhőtlen kikapcsolódást. Pihenés és szórakozás, természet és éjszakai élet, kultúra és sport várja az
idelátogatókat.
NYUGAT-KRÉTA / CHANIA RÉGIÓ
A nyugati régió központja a sziget második legnagyobb, és egyben legkedveltebb települése, Chania, melyet Görögország legszebb városainak egyikeként tartanak számon. Festői kikötője, a hangulatos tengerparti sétány tavernái, üzletei, a város szűk
utcácskái magával ragadják az idelátogató turistákat. Gazdag kulturális élet zajlik,
egész évben kiállítások, fesztiválok, előadások helyszíne. A régió bővelkedik természeti értékekben, mint pl. Elafonissi méltán híres „rózsaszín”, kristálytiszta tengerpartja vagy az aktív nyaralást kedvelők célpontja: a Samaria szurdok lenyűgöző
sziklaképződményei. Kultúra, homokos tengerpart, csodálatos természeti környezet,
mozgalmas éjszakai élet, itt mindenki számára biztosított a tökéletes kikapcsolódás.
NYUGAT-KRÉTA / RETHYMNO RÉGIÓ
Rethymno Kréta harmadik legnagyobb városa, és a sziget egyik legszebb, leghangulatosabb települése, kb. félúton fekszik Heraklion és Chania között. Tökéletes célpontja a kulturális örökségek és a természeti szépségek iránt érdeklődőknek. Festői
kikötője, szűk utcácskáinak hangulata teljesen ámulatba ejtik a turistákat. Bizánci és
velencei időkből származó óvárosában barangolva számtalan történelmi emlék kereshető fel, éttermek, ajándékboltok csalogatják az idelátogatókat. Ritkaságszámba
megy, hogy „nagyvárosi” jellege ellenére vizi sportokra, fürdésre, strandolásra alkalmas hosszú, finomhomokos strandokkal rendelkezik.

KRÉTA
Smart Wings charterjárat, Budapest – Heraklion – Budapest útvonalon és Budapest – Chania – Budapest útvonalon, vasárnap
Repülőjegy
1 hetes

máj. 31*,
jún. 7*, 14, szept. 20, 27*.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

62.900

64.900

66.900

69.900

illetékek és adók 37.500 Ft/fő, transzfer 9.500 Ft/fő (Kelet-Kréta), 12.000 Ft/fő (Nyugat-Kréta) vagy regisztrációs díj 5.500 Ft/fő
gyermek 2 éves korig ingyenes, több hetes felár 20.000 Ft/fő/hét, csak repülőjegy felár 10.000 Ft/fő
*Csak Budapest-Chania-Budapest útvonalon!

TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK (az árak tájékoztató jellegűek):
KELET-KRÉTA
HERAKLION ÉS A KNOSSOS-I PALOTA – egész napos autóbuszos kirándulás

38 EUR

SANTORINI – busszal a kikötőig, onnan kb. 2 órás hajóút a szigetre, buszos túra idegenvezetővel, szabadidő választható programmal

140 EUR

AGIOS NIKOLAOS – SPINALONGA EBÉDDEL – egész napos kirándulás busszal a sziget legfestőibb városkájába, onnan hajóval a leprások
szigetére, a legénység által készített tipikus görög ebéddel

52 EUR

GÖRÖG EST – hagyományos görög vacsora zenével, folklórműsorral, korlátlan italfogyasztással

39 EUR

IMBROS SZURDOK – egész napos kirándulás, busszal utazás a szurdok bejáratáig, onnan kb. 10 km-es gyalogtúra, sport- vagy
túracipő szükséges

55 EUR

NYUGAT-KRÉTA

Chania

Rethymno

KNOSSOS – buszos kirándulás Heraklionba, Knossos-i palota, Történeti Múzeum

33 EUR

30 EUR

VADREGÉNYES NYUGAT-KRÉTA – buszos kirándulás a sziget déli részére (Sfakia, Frangokastello erőd, fürdési lehetőség,
Kourtaliotiko szoros)

54 EUR

54 EUR

ELAFONISSI – kirándulás az egyedülálló, „rózsaszín homokos” tengerpartra, útközben az Agia Sofia barlangtemplom megtekintése

44 EUR

47 EUR

SAMARIA SZURDOK – egész napos kirándulás, 12 km gyalogtúra a szurdokban (sport- vagy túracipő szükséges)

47 EUR

49 EUR

GRAMVOUSA – hajókirándulás a sziget északnyugati csücskébe (Balos Lagúna strand, velencei erőd)

51 EUR

53 EUR

KOURNAS-TÓ ÉS KRÉTAI EST – vacsora egy tradicionális étteremben helyi ételekkel, zenés-táncos est

51 EUR

51 EUR

SANTORINI – busszal a Heraklioni kikötőig, onnan kb. 2 órás hajóút a szigetre, buszos túra idegenvezetővel, szabadidő választható programmal

156 EUR

148 EUR

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak.
Részletekről és a pontos árakról a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást.
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KRÉTA
KELET-KRÉTA / HERAKLION RÉGIÓ
HERSONISSOS

ANALIPSI

GOUVES

KOKKINI HANI

Herakliontól 30 km-re található a sziget legnyüzsgőbb üdülőhelye, tele éttermekkel, bárokkal, üzletekkel és szórakozási lehetőségekkel. Tengerpartján sziklás, kavicsos és homokos szakaszok váltják egymást. A mozgalmas nyaralás kedvelőinek ajánljuk!

Herakliontól 22 km-re, Hersonissostól 5 km-re
található az üdülőfalu, melybe még nem tört
be a tömegturizmus. Keskeny utcácskái, hangulatos tavernái, kávézói és a barátságos
helybéli lakosok megfelelő keretet nyújtanak
egy kellemes, családias nyaraláshoz.

Kis település kb. 15 km-re Herakliontól, a főút
és a tengerpart között. Az utóbbi években vált
a turisták által látogatott üdülőhellyé. A homokos/kavicsos strandon különböző vízi sportokat próbálhatnak ki az idelátogatók. Széles,
finomhomokos partja a gyermekes családok
számára is ideális.

Herakliontól kb. 13 km-re található kis üdülőhely. Kréta egyik legszebb homokos strandjával büszkélkedhet. A lassan mélyülő tengerpart a gyermekes családok kedvelt fürdőhelye.
A városka ideális a kikapcsolódásra, pihenésre, melyet tavernák, üzletek, vendéglátó
egységek tesznek kellemessé.

Agios Nicolaos

Knossos

Spinalonga

NYUGAT-KRÉTA / CHANIA RÉGIÓ
AGIA MARINA

PLATANIAS

GERANI

Nyugat-Kréta második legnagyobb üdülőközpontja Chaniától
kb. 10 km-re fekszik, mellyel rendszeres buszjárat köti össze.
Csodálatos, homokos tengerpartja a kisgyermekes családok
részére teszi vonzóvá, a mozgalmas nyaralást kedvelőket
nyüzsgő éjszakai élet, üzletek, tavernák sora várja. Agia Marina és Platanias napjainkra teljesen összeépült, s így egy
olyan üdülőközpontot alkotnak, mely még a legigényesebb
nyaralóknak is újdonságot és izgalmakat nyújtanak.

Nyugat-Kréta legnagyobb és legnyüzsgőbb üdülőhelye Chaniától kb. 13 km-re fekszik. Hangulatos főutcáján éttermek,
szórakozóhelyek, üzletek, tavernák csalogatják a turistákat.
Négy km hosszú, gyönyörű homokos tengerpartja a család
minden tagjának tökéletes nyaralást biztosít, számos vizisport lehetőség elérhető az aktív nyaralást kedvelőknek.

Csendes kis üdülőfalu Platanias és Maleme között, Chania
városától mindössze 15 km-re. Ideális választás azoknak,
akik pihenésre, nyugalomra vágynak. Hosszú tengerparti
szakasszal rendelkezik. Platanias gyalogosan elérhető egy
kellemes sétával, ahol számtalan taverna, kávézó várja a turistákat.

Elafonissi

Samaria szurdok

Falassrna

NYUGAT-KRÉTA / RETHYMNO RÉGIÓ
BALI

RETHYMNO / ADELIANOS KAMBOS

RETHYMNO / PLATANIAS

A kis halászfalu Kréta északi partjának egyik legszebb részén, Herakliontól 40, Rethymno-tól 32 km-re fekszik. Az
utóbbi években népszerű és divatos üdülőhellyé fejlődött kis
falucska a szolgáltatások széles választékát nyújtja, de
ugyanakkor megőrizte tradicionális jellegét. Fekvése révén
ideális kiindulópont a sziget felfedezéséhez, keleti és nyugati
irányba egyaránt. A városkához 4, fürdőzésre alkalmas, védett, finomhomokos öböl tartozik, melyek sekély partja,
meleg, kristálytiszta vize a kisgyermekes családoknak is
ideális választás.

Közigazgatásilag Rethymnohoz tartozó, a várossal egybeépült, élénk, nyüzsgő üdülőváros, Rethymno óvárosától kb.
6 km-re található, mely busszal könnyen elérhető. Számtalan
szórakozási lehetőség, éttermek, üzletek állnak a vendégek
rendelkezésére. Rethymno közelsége, 2 km hosszú, finomhomokos tengerpartja miatt méltán kedvelt az utazók körében.

A Rethymnohoz tartozó, a város hosszan elnyúló homokos
tengerpartja mentén található üdülőhely az óvárostól kb.
5 km-re fekszik. Mozgalmas, nyüzsgő környezet, éttermekkel, üzletekkel, az óváros busszal könnyen elérhető.

Rethymno

14

Rethymno

Rethymno
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Gouves / HERAKLION RÉGIÓ / KELET-KRÉTA

DIMITRA APARTMANHÁZ
Fekvés: a családias hangulatú apartmanház Kato Gouves központjában, nyugodt környezetben található, mindössze 150 méterre a tengerparttól. Kertjében
a tulajdonos kellemes tavernájában várja a vendégeket. Reggeli, vacsora befizethető. Szomszédságában üzletek, tavernák, bárok találhatók. Elhelyezés:
2 ágyas, pótágyazható (kanapéágy) stúdióban és 2-3-4 fős, tágas, 2 légterű, erkélyes apartmanokban, amelyek tengerre, medencére vagy kertre néznek.
A felszerelt konyha kávéfőzővel, vízforralóval, hűtőszekrénnyel várja a vendégeket. A lakóegységekhez LCD sat tévé (M1 és Duna tévé elérhető), hajszárító
tartozik. Légkondicionálás és széf felár ellenében. Étkezés: igény esetén angol reggeli és/vagy házias, 3 fogásos vacsora (saláta, főétel, desszert) kérhető.
Szolgáltatások: medence napernyőkkel és nyugágyakkal, snack bár, ingyenes WiFi a közös helyiségekben, parkolási lehetőség.

TELJES ÁR 119.700
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14,
szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR (2 fős apt)

124.700

133.700

138.700

150.700

First Minute TELJES ÁR (3 fős apt)

122.700

131.700

136.700

147.700

First Minute TELJES ÁR (4 fős apt / 2 fős std)

119.700

128.700

133.700

143.700

csak szállás/fő (std/apt)

47.700

52.700

58.700

63.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KELET-KRÉTA / HERAKLION RÉGIÓ / analipsi

PAUL MARIE APARTMANHÁZ
Fekvése: Analipsi központjában, a szép, homokos parttól 200 m-re található, csodálatos, virágos környezetben. Közelében számos vásárlási lehetőség,
taverna, bár, étterem. Elhelyezés: kényelmesen berendezett 2 ágyas, pótágyazható stúdiókban, melyekhez fürdőszoba, konyhasarok, légkondicionáló
(térítés ellenében), erkély vagy terasz tartozik. Étkezés: igény esetén reggeli vagy félpanzió kérhető (reggeli és vacsora büférendszerben). Szolgáltatások:
medence, napozóágyak, napernyők, nagy virágos kert, medence bár, étterem, taverna, a tengerparton vízi sportok (térítés ellenében), ingyenes WiFi az
étteremben, bárban és a medence környékén, esti programok.

TELJES ÁR 129.700

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14,
szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

129.700

135.700

140.700

155.700

csak szállás/fő (2 fős std)

50.700

55.700

63.700

69.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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hersonissos / kokkini hani / HERAKLION RÉGIÓ / KELET-KRÉTA

CENTRAL HERSONISSOS HOTEL***
Fekvése: a 3 emeletes, 2 épületből álló szálloda Hersonissos nyüzsgő központjától kb. 500 méterre, egy csendes mellékutcában fekszik. A homokos strand
200 méter. Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, fürdőszobás szobákban, melyekhez sat TV, mini hűtőszekrény, rádió, telefon, balkon vagy terasz, ingyenes
WiFi tartozik. Légkondicionálás felár ellenében. Superior szoba is kérhető, melyek felújítottak, modern bútorokkal berendezettek. Étkezés: félpanzió büfé
rendszerben. Szolgáltatások: étterem, bár biliárdasztallal, lobby tévésarokkal, lift, medence napernyőkkel, napágyakkal, medencebár, recepció, a recepción
bérelhető széf és vasaló, pénzváltó.

TELJES ÁR 207.700
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14, 21, 28,
aug. 30, szept. 6, 13, 20.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

207.700

239.700

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

97.700

127.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

MARILISA HOTEL***
Fekvése: A nemrégiben igényesen felújított hotel Kokkini Hani szívében, annak nem túl forgalmas főutcáján fekszik, kb. 50 méterre a homokos tengerparttól.
Elhelyezés: ízlésesen berendezett, 2 ágyas, kertre néző, pótágyazható, fürdőszobás szobákban, melyekhez sat TV, hajszárító, telefon, mini hűtőszekrény,
légkondicionálás, balkon vagy terasz tartozik. Széf felár ellenében kérhető. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben. Szolgáltatások: recepció, medence,
snack bár, napágyak és napernyők a medencénél, étterem, bár, autó- és kerékpárkölcsönző, gyermekjátszótér, darts, WiFi a közös helyiségekben.

TELJES ÁR 203.700
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14,
szept. 13, 20.

jún. 21, 28, júl. 5,
aug. 23, 30, szept. 6.

júl. 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16.

First Minute TELJES ÁR

203.700

220.700

237.700

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

100.700

113.700

132.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KELET-KRÉTA / HERAKLION RÉGIÓ / hersonissos / analipsi

SEMIRAMIS VILLAGE HOTEL****
Fekvése: A hoteltől mindössze 1,5 km-re található Hersonissos belvárosa, ahol számos üzlet, taverna, ajándékboltok és pezsgő éjszakai élet várja az utasokat, a tengerpart kb. 500 m távolságra. Elhelyezés: kétágyas (pótágyazható), légkondicionált szobákban, melyekhez fürdőszoba, hajszárító, hűtőszekrény,
műholdas tévé, rádió, telefon tartozik, széf felár ellenében kérhető. 4 fő részére családi szoba is igényelhető! A szobák az Égei-tengerre vagy a környező
hegyekre, tájra néznek. Étkezés: All inclusive. Szolgáltatások: szabadtéri medence napozóágyakkal, napernyőkkel, gyermekmedence, medence bár, bár,
étterem, edzőterem pezsgőfürdő, wellness szolgáltatások, masszázs, szauna, teniszpálya, gyermekjátszótér, internet sarok, biliárdasztal, darts, pingpong,
videójátékok, társalgó tévésarokkal, közös helyiségekben ingyenes WiFi, autóbérlés, parkolási lehetőség, pénzváltó.

TELJES ÁR 244.700

Ft-tól/fő/hét

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás, jelzett étkezés,
jún. 14, 21, 28, júl. 5,
fogl. díj, magyar id. vez.)
aug. 23, 30, szept. 6, 13, 20.

júl. 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16.

First Minute TELJES ÁR

244.700

282.700

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

141.700

179.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

TSALOS BEACH HOTEL***
Fekvése: a családi vezetésű, nemrég teljesen felújított hotel Analipsi üdülővárosban található közvetlenül a homokos tengerparton. A közelben éttermek,
vásárlási lehetőségek elérhetőek, Hersonissos nyüzsgő központja is csak kb. 5 km-re. Elhelyezés: 2 ágyas, standard (pótágyazható) stúdiókban, melyek
mindegyike fürdőszobával, balkonnal rendelkezik. A stúdiókhoz tévé, konyhasarok (főzési lehetőség nélkül), hűtő, vízforraló, kávéfőző, telefon tartozik,
felár ellenében széf és légkondicionálás kérhető. 4 főre apartman is foglalható. Étkezés: reggeli (igény esetén félpanzió kérhető). Szolgáltatások: recepció,
úszómedence, elkülönített gyermekmedence, étterem, koktélbár, szupermarket, ajándékbolt, közös helyiségekben ingyenes WiFi, társalgó tévésarokkal,
parkolási lehetőség, programok (folklórest, tradicionális BBQ).

TELJES ÁR 196.700

Ft-tól/fő/hét

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás, jelzett étkezés,
jún. 14, 21, 28, júl. 5,
fogl. díj, magyar id. vez.)
aug. 23, 30, szept. 6, 13, 20.

júl. 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16.

First Minute TELJES ÁR

196.700

234.700

csak szállás/fő (2 fős std)

85.700

122.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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agia marina / CHANIA RÉGIÓ / NYUGAT-KRÉTA

GIANNIS APRTMANHÁZ
Fekvése: Agia Marina központjában, egy csendes mellékutcában, a homokos tengerparttól kb. 250 méterre található a családias apartmanház. A jó elhelyezkedése, tengeri panorámája és a kedves háziak miatt utasaink egyik kedvence. A főutca, amelyen üzletek, tavernák sora várja az idelátogatókat, csak
pár lépésre található a háztól. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható stúdiókban, melyekhez konyhasarok, hűtő, fürdőszoba tartozik. Ingyenes WiFi. Klíma felár
ellenében kérhető. Minden stúdióból látni a tengert. Étkezés: igény esetén svédasztalos reggeli, vacsora, vagy félpanzió kérhető a közeli Atrion Hotelben.
Szolgáltatások: az étkezésre befizetett vendégek használhatják az Atrion Hotel***+ szolgáltatásait (medence, bár, játszótér, napernyők, napágyak).

TELJES ÁR 135.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14,
szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

135.200

145.200

150.200

160.200

csak szállás/fő (2 fős std)

47.700

52.700

58.700

64.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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NYUGAT-KRÉTA / CHANIA RÉGIÓ / agia marina

ALEXANDROS APARTMANHÁZ
Fekvése: Agia Marina és Platanias (a nyugati rész legelegánsabb üdülőhelye) határán, mindkét város nyüzsgő központjától sétatávolságra helyezkedik el.
Az elegáns Oscar Hotel**** épületei által körülölelve, virágos parkban, a homokos parttól kb. 150 méterre található. A környéken éttermek, üzletek sokasága
várja a turistákat. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható (kinyitható ágy, csak gyermek részére) stúdiókban, melyhez étkezős konyha, hűtő, TV, fürdőszoba
tartozik. Klíma és széf felár ellenében kérhető. Étkezés: igény esetén reggeli és/vagy vacsora kérhető a közelben lévő (kb. 300 m) Marika Hotel***-ben
(büféreggeli és 3 fogásos, menüválasztásos vacsora). Szolgáltatások: medencehasználat, napágyak, napernyők a medence mellett (fogyasztás ellenében),
WiFi a medence bárnál térítés ellenében.

TELJES ÁR 138.200

Ft-tól/fő/hét

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás, jún. 14,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)
szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

138.200

148.200

153.200

163.200

csak szállás/fő (2 fős std)

52.700

57.700

63.700

70.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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gerani / CHANIA RÉGIÓ / NYUGAT-KRÉTA

VENUS BEACH HOTEL***
Fekvése: a Platanias és Gerani között elhelyezkedő családias szálloda a homokos tengerparton helyezkedik el. A szálloda medencéjénél napernyők, napágyak állnak rendelkezésre, ahonnan csak pár lépés a tengerpart. A legközelebbi kiépített strand is csak 50 méter. A barátságos és nyugodt környezet
miatt a nyugalmat kereső utasainknak ajánljuk. Közvetlen szomszédságában nagy szupermarket található, de Platanias nyüzsgő, elegáns üzletekkel teli
központja is csak kb. 700 méter. Buszmegálló a hotel előtt. Szobák: 2 ágyas, pótágyazható (kinyitható ágy), fürdőszobás szobákban, amelyek hegyre, medencére vagy tengerre néznek, telefonnal, hűtővel felszereltek, erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek. Hajszárító a recepción kérhető. Légkondicionálás
felár ellenében. Étkezés: félpanzió (bővített kontinentális reggeli, vacsora büfé rendszerben). Szolgáltatások: medence ingyenes napozóágyakkal és napernyőkkel, gyermekmedence, snack-bár, bár, Tv sarok, ingyenes WiFi a közös helyiségekben és széf a recepción kérhető.

TELJES ÁR 170.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14,
szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

170.200

185.200

195.200

205.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

89.700

100.700

114.700

126.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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NYUGAT-KRÉTA / RETHYMNO RÉGIÓ / bali

BALI APARTMANHÁZ
Fekvése: az apartmanház kellemes környezetben, egy domboldalon, az üdülőhely központjában található. Fekvésének köszönhetően különleges panorámával rendelkezik. A homokos strand légvonalban 150 méter, mely kb. 400 méter sétával érhető el. A barátságos háziak miatt utasaink kedvence ez a ház.
Elhelyezés: 2 fős, tengerre néző, vagy oldalról tengerre néző, gyermek részére pótágyazható (kinyitható ágy) stúdiókban, 3 fős, tengerre néző apartmanban
(1 hálószobás), és 4 fős, tengerre néző apartmanban (2 hálószobás). Mindegyik lakóegységhez konyhasarok, hűtő, fürdőszoba, tévé, ingyenes WiFi tartozik.
Klíma felár ellenében kérhető. Étkezés: igény esetén reggeli (büfé rendszerben) kérhető a közeli Bali Blue Bay Hotelben*** (kb. 20 méterre). Szolgáltatások: Bali Blue Bay Hotel medencéjét használhatják utasaink (fogyasztás ellenében).

TELJES ÁR 102.700
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték,
transzfer, szállás, jelzett étkezés,
fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

máj. 31, jún. 7, jún. 14,
jún. 21,
szept. 27.
szept. 20. szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

107.700

133.200

146.200

150.200

155.200

First Minute TELJES ÁR (3-4 fős apt)

102.700

128.200

141.200

145.200

150.200

csak szállás/fő (2 fős std/3-4 fős apt)

47.700

50.700

54.700

60.700

67.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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bali / RETHYMNO RÉGIÓ / NYUGAT-KRÉTA

SEAVIEW APARTMANHÁZ
Fekvése: az apartmanház Bali szívében, közvetlenül a homokos tengerparton, egy védett öbölben, a domboldalba építve helyezkedik el. A házból néhány
lépcső vezet a finomhomokos strandra és a kikötőben lévő hangulatos tavernákba. A szállás különlegessége a csodálatos panorámája az Égei-tengerre,
ill. a Bali öbölre. A ház alsó szintjén panorámás taverna és kávézó kapott helyet. Elhelyezés: 3 db 2 fős, igényesen berendezett, közvetlenül tengerre
néző, nagy közös terasszal rendelkező stúdiókban és 2 db 2 fős, oldalról tengerre néző, saját balkonnal ellátott egységekben. Mindegyikhez konyhasarok,
kis méretű hűtő, fürdőszoba tartozik. Légkondicionálás az árban! Széf felár ellenében kérhető. A szobák berendezése és felszereltsége kicsit eltérhet
egymástól! Étkezés: igény esetén büfé rendszerű reggeli, vacsora, vagy félpanzió kérhető a kb. 200 méterre található Sofia-Mythos Hotelben. Szolgáltatások: bútorozott pihenőterasz tengeri panorámával, ingyenes WiFi a kávézó területén.

MINTA

TELJES ÁR 110.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
jún. 7,
jún. 14,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.) szept. 27. szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

Ft-tól/fő/hét

jún. 28, júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 30. aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

110.200

135.200

149.200

153.200

158.200

csak szállás/fő (2 fős std)

46.700

54.700

58.700

64.700

71.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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NYUGAT-KRÉTA / RETHYMNO RÉGIÓ / adelianos kambos

SEA FRONT HOTEL***+
Fekvése: a kítűnő fekvésű, utasaink által kedvelt hotel a Rethymnoba vezető út mellett helyezkedik el az üdülőhely központjában, környezetében éttermek,
üzletek, kávézók várják a turistákat. A több, 2-3 szintes épületből álló komplexum nagy területen, gondozott kerttel körülvéve, közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. Rethymno 3 km, az óváros mindössze kb. 6 km. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható (gyermek részére 4. ágy is kérhető), légkondicionált
stúdiókban, melyekhez konyhasarok (vízforralóval, kávéfőzővel, kézi gyümölcspréssel felszerelt, de főzési lehetőség nélkül), hűtő, fürdőszoba, balkon,
tévé tartozik. A stúdiók oldalról tengerre vagy az Ida hegységre néznek. Széf felár ellenében kérhető. Étkezés: félpanzió büfé jelleggel (reggeli és vacsora),
igény esetén All Inclusive ellátás kérhető. Szolgáltatások: medence napágyakkal és napernyőkkel, társalgó tévével, bár, étterem, játékterem, gyermekjátszótér (csúszda, hinta), ingyenes WiFi, internet sarok (felár ellenében).

TELJES ÁR 185.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14,
szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

185.200

195.200

205.200

220.200

csak szállás/fő (2 fős std)

109.700

117.700

129.700

141.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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platanias / RETHYMNO RÉGIÓ / NYUGAT-KRÉTA

ARIADNE HOTEL***
Fekvés: Rethymno óvárosától 5 km-re, a nyüzsgő üdülőhely központjában, a homokos tengerparttól 150 m-re található barátságos szálloda, ahonnan
egész Kréta könnyen bejárható akár autóval, akár a rendszeresen induló buszjáratokkal. Környékén szupermarketek, éttermek, bárok, kávézók találhatók.
Elhelyezés: 2-3 fős stúdiókban (kb. 25 nm), melyek modern berendezésűek, zuhanyzós fürdőszobával, hajszárítóval, légkondicionálóval, pulttal leválasztott
teakonyhával, hűtővel, TV-vel és erkéllyel rendelkeznek. Széf bérelhető felár ellenében. Étkezés: reggeli, igény esetén vacsora kérhető (büfé rendszerben).
Szolgáltatások: recepció, társalgó, medence, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, gyermekmedence, bár, snack-bár, étterem, fedett terasz, a
közös helyiségekben ingyenes WiFi.

TELJES ÁR 180.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 14,
szept. 20.

jún. 21,
szept. 6, 13.

jún. 28,
aug. 30.

júl. 5, 12, 19, 26,
aug. 2, 9, 16, 23.

First Minute TELJES ÁR

180.200

195.200

200.200

210.200

csak szállás/fő (2 fős std)

89.700

100.700

105.700

115.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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A Dodekaniszosz szigetcsoport
legnagyobb tagja látnivalókban és
érdekességekben gazdag, kiváló
hely nyaralásra és kikapcsolódásra egyaránt. A rózsák és pillangók szigetén megelevenedik a
történelem: az ókori világ csodája, a máltai lovagok által épített rodoszi óvárosban sétálva
úgy érezzük, mintha a középkorba
csöppentünk volna. A sziget gazdag történelméhez a gyönyörű
partszakaszok, az égszínkék tenger és a változatos élővilág adja
a hátteret. Éjszakai élete változatos és nagyon pezsgő. Hoszszan elnyúló tengerpartjain a vízi
sportok kedvelői is sok lehetőség
közül választhatnak.

RODOSZ
Smart Wings charterjárat, Budapest – Rodosz – Budapest, csütörtök
Repülőjegy
1 hetes

jún. 18,
szept. 24.

jún. 25,
szept. 3, 10, 17.

júl. 2,
aug. 27.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

62.900

64.900

66.900

69.900

illetékek és adók 37.500 Ft/fő, transzfer 8.000 Ft/fő vagy regisztrációs díj 5.500 Ft/fő
gyermek 2 éves korig ingyenes, több hetes felár 20.000 Ft/fő/hét, csak repülőjegy felár 10.000 Ft/fő
Lindos

Symi

Rodosz város

RODOSZ VÁROS

FALIRAKI

IXIA

A sziget fővárosa egyben a legszebb és legnagyobb
város. A régi városrészt körülvevő középkori városfal
Európa egyik legépebben megmaradt védfala. Az óvárosban hangulatos utcácskák, üzletek, kávézók, éttermek csalogatják a turistát. Hosszan elnyúló tengerpartja aprókavicsos, homokos. Az állandó, enyhe széljárás a szörfösök paradicsomává varázsolja, ugyanakkor a város keleti oldala szélmentes, kiválóan
alkalmas napozásra, fürdőzésre.

Rodosz várostól 13 km-re délre, a keleti parton található. Talán a legnépszerűbb üdülőövezet, ahol minden a szórakozásról, mulatságról, buliról szól. Az
éjszakai élet kedvelőit számos pub, szórakozóhely és
night-club várja. Hosszan elnyúló, finomhomokos, lassan mélyülő tengerpartja a család minden tagjának tökéletes nyaralást biztosít. Félóránként közlekedő
buszjárat jó összeköttetést biztosít Rodosz várossal.

Rodosz várostól 5 km-re a nyugati oldalon található
ez a népszerű üdülőhely. Strandja kavicsos és többnyire enyhén szeles, ezért a szörfözők és a vízi
sportok kedvelőinek is egyik célpontja. A part jól kiépült, sok szórakozási és sportolási lehetőség várja a
turistákat. Helyi buszjárattal 10 perc Rodosz város. A
sziget összes látványossága elérhető.

TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK (az árak tájékoztató jellegűek)
SZIGETTÚRA - egész napos buszos kirándulás (Lindosi fellegvár, Pillangók Völgye, Rodosz város)

50 EUR

SYMI SZIGET - egész napos hajókirándulás (kolostoráról, szivacs halászatáról híres)

50 EUR

MARMARIS (Törökország) - hajóval utazás Marmarisba, vásárlási lehetőség, bazárlátogatás

65 EUR

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak. Részletekről a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást.
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FALIRAKI / RODOSZ

VOULA/ARGYROS APARTMANOK
Fekvése: Az egy épületet alkotó, de négy egységre osztott üdülőkomplexum 2 tagja a Voula és az Argyros apartmanházak, melyek Faliraki központjától
10 perc sétára, a tengerparttól kb. 200 m-re találhatók. Barátságos, csendes környezet, a Voula-hoz gondozott kert, az Argyroshoz azon kívül medence is
tartozik, melyet a Voula-ban nyaralók is használhatnak. A stúdiók többsége tenger felé néz. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható, kellemesen berendezett stúdiókban, és 4 fős apartmanban (2 különbejáratú szoba, melyek közül a kisebb, franciaágyas ablaka a lépcsőházra nyílik), a lakóegységek mindegyike saját
zuhanyzóval, wc-vel, felszerelt konyhasarokkal (vízforraló), erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. Légkondicionálás felár ellenében kérhető. Az Argyros stúdióiban tévé is található. Étkezés: igény esetén büfé rendszerű reggeli, félpanzió vagy All Inclusive előfizethető a szomszédos Hotel Evita****-ban. Szolgáltatások: az Argyros ház medencéje a Voula vendégei részére is használható, napágyak, napernyők, parkolási lehetőség, ingyenes WiFi, széf felár
ellenében.

MINTA

TELJES ÁR 120.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét
jún. 18,
jún. 25,
júl. 2,
szept. 24. szept. 3, 10, 17. aug. 27.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR ARGYROS (2 fős std)

126.200

136.200

146.200

156.200

First Minute TELJES ÁR VOULA (2 fős std)

130.200

140.200

150.200

160.200

First Minute TELJES ÁR VOULA (4 fős apt)

120.200

130.200

140.200

155.200

csak szállás/fő (2 fős std/4 fős apt)

50.700

56.700

63.700

72.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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RODOSZ / FALIRAKI

GRANDE BLUE APARTMANHÁZ
Fekvése: A Grecian Fantasia Resort Hotel szomszédságában, egy csendes utcában, a központtól kb. 700, a homokos parttól kb. 400 méterre fekszik. Közelében üzletek, tavernák, szórakozóhelyek sokasága található. Elhelyezés: 2 fős (pótágyazható – kinyitható kanapé), 1. emeleti stúdiókban, ill. 4 fős
apartmanban (2 hálószoba, tágas külön konyha, gyermek részére 5. ágy is foglalható). A lakóegységek mindegyike saját zuhanyzóval, wc-vel, felszerelt
konyhasarokkal (vízforraló), tévével, erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. Légkondicionálás felár ellenében kérhető. Ingyenes WiFi. Étkezés: igény esetén
bővített kontinentális reggeli helyben, vagy büfé rendszerű félpanzió (reggeli és vacsora büfé rendszerben) kérhető a mellette lévő Grecian Fantasia Resort
Hotelben. Szolgáltatások: medence, napágyak, napernyők a medencénél, gondozott kert, snack bár, parkolási lehetőség az utcán, széf felár ellenében,
biliárd, játékautomaták.

APARTMAN

APARTMAN

STÚDIÓ

TELJES ÁR 119.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18,
szept. 24.

jún. 25,
szept. 3, 10, 17

júl. 2,
aug. 27.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

131.200

146.200

156.200

167.200

First Minute TELJES ÁR (4 fős apt)

119.200

134.200

144.200

155.200

csak szállás/fő (2 fős std)

63.700

69.700

76.700

88.700

csak szállás/fő (4 fős apt)

54.700

59.700

67.700

79.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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GRECIAN FANTASIA RESORT HOTEL***
Fekvése: a közkedvelt, jó ár/érték arányú szálloda a homokos tengerparttól 450, a sétálóutcától 100, a nyüzsgő központtól kb. 700 méterre található. A
sziget összes látványossága könnyen és gyorsan elérhető a szállodából. Elhelyezés: 2 ágyas, felújított superior szobákban (új bútorok, fürdőkád, ingyenes
széf). 3-4 fő részére kis családi szoba, ill. 4-5 fő esetén 2 légterű családi szoba is kérhető. Minden szobában fürdőszoba, hajszárító, erkély vagy terasz, ingyenes WiFi, felár ellenében klíma. Étkezés: félpanzió (reggeli és vacsora) büférendszerben. Szolgáltatások: úszómedence, gyermekmedence, napágyak,
napernyők, medence bár, étterem, lift, recepció, csomagszoba, térítés ellenében: biliárd, videojátékok, internet sarok.

TELJES ÁR 161.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

jún. 18,
szept. 24.

Ft-tól/fő/hét

jún. 25,
júl. 2,
szept. 3, 10, 17 aug. 27.

MINTA

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR (superior)

161.200

171.200

181.200

191.200

csak szállás/fő (2 ágyas sup. szoba)

86.700

97.700

111.700

123.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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RODOSZ / IXIA / RODOSZ VÁROS

BELAIR BEACH HOTEL****
Fekvése: közvetlenül a tengerparton (a strandtól egy út választja el, a parton a napágyak és napernyők térítés ellenében), Ixia centrumától 5 perc sétára
található, közkedvelt hotel. Elhelyezés: szépen berendezett, 2-3 ágyas, fürdőszobás, oldalról tengerre és felár ellenében tengerre néző szobákban, melyekhez erkély vagy terasz, telefon, rádió, sat TV, hajszárító, kis hűtő és WiFi tartozik, széf felár ellenében. Lekérésre családi szoba is igényelhető (max. 4
fő részére). A légkondicionálás központilag szabályozott (június 15-szeptember 30 között működik). Étkezés: svédasztalos félpanzió (reggeli és vacsora),
felár ellenében All Inclusive. Szolgáltatások: recepció, bár, úszómedence külön gyermekmedencével (napágyak, napernyők térítésmentesen), étterem,
snack-bár, medence bár, teniszpálya, gyermekjátszótér, TV-szoba, biliárd, asztalitenisz, minigolf, kosárlabda, heti egyszer zenés est tradicionális görög
tánccal, minimarket, internet sarok, parkolási lehetőség. Térítés ellenében: vízi sportok, fodrászat, mosoda.

TELJES ÁR 233.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18, 25.

júl. 2, 9,
szept. 3, 10, 17, 24.

júl. 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20, 27.

First Minute TELJES ÁR

233.200

253.200

298.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

127.700

143.700

190.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

BLUE SKY HOTEL****
Fekvése: az igényes, 2016-ban részben felújított hotel Rodosz város nyugati részén, a Psaropoula stranddal szemben található, 2 km-re a kikötőtől és a
kereskedelmi központtól. A tengertől csak a parti út választja el. Rodosz óvárosa, a piac, a kaszinó és múzeumok kb. 10 perc séta alatt elérhetőek. Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, légkondicionált szobákban, melyekhez fürdőszoba, hajszárító, minibár, sat TV tartozik. Felár ellenében tengerre néző
szoba és széf kérhető. Deluxe szoba lekérésre. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben (reggeli és vacsora). Szolgáltatások: recepció, lobby, a lobbyban ingyenes WiFi, étterem, bár, hidromasszázzsal felszerelt medence, medencebár, mini wellness központ szaunával, pezsgőfürdővel és edzőteremmel.

TELJES ÁR 225.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18, 25,
szept. 17, 24.

júl. 2, 9, 16, 23,
aug. 27, szept. 3, 10.

júl. 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR

225.200

258.200

280.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

119.700

148.700

171.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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MANOUSOS HOTEL***
Fekvése: a kedvelt 3*-os hotel Rodosz belvárosában, a Grand Hotel szomszédságában, a turisztikai központban fekszik. A strandolásra, vízi sportokra kiválóan alkalmas, homokos, szélcsendes strand 80 méterre található. A szörfösök kedvenc partszakasza is csak kb. 200 méter. Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható szobákban. Fürdőszoba, hajszárító, minibár, rádió, tv, telefon, légkondicionáló, széf (felár ellenében) és balkon tartozik minden szobához.
Mozgáskorlátozott utasaink részére is ajánljuk. Étkezés: reggeli büfé jelleggel (igény esetén félpanzió vagy All Incl. ellátás kérhető). Szolgáltatások: úszómedence, napozóterasz, napágyak, napernyők, étterem, koktélbár, 24 órás szoba szerviz, internet sarok, recepció, TV szoba, liftek, szupermarket.

TELJES ÁR 199.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18, 25.

júl. 2, 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20, 27,

szept. 3, 10, 17, 24.

First Minute TELJES ÁR

199.200

242.200

207.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

91.700

132.700

100.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

APOLLO BEACH HOTEL****
Fekvése: a 2 épületből álló, elegáns szálloda közvetlenül a homokos tengerparton, gondozott kertben helyezkedik el. Faliraki központja kb. 400 méter, a
közelében éttermek, üzletek, bárok, szórakozóhelyek várják a vendégeket. Elhelyezés: kényelmes, tágas, napfényes, oldalról tengerre néző, erkélyes,
pótágyazható szobákban. Minden egység saját fürdőszobával (kád vagy zuhanyzó), telefonnal, hűtőszekrénnyel és légkondicionálóval rendelkezik. Étkezés:
félpanzió büfé rendszerben (reggeli és vacsora). Szolgáltatások: 24 órás recepció, lift, gondozott kert, kül- és beltéri medence, napozóterasz, medence
bár, bár, étterem, széf (felár ellenében), gyermekjátszótér, fitness center, szauna, spa&wellness center, teniszpálya és vízi sportolási lehetőségek, parkolás,
WiFi.

TELJES ÁR 352.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18,
szept. 24.

jún. 25, júl. 2, 9,
aug. 20, 27, szept. 3, 10, 17.

júl. 16, 23, 30,
aug. 6, 13.

First Minute TELJES ÁR

352.200

374.200

419.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

255.700

270.700

318.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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A „Kelet Virága” néven jellemezték a velenceiek a Jón-tengeri szigetek legdélibb
tagját. Hosszú, homokos strandok, kizárólag csónakkal megközelíthető festői
öblök, türkizkék tengervíz, különleges
formájú barlangok (pl. Kék Barlangok)
ejtik ámulatba az idelátogatókat.
Északi, nyugati partját az egekig magasodó sziklás hegyek, mély szakadékok,
míg a déli oldalt termékeny síkságok,
szélcsendes kis öblök jellemzik. Fővárosa, Zakynthos vá-ros, kanyargós, szűk
kis utcácskáival vonzza a turistákat.
Népszerű üdülőhelyei (Laganas, Kalamaki, Argassi, Tsilivi) mozgalmas életükkel méltán váltak kedveltté az utazók
körében.

ZAKYNTHOS
Smart Wings charterjárat, Budapest – Zakynthos – Budapest, csütörtök
Repülőjegy
Ft/fő
1 hetes

Argassi

jún. 18,
szept. 17, 24.

jún. 25,
szept. 3, 10.

júl. 2,
aug. 27.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

56.900

57.900

59.900

62.900

Smart Wings charterjárat, Debrecen – Zakynthos – Debrecen, szombat
Repülőjegy
Ft/fő
1 hetes

jún. 13,
szept. 12.

jún. 20,
aug. 29, szept. 5.

jún. 27,
aug. 22.

júl. 4, 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15.

56.900

57.900

59.900

62.900

illetékek és adók 37.500 Ft/fő, transzfer 8.000 Ft/fő vagy regisztrációs díj 5.500 Ft/fő

Navagio-öböl

gyermek 2 éves korig ingyenes, több hetes felár 20.000 Ft/fő/hét, csak repülőjegy felár 10.000 Ft/fő
ARGASSI

LAGANAS

TSILIVI

Ma már Zakynthos elővárosaként is
nevezik a fővárostól kb. 5 km-re
fekvő települést. Hangulatos tavernák, éttermek, üzletek, számtalan
szórakozási lehetőség várja a turistákat. Homokos, lassan mélyülő
tengerpartjai (helyenként keskeny,
kavicsos-homokos) a vízi sportok
szerelmeseinek is kedvelt célpontja. Ideális választás kisgyermekes családok számára is.

A laganasi öbölben, a sziget leghosszabb, egybefüggő, széles, homokos tengerpartján fekszik a mozgalmas életű üdülőváros, kb. 10
km-re a fővárostól. Számos szórakozási lehetőség, éttermek, üzletek
várják az idelátogatókat. A tengerparton a vízi sportok széles választéka áll rendelkezésre.

A mára méltán népszerű üdülőhely
az elmúlt években vált az egyik legfelkapottabb nyaralóhellyé, a fővárostól kb. 7 km-re északra fekszik.
2 km hosszú, kristálytiszta, széles,
lassan mélyülő, homokos (helyenként aprókavicsos) strandja a Kék
Zászló kitüntetést évről évre elnyeri. Hosszan elnyúló sétálóutcáján számtalan étterem, bár, üzlet,
szórakozási lehetőség található.

TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
SZIGETTÚRA - egész napos buszos kirándulás, Szent Dénes kolostor, Kék Barlangok

30 EUR

KEFALONIA - egész napos kirándulás a szomszédos szigetre, legszebb látnivalók megtekintése

57 EUR

SMUGGLERS - a sziget körbehajózása, a nevezetes sziklák, öblök felkeresése, fürdési lehetőség

30 EUR

KERI KAIKI - TEKNŐSLES - félnapos teknős-kalóz túra, halászcsónakkal, fürdési lehetőséggel

26 EUR

GÖRÖG EST - hagyományos görög est vacsorával, élőzenével és közös tánccal

36 EUR

OLYMPIA - egész napos kirándulás az olimpiai játékok helyszínére (angol nyelven)

62 EUR

WATERPARK - egész napos program, transzfer a vizividámparkba, belépőjeggyel

28 EUR

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak.
Részletekről és a pontos árakról a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást.
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COSTAS APARTMANHÁZ
Fekvés: a központban, de csendes helyen fekszik, a sétálóutcától (üzletek, éttermek, tavernák, bárok) 100 m-re és kb. 400 m-re a homokos, fövenyes tengerparttól. Jó elhelyezkedése miatt vendégeink egyik kedvenc szálláshelye. Elhelyezés: frissen felújított (új fürdőszoba, konyhasarok, modern bútorok),
2 fős, pótágyazható (kinyitható ággyal), emeleti (tengerre néző felárral!) és földszinti stúdiókban, melyekhez szeparált erkély tartozik. Klíma és széf felár
ellenében kérhető. Ingyenes WiFi. Étkezés: igény esetén kontinentális reggeli és/vagy büfé vacsora kérhető a közeli Admiral Hotelben. Szolgáltatások:
gondozott kert, medence, napernyők, napágyak, kerti bútorok.

TELJES ÁR 116.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18,
szept. 17, 24.

jún. 25,
szept. 3, 10.

júl. 2,
aug. 27.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR

116.200

126.200

138.200

144.200

csak szállás/fő (2 fős std)

46.700

48.700

53.700

68.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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VILLA KRINAS
Fekvés: a 2 épületből álló apartmanház Argassi csendes részén, a sétálóutcától 50 m-re, a Costas stúdió közelében fekszik. A homokos/fövenyes tengerpart
kb. 350 méter. Elhelyezés: 2 fős, gyermek részére pótágyazható (kinyitható ágy) stúdiókban, melyekhez fürdőszoba, konyhasarok, balkon/terasz tartozik.
Felár ellenében légkondicionálás és széf kérhető. Étkezés: igény esetén reggeli igényelhető a medencénél lévő snack bárban és büfé vacsora a közeli Admiral Hotelben. Szolgáltatások: medence, gyermekpancsoló, napágyak, napernyők, napozóterasz, snack bár, bérelhető széf, ingyenes WiFi.

TELJES ÁR 113.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték,
transzfer, szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 13, 18,
szept. 12,
17, 24.

jún. 20, 25,
aug. 29,
szept. 3, 5, 10.

jún. 27, júl. 2,
aug. 22, 27.

júl. 4, 9, 11, 16, 18,
23, 25, 30,
aug. 1, 6, 8, 13, 15, 20.

First Minute TELJES ÁR

113.200

123.200

136.200

142.200

csak szállás/fő (2 fős std)

42.700

45.700

50.700

65.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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CHRYSSI AKTI HOTEL***
Fekvés: a hotel közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton fekszik, a városközponttól kb. 300 m-re. Elhelyezés: 2-3 ágyas kertre néző és 2 ágyas tengerre néző, fürdőszobás, erkélyes szobákban, hűtő ingyenesen kérhető. Légkondicionálás, széf és tengerre néző szoba felár ellenében. Étkezés: kontinentális reggeli (felszolgált, 3 fogásos vacsora igényelhető a közeli Granada étteremben). Szolgáltatások: recepció, medence, napágyak és napernyők a
medence partján, snack bár, bár, lift, WiFi.

TELJES ÁR 151.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték,
transzfer, szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 13,
szept. 12,
17, 24.

jún. 18, 20, 25,
aug. 29,
szept. 3, 5, 10.

jún. 27,
júl. 2,
aug. 22, 27.

júl. 4, 9, 11, 16, 18,
23, 25, 30,
aug. 1, 6, 8, 13, 15, 20.

First Minute TELJES ÁR

151.200

176.200

181.200

186.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

71.700

83.700

89.700

101.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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STRATOS APARTMANHÁZ
Fekvés: Az apartmanház Laganas csendes részén található, 50 méterre a homokos tengerparttól. A közelben számos étterem, bár, üzlet, Laganas központja
kb. 5 perces sétával elérhető. A ház különlegessége az óriási, közös, tetőtéri terasz, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Jón-tengerre. Elhelyezés: standard
stúdiók: 2-3-4 fős, egyszerű berendezés, a 2. emeleti (tetőtéri) stúdiókba 4. fő részére összecsukható ágy kérhető. A tetőtéri stúdiókból különleges tengeri
körpanoráma élvezhető. Superior stúdiók: felújított, 2-3 fős földszinti és 1. emeleti stúdiók. Minden egységhez fürdőszoba, konyhasarok és balkon/terasz
tartozik. Ingyenes WiFi. Légkondicionálás és széf felár ellenében igényelhető. Étkezés: igény esetén kontinentális reggeli (kb. 09.30-tól) és/vagy felszolgált,
3 fogásos vacsora kérhető a kb. 7 perc sétára található Tassos tavernában. Szolgáltatások: parkolási lehetőség a kertben, napozóterasz napágyakkal.

TELJES ÁR 112.200

Ft-tól/fő/hét

Standard

Felújított

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték,
transzfer, szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
magyar id. vez.)

jún. 13, 18,
szept. 12,
17, 24.

jún. 20, 25,
jún. 27,
júl. 4, 9, 11, 16, 18,
aug. 29,
júl. 2,
23, 25, 30,
szept. 3, 5, 10. aug. 22, 27. aug. 1, 6, 8, 13, 15, 20.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

112.200

122.200

132.200

141.200

First Minute TELJES ÁR (2 fős felújított std)

116.200

126.200

137.200

146.200

csak szállás/fő (2 fős std)

40.700

43.700

48.700

63.700

csak szállás/fő (2 fős felújított std)

46.700

49.700

53.700

68.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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TSILIVI / ZAKYNTHOS

ODYSSEAS APARTMANHÁZ
Fekvés: A kedvelt apartmanház a homokos strandtól csak kb. 150 méterre, a központtól 200 méterre fekszik, a közelben éttermek, üzletek elérhetőek. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható (kinyitható ágy) stúdiókban, melyekhez fürdőszoba, konyhasarok, balkon és tv tartozik. Légkondicionálás és széf felár ellenében igényelhető. Étkezés: igény esetén felszolgált kontinentális reggeli a medence bárnál és/vagy 3 fogásos, felszolgált vacsora kérhető a kb. 150
méterre lévő Dionysos tavernában. Szolgáltatások: saját medence (egy keskeny utca választja el a háztól), medence bár, napágyak, napernyők, ingyenes
WiFi.

TELJES ÁR 119.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18,
szept. 17, 24.

jún. 25,
szept. 3, 10.

júl. 2,
aug. 27.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR

119.200

129.200

139.200

151.200

csak szállás/fő (2 fős std)

46.700

49.700

53.700

68.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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zakynthos / LAGANAS

SOCRATES APARTMANHÁZ
Fekvés: A barátságos apartmanház az üdülőhely csendes részén, a Stratos házzal szemben helyezkedik el, 70 méterre a hosszú, homokos tengerparttól
és kb. 500 méterre Laganas nyüzsgő központjától. Ideális elhelyezkedése miatt kedvelt az aktív éjszakai életet és a nyugodt pihenést kedvelők számára
is. Elhelyezés: egyszerűen berendezett két hálószobás apartmanban, mely 5. főre pótágyazható, a második emeleten helyezkedik el. Az apartman konyhasarokkal, fürdőszobával, balkonnal rendelkezik, ingyenes WiFi. Légkondicionálás és széf felár ellenében. Étkezés: igény esetén kontinentális reggeli
(kb. 09.30-tól) és/vagy felszolgált, 3 fogásos vacsora kérhető a kb. 7 perc sétára található Tassos tavernában. Szolgáltatások: recepció, gondozott kert,
pénzváltó, autó-, motorbérlés.

TELJES ÁR 113.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 18,
szept. 17, 24.

jún. 25,
szept. 3, 10.

júl. 2,
aug. 27.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR

113.200

123.200

131.200

141.200

csak szállás/fő (4 fős apt)

42.700

45.700

50.700

64.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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ARGASSI / zakynthos

HOTEL ELEANA***
Fekvés: Argassi központjában, a tengerparttól kb. 250 méterre található. Utasaink körében elhelyezkedése és a tengerpart közelsége miatt igen kedvelt
szálloda. Éttermek, kávézók, boltok sokasága várja a vendégeket. Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban, melyekhez fürdőszoba, balkon, tévé tartozik, felár
ellenében légkondicionálás és széf kérhető. Hűtő kérésre ingyenes. 4 fő részére családi szoba kérhető! Étkezés: kontinentális reggeli. Szolgáltatások:
recepció, bár, reggeliző helyiség, medence bár, snack bár, parkoló, bőrönd szoba, pénzváltás, ingyenes WiFi a recepciónál.

TELJES ÁR 165.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték,
transzfer, szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 13, 18, 20, 25,
szept. 3, 5, 10,
12, 17, 24.

jún. 27,
júl. 2, 4, 9, 11,
16, 18, 23, 25.

júl. 30,
aug. 1, 6, 8, 13,
15, 20, 22, 27, 29.

First Minute TELJES ÁR

165.200

191.200

197.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

63.700

85.700

91.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

HOTEL PALMYRA***
Fekvés: Argassi központjában, a tengerparttól kb. 100 méterre található csendes környezetben. Közelében éttermek, kávézók, boltok sokasága várja a
vendégeket. Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, kertre néző szobákban, melyekhez fürdőszoba hajszárítóval, balkon, tévé, telefon tartozik. Felár ellenében
légkondicionálás, széf és hűtő kérhető. Étkezés: kontinentális reggeli, igény esetén vacsora (étlap szerint választás alapján) befizethető. Szolgáltatások:
recepció, társalgó, pénzváltás, medence gyermekpancsolóval, ingyenes napágyak a medencénél, snack bár, biliárd, sakk, gyönyörű kert, játszótér, WiFi.

TELJES ÁR 192.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték,
transzfer, szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 13, 18,
jún. 27,
20, 25.
júl. 2, 4, 9, 11.

júl. 16, 18, 23, 25, 30,
aug. 1, 6, 8, 13, 15,
20, 22, 27.

aug. 29,
szept. 3, 5, 10,
12, 17, 24.

First Minute TELJES ÁR

192.200

241.200

259.200

215.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

91.700

138.700

157.700

116.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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zakynthos / argassi

HOTEL ZAKANTHA BEACH****
Fekvés: közvetlenül a homokos tengerparton és 200 m-re a központtól. Elhelyezés: 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban. Minden szobához TV, telefon,
hajszárító és légkondicionáló (júliusban és augusztusban) tartozik. A megadott időszakon kívül térítés ellenében kérhető a klíma. Széf felár ellenében, hűtőszekrény ingyenesen kérhető. Mozgáskorlátozott vendégeink részére is ajánljuk. Étkezés: félpanzió (reggeli és vacsora) büfé jelleggel Szolgáltatások:
recepció, lift, medence, napágyak és napernyők a medence partján, snack-bár, étterem, alkalmanként esti animációs programok, biliárd, parkoló, pénzváltás,
WiFi

TELJES ÁR 227.200

Ft-tól/fő/hét

jún. 13, 18,
20, 25, szept. 3, 5,
10, 12, 17, 24.

jún. 27,
júl. 2, 4, 9, 11,
16, 18, 23, 25.

júl. 30,
aug. 1, 6, 8, 13,
15, 20, 22, 27, 29.

First Minute TELJES ÁR

227.200

254.200

290.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

126.700

151.700

189.700

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

HOTEL COMMODORE***
Fekvés: a barátságos szálloda a tengerparttól 400 m-re, az üdülőhely központjától kb. 250 m-re található. Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható, fürdőszobás
szobákban, melyekhez hajszárító, TV, telefon, balkon tartozik. Széf és klíma felár ellenében, hűtőszekrény ingyenesen kérhető. Étkezés: All Inclusive Szolgáltatások: recepció, társalgó tévével, lift, medence, napágyak és napernyők a medence partján, snack-bár, étterem, bár, ingyenes WiFi a közös helyiségekben, szobaszervíz, spa részleg (szauna, jacuzzi), pénzváltó, játékszoba, masszázs, manikűr, pedikűr, asztalitenisz, az üdülőkomplexum területén
gyermekmedence, gyermekjátszótér, esti szórakoztató programok, animáció felnőtteknek és gyermekeknek.

TELJES ÁR 253.200

Ft-tól/fő/hét

jún. 13, 18, 20,
25, 27, júl. 2, 4, szept. 3,
5, 10, 12, 17, 24.

júl. 9, 11, 16, 18, 23,
25, 30, aug. 1, 6, 8, 13,
15, 20, 22, 27, 29.

First Minute TELJES ÁR

253.200

298.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

154.700

198.700

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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A Jón-szigetek (Korfu, Lefkada, Kefalonia,
Zakynthos) legnagyobb tagja Kefalonia,
különleges természeti szépségével, kristálytiszta, türkizkék vizével, homokos tengerpartjaival (Lassi, Lourdas, Katelios),
barlangtavával (Melissani), cseppkőbarlangjával (Drogarati), zöldellő dombjaival
és hegyeivel méltán azok kedvence, akik a
tömegek által nem látogatott üdülőhelyeket részesítik előnyben. Fővárosa Argostoli, mozgalmas éjszakai életű város, ahol
számtalan étterem, taverna, üzlet található. Népszerű üdülőhelyei nyugalmas
nyaralást biztosítanak, üzletek, éttermek,
vízi sportok gondoskodnak az idelátogatók kellemes üdüléséről. A szigeten forgatták Nicolas Cage főszereplésével a
Corelli kapitány mandolinja című filmet.

Kat

elio Skala •
s•

KEFALONIA
Smart Wings charterjárat, Budapest – Kefalonia – Budapest és Debrecen – Kefalonia – Debrecen, szombat
Repülőjegy

jún. 6*, szept. 19*.

jún. 13, 20,
szept. 5, 12.

jún. 27, júl. 4,
aug. 22, 29.

júl. 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15.

59.900

61.900

63.900

66.900

1 hetes

illetékek és adók 37.500 Ft/fő, transzfer 8.000 Ft/fő (Lourdas, Katelios, Skala 9.500 Ft/fő) vagy regisztrációs díj 5.500 Ft/fő
gyermek 2 éves korig ingyenes, több hetes felár 20.000 Ft/fő/hét, csak repülőjegy felár 10.000 Ft/fő *Csak budapesti indulás!

KATELIOS

ARGOSTOLI

LASSI

LOURDAS

Argostoli a sziget fővárosa
és egyben lüktető központja.
Az 50-es években bekövetkezett földrengés következtében szinte teljesen újjá
kellett építeni. A hangulatos,
pálmafás, tengerparti sétányán és a központban számos taverna, bár, vásárlási
lehetőség található, és ha
szerencsénk van, a kikötőbe
szoktatott „caretta caretta„
teknősöket is megpillanthatjuk. Strandolásra alkalmas,
kristálytiszta, homokos tengerpartok a mindössze kb. 2
km-re található, a várossal
szinte összeépült üdülőhelyen (Lassi) elérhetőek.

A sziget fővárosától, Argostolitól 2 km-re fekszik,
mellyel szinte egybeépült.
A turisták által leginkább
kedvelt, elegáns üdülőhely kristálytiszta vizű és
finomhomokos strandjairól ismert. A sport és a
gasztronómia szerelmesei
is megtalálják itt számításukat, de kisgyermekes
családok részére is megfelelő választás. A mozgalmas nyaralást kedvelők busszal könnyen megközelíthetik a nyüzsgő fővárost, ami akár gyalogosan is kb. 25 perc alatt elérhető.

A sziget legzöldebb részén, az
Aenos hegy lábánál fekvő, az
utóbbi időben gyors fejlődésnek
indult település, melynek a domboldalon fekvő ófalu része még őrzi
az igazi görög hangulatot. A csendes, nyugodt, elsősorban természetközeli nyaralást kedvelőknek
ajánljuk. A hosszan elnyúló, széles, homokos (helyenként kavicsos) lourdas-i strand egyre több
kávézónak, tavernának, étteremnek ad helyet. A friss zöldséget és
gyümölcsöt is beszerezhetik a
tengerparti sétány és az ófalu
boltjaiban. A szállások elhelyezkedésük révén főleg pihenésre, és
kirándulások kiindulópontjaként
ideálisak, autóbérlést ajánlunk.

A valamikori halászfalu,
mely az utóbbi időben
gyors fejlődésnek indult,
Skalatól nyugati irányba
kb. 7 km-re található. A
települést a csendes,
igazi görög hangulatot
kedvelő vendégeinknek
ajánljuk. A tengerparti
tavernák és halvendéglők eredeti görög ételeket és remek tengeri
csemegéket kínálnak
mind az idelátogatóknak, mind az itt nyaraló
vendégeknek. Több élelmiszerbolt és szuvenír
üzlet áll a nyaralók rendelkezésére. A hosszan
elnyúló, inkább homokos, helyenként apró
kavicsokkal borított, lassan mélyülő öböl a kisgyermekes családoknak
is ideális választás.

Myrtos Beach

Mellissani

TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
SZIGETTÚRA – egész napos buszos kirándulás, Drogarati barlang, Melissani barlangtó

40 EUR

ITHAKA – félnapos program, fürdési lehetőség, Vathi főváros, Kioni halászfalu

51 EUR

HAJÓKIRÁNDULÁS – BBQ A PARTON - egész napos hajókirándulás ebéddel, fürdési lehetőség (felszíni búvárkodás)

62 EUR

HAJÓKIRÁNDULÁS FISKARDOBA – hajókirándulás a keleti part mentén, Fiskardoban szabadidő, útközben fürdőzés

51 EUR

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak. Részletekről a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást.
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KEFALONIA / LASSI

D&A APARTMANHÁZ
Fekvés: az ideális elhelyezkedésű apartmanház Lassi központjában, a sétálóutcától néhány méterre, a legközelebbi homokos strandtól 250 méterre, a
híres Makris Gialos strandtól kb. 450 méterre található. Éttermek, üzletek, ajándékboltok a közvetlen közelében elérhetők. Elhelyezés: a 2 szintes apartmanházban földszinti és emeleti, különböző színvonalú, 2-3 fős stúdiókban. A lakó egységek mindegyike saját fürdőszobával, konyhasarokkal, balkonnal/terasszal rendelkezik. Légkondicionálás felár ellenében kérhető, WiFi minden stúdióban ingyenes. A tengerre néző stúdiókból csodálatos panoráma nyílik a
Jón-tengerre. Economy: a 4 db egyszerűen berendezett, kisebb alapterületű, franciaágyas (140x190 cm) stúdió a földszinten és az emeleten található, az
egyes szinteken nem egymás mellett helyezkednek el. Az emeleti stúdiók oldalról tengerre nézőek. Standard: 5 db földszinti (pótágyazható), és felár ellenében 5 db tengerre néző emeleti stúdió (csak gyermek részére pótágyazható). Széf felár ellenében kérhető. Superior: szintenként 1-1 felújított stúdió,
nagyobb méretű fürdőszoba zuhanykabinnal, új bútorok, modern berendezés. Széf felár ellenében. Étkezés: igény esetén angol reggeli és/vagy 2 fogásos
vacsora kérhető a közelben lévő Kefalos étteremben. Szolgáltatások: gyermekhinta, kert, parkoló, fogyasztás ellenében használható a közeli Logos Bár
medencéje.

MINTA (standard)

TELJES ÁR 116.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6*,
szept. 19*.

jún. 13, 20,
szept. 5, 12.

jún. 27, júl. 4,
aug. 22, 29.

júl. 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15.

First Minute TELJES ÁR (2 fős eco.)

116.200

126.200

133.200

145.200

First Minute TELJES ÁR (2 fős sta.)

121.200

131.200

138.200

150.200

First Minute TELJES ÁR (2 fős sup.)

131.200

141.200

148.200

160.200

csak szállás/fő (2 fős std eco.)

48.700

53.700

59.700

68.700

csak szállás/fő (2 fős std sta.)

53.700

58.700

65.700

75.700

csak szállás/fő (2 fős std sup.)

62.700

68.700

75.700

85.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!
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LOURDAS / KEFALONIA

ARIDAS PALACE APARTMANHÁZ
Fekvés: a közkedvelt apartmanház közvetlenül a fehér, finomhomokos/kavicsos tengerparton fekszik, a ház előtti terület kavicsos, a vízben már homokos.
A kétszintes épület alsó szintje a ház tulajdonosának magánterülete. A házhoz tartozó kertben található a tulajdonos tavernája, ami híres a magas színvonalú,
jó alapanyagokból készült ételeiről, itt reggeli, ebéd, vacsora a helyszínen kérhető. A parti sétányon tavernák, kávézók, mini szupermarket gyalogosan elérhető. Elhelyezés: 6 db 2 fős, pótágyazható, tágas stúdióban, melyekhez fürdőszoba, saját terasz vagy balkon, tévé, széf, felszerelt konyhasarok tartozik.
Minden stúdió emeleti, ahonnan csodálatos tengerre néző (felár ellenében) vagy oldalról tengerre néző panoráma tárul a vendégek elé. Felár ellenében
klíma kérhető. Étkezés: igény esetén reggeli, ebéd és vacsora igényelhető a helyszínen. Szolgáltatások: taverna, bár, ingyenes WiFi, a parton napágyak,
napernyők térítés ellenében.

TELJES ÁR 137.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6*,
szept. 19*.

jún. 13, 20,
szept. 5, 12.

jún. 27, júl. 4,
aug. 22, 29.

júl. 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15.

First Minute TELJES ÁR

137.700

152.700

157.700

172.700

csak szállás/fő (2 fős std)

69.700

71.700

77.700

89.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!
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KEFALONIA / KATELIOS

MEDUSA APARTMANHÁZ
Fekvés: a gyorsan fejlődő egykori halászfalu, Katelios homokos tengerpartján, közvetlenül a tengerparti sétányon, a városka központjában található a különleges építészeti stílusban megálmodott apartmanház. A kedves tulajdonos házaspár folyamatosan karbantartja és szépítgeti az épületet kívül-belül.
Közvetlen közelében tengerparti tavernák, halvendéglők, kávézók, és néhány üzlet elérhető. A kb. 100 méterre található buszmegállóból Skalaba napi 2
járat közlekedik. A sziget felfedezéséhez kirándulásainkat vagy autóbérlést ajánlunk. Elhelyezés: 6 db 2-3 fős stúdióban és 4 db 2-3-4 fős tágas apartmanban, melyekhez 2 külön bejáratú hálószoba, 2 fürdőszoba és 2 terasz tartozik, és 1 db 3-4 fős stúdióban, melyben a 2 hálószoba boltívvel elválasztott, 2
külön ágy és egy kis méretű franciaágy áll rendelkezésre, főleg gyermekes családoknak ajánljuk. Minden egység rendelkezik saját fürdőszobával, hajszárítóval, tévével (görög csatorna), konyharésszel (szagelszívó, vízforraló, szendvicssütő), széffel, terasszal, klíma felár ellenében. A stúdiók/apartmanok oldalról vagy teljes egészében tengerre nézők. Alapterületük, alaprajzuk eltér egymástól. Foglalásnál tájékozódjanak a lehetőségekről! Étkezés: igény esetén
kontinentális vagy angol reggeli és/vagy 3 fogásos, menüválasztásos vacsora kérhető a Medusa étteremben. Szolgáltatások: parkolás az utcán, ATM, recepció, a ház alsó szintjén étterem, tengerparti taverna, ingyenes WiFi, a parton napágyak, napernyők térítés ellenében.

TELJES ÁR 117.700

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

jún. 6*,
jún. 13, 20,
szept. 19*. szept. 5, 12.

Ft-tól/fő/hét

jún. 27, júl. 4,
aug. 22, 29.

júl. 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

117.700

127.700

135.700

147.700

First Minute TELJES ÁR (2 fős apt)

137.700

147.700

155.700

167.700

First Minute TELJES ÁR (3 fős apt)

131.700

141.700

149.700

161.700

First Minute TELJES ÁR (4 fős apt)

110.700

120.700

128.700

140.700

csak szállás/fő (2 fős std)

47.700

49.700

52.700

59.700

csak szállás/fő (2 fős apt)

73.700

75.700

78.700

85.700

csak szállás/fő (3 fős apt)

61.700

63.700

66.700

73.700

csak szállás/fő (4 fős apt)
37.700
39.700
42.700
47.700
Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!
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LOURDAS / KEFALONIA

LA SIGNORA HOTEL**** EX LARA
Fekvés: a 2020-ban átalakított, családi vezetésű hotel külsőleg megőrizte a hagyományos jón jellegét, de a belső terek, szobák alapvetően új, elegáns
stílust kaptak. A 4 csillagos szálloda a 10 görög nemzeti park egyikének (Mount Aines) közelében, csodálatos természeti környezetben, a Lourdas feletti
domboldalon található, 300 m-re a tengerparttól. Az ófalu tipikus helyi tavernáival és boltjaival, valamint az újonnan épült elegáns szállodák, kávézók csak
rövid sétatávolságra. Elhelyezés: 2 ágyas, standard, földszinti, felújított, ízlésesen berendezett szobákban, melyek légkondicionáltak, fürdőszoba, hajszárító,
fürdőköpeny, papucs, terasz, hűtő, tévé, telefon, széf tartozik hozzájuk. Ingyenes WiFi. Classic, tengerre néző szoba, és lakosztály 2-4 főre lekérésre foglalható. Étkezés: reggeli (bővített kontinentális, büférendszerben). Szolgáltatások: medence napernyőkkel és nyugágyakkal, étterem, medencebár, belső
bár, TV-szoba, szobaszervíz, internetsarok, pénzváltás, esti kerti partik (BBQ).

TELJES ÁR 172.700

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6*,
szept. 19*.

jún. 13, 20,
szept. 5, 12.

jún. 27, júl. 4,
aug. 22, 29.

júl. 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15.

First Minute TELJES ÁR

172.700

179.700

186.700

204.700

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

84.700

89.700

99.700

119.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!
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KEFALONIA / LASSI

LASSI HOTEL***
Fekvés: a családi tulajdonban lévő elegáns hotel, csendes környezetben, mindössze 250 méterre fekszik a homokos/aprókavicsos tengerparttól és 1,5
km-re a fővárostól, Argostolitól Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható, légkondicionált szobákban, melyekhez fürdőszoba, hajszárító, TV, telefon, mini hűtő,
széf, balkon tartozik. Étkezés: reggeli büfé rendszerben. Szolgáltatások: kert, parkolási lehetőség, medence, snack bár a medence mellett, reggeliző helyiség, WiFi, pénzváltó, társalgó tévésarokkal.

TELJES ÁR 229.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6*, 13, 20,
szept. 5, 12, 19*.

jún. 27,
júl. 4, 11, 18, 25.

aug. 1, 8, 15,
22, 29.

First Minute TELJES ÁR

229.200

245.200

329.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

126.700

138.700

226.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!

MEDITERRANEE HOTEL****
Fekvés: Lassi főutcájától kb. 100 m-re található, közvetlenül a homokos tengerparton (saját strand) fekszik a 226 szobával rendelkező szálloda. Mozgáskorlátozottaknak is megfelelő. Elhelyezés: 2 ágyas, kertre néző szobákban, melyek TV-vel, légkondicionálóval, mini hűtővel, telefonnal, széffel, vízforralóval,
hajszárítóval felszereltek, erkélyesek vagy balkonosak. Tengerre néző 2 ágyas szoba felár ellenében kérhető. Étkezés: büféreggeli (felár ellenében büfévacsora). Szolgáltatások: étterem, bár, pool-bár, beach-bár, felnőtt és gyermekmedence (medencénél ingyenes napágyak és napernyők), asztalitenisz,
teniszpálya, minimarket, pénzváltás, ingyenes WiFi, parkolás.

TELJES ÁR 294.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6*, 13, 20, 27, júl. 4, 11,
aug. 29, szept. 5, 12, 19*

júl. 18, 25,
aug. 1, 8, 15, 22.

First Minute TELJES ÁR

294.200

347.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

189.700

245.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!

46

www.personaltours.hu

SVORONATA / ARGOSTOLI / KEFALONIA

KEFALONIA GRAND****
Fekvés: a központi fekvésű, elegáns butikhotel Argostoli szívében, közvetlenül a hangulatos, pálmafás tengerparti sétányon fekszik, éttermek, üzletek,
ajándékboltok közvetlen közelében. A város kikötője kb. 300 méterre található a szállodától, homokos strand Lassiban érhető el, kb. 1,5 km-re. Elhelyezés:
2 ágyas, ízlésesen, minimál stílusban berendezett, elegáns, 2 ágyas szobákban, melyek fürdőszobával, TV-vel, légkondicionálóval, mini bárral, széffel,
WiFi-vel, hajszárítóval és telefonnal, balkonnal felszereltek. Étkezés: reggeli büfé rendszerben, igény esetén vacsora. Szolgáltatások: reggeliző helyiség,
társalgó, szobaszervíz, masszázs, kávézó, étterem, bár, parkolási lehetőség.

TELJES ÁR 253.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6*.
szept. 5, 12, 19*.

jún. 13, 20, 27,
júl. 4, 11.

júl. 18, 25,
aug. 1, 8, 15, 22, 29.

First Minute TELJES ÁR

253.200

272.200

328.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

151.700

166.700

225.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!

ASTRA VILLAGE****
Fekvés: a neoklasszikus stílusban épült, elegáns hotel kb. 300 méterre található a homokos tengerparttól, 2 km-re a repülőtértől, 9 km-re a fővárostól.
Svoronata központja kb. 300 méter. Elhelyezés: 2-3 fős légkondicionált stúdiókban, melyekhez konyhasarok, terasz/balkon, hűtő, tévé, telefon, széf tartozik.
4 fős családi szoba (2 felnőtt + 2 gyerek) lekérésre. Mozgáskorlátozottak részére fenntartott szoba kérhető. Étkezés: reggeli büfé rendszerben, igény esetén
vacsora kérhető felár ellenében. Szolgáltatások: medence napernyőkkel és nyugágyakkal, étterem, bár, medencebár, gyermekjátszótér, parkolás, pénzváltó,
társalgó tévésarokkal, szobaszervíz, mini market. Edzőterem és spa kezelések térítés ellenében igénybevehetők. Babaágy ingyenesen kérhető.

TELJES ÁR 275.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 13*, 20, 27, júl. 4,
aug. 29, szept. 5, 12, 19*.

júl. 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15, 22.

First Minute TELJES ÁR

275.200

338.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

173.700

236.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
*Csak budapesti indulás!
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Kréta és Rodosz között fekszik a
6500 lakosú, mindössze 50 km
hosszú sziget, a Dodekaniszosz szigetcsoport második legnagyobb
tagja, mely történelme során egyaránt volt római, velencei és török
uralom alatt, mielőtt 1947-ben Görögország része lett. Vendégszerető,
a mindennapjaikban is a hagyományaikat őrző lakóival, hangulatos falvaival, vadregényes tájaival, kristálytiszta, néhol szinte érintetlen partjaival teszi felejthetetlenné a nyaralást. A sziget számos felfedezni való
látnivalója, álomszép, változatos
strandjai, a főváros kikötője a tradicionális tavernákkal, kávézókkal
ideális a nyugodtabb pihenésre vágyóknak, és az aktív nyaralást kedvelőknek egyaránt.

KARPATHOS
Smart Wings charterjárat, Budapest – Karpathos – Budapest, csütörtök
Repülőjegy Ft/fő
1 hetes

Apella Beach

jún. 11,
szept. 24.

jún. 18,
szept. 10, 17.

jún. 25, júl. 2,
aug. 27, szept. 3.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

63.900

65.900

67.900

70.900

illetékek és adók 37.500 Ft/fő, transzfer 8.000 Ft/fő vagy regisztrációs díj 5.500 Ft/fő
gyermek 2 éves korig ingyenes, több hetes felár 20.000 Ft/fő/hét, csak repülőjegy felár 10.000 Ft/fő

Kyra Panagia

Olympos
PIGADIA

A sziget déli részén épült Karpathos fővárosa és egyben fő kikötője. A város amfiteátrumszerűen öleli körül a kikötőt, melynek
folytatásaként az öbölben találhatók az egykori akropolisz megmaradt oszlopai. Pigadia színes házaival, hangulatos éttermeivel, kávézóival, üzleteivel, s hosszú homokos tengerpartjával idevonzza a sziget más részeiről is a látogatókat.
TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
OLYMPOS – „Görögország élő történelme” egész napos, autóbuszos kirándulás a lenyűgöző, tradicionális faluba

39 EUR

BLUE DAY – HAJÓKIRÁNDULÁS BBQ-VAL – hajókirándulás álomszép tengerpartokra, fürdőzés, ebéd a hajón, vagy a tengerparton

38 EUR

KARPATHOSZI EST – hagyományos görög vacsora, élőzenével, műsorral

35 EUR

SARIA – hajókirándulás a kis lakatlan szigetre, fürdőzés, túrázási lehetőség

43 EUR

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak. A részletekről és a pontos árakról a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást.
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PIGADIA / KARPATHOS

PANTHEON APARTMANHÁZ
Fekvés: a sziget fővárosában, csendes, nyugodt környezetben, enyhén lejtős domboldalon, a strandtól 250 méterre, a városközponttól kb. 1000 méterre
fekszik, a legközelebbi szupermarket 250 méterre található. Elhelyezés: 2-3 fős stúdiókban és 4 fős apartmanban (2 hálószoba, egyikben kihúzható ággyal,
külön konyha). Mindegyik lakóegységhez konyhasarok étkezőgarnitúrával, fürdőszoba, hajszárító, balkon/előtér tartozik. Légkondicionálás felár ellenében.
Étkezés: igényelhető reggeli (bővített kontinentális büférendszerben) a Nereides Hotelben és/vagy 2 fogásos vacsora egy közeli étteremben. Szolgáltatások: bérelhető széf a recepción, WiFi a stúdiókban és a közös helyiségekben ingyenes.

TELJES ÁR 119.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
jún. 11,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.) szept. 24.

Ft-tól/fő/hét

jún. 18,
jún. 25, júl. 2,
szept. 10, 17. aug. 27, szept. 3.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

123.200

131.200

141.200

156.200

First Minute TELJES ÁR (4 fős apt)

119.200

127.200

137.200

142.200

csak szállás/fő (2 fős std)

46.700

52.700

61.700

69.700

csak szállás/fő (4 fős apt)

41.700

47.700

57.700

64.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KARPATHOS / PIGADIA

ILIADA APARTMANHÁZ
Fekvés: kimondottan ideális elhelyezkedésű, a városközpontban, pár percre a festői kikötőtől, csendes helyen, a parttól kb. 200 méterre fekszik. A főváros
legszebb homokos strandja is csak 400 méter. Elhelyezés: 2 fős, pótágyazható (kinyitható ággyal), klimatizálható (felár ellenében) stúdiókban, melyekhez
fürdőszoba, konyhasarok étkezőasztallal és székekkel, kerti bútorokkal felszerelt erkély tartozik. A vendégeket új matracok, ágyneműk, felújított konyhafelszerelés és frissen festett épület várja. A földszinten mozgáskorlátozottaknak is megfelelő stúdiót alakítottak ki. Ingyenes WiFi a stúdiókban. Széf felár ellenében. Étkezés: igényelhető felszolgált reggeli (kontinentális) és/vagy 2 fogásos vacsora egy közeli étteremben. Szolgáltatások: parkolási lehetőség,
recepció, társalgó tévével.

TELJES ÁR 126.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 11,
jún. 18,
jún. 25, júl. 2,
szept. 24. szept. 10, 17. aug. 27, szept. 3.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR

126.200

136.200

146.200

161.200

csak szállás/fő (2 fős std)

51.700

57.700

66.700

75.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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PIGADIA / KARPATHOS

PIGADIA BAY APARTMANHÁZ
Fekvés: Pigadia központjában, közvetlenül a hangulatos tengerparti sétányon, a kikötő közelében helyezkedik el. A legközelebbi homokos strand kb. 300
m-re. Aki ezt a szállást választja, éttermek, tavernák, kávézók, üzletek nyüzsgő forgatagában találja magát. Elhelyezés: 2 fős, emeleti stúdióban, és 2+2
fős, földszinti apartmanban (hálószoba, nappali/konyha kihúzható ággyal), melyekhez fürdőszoba, konyhasarok, kerti bútorokkal felszerelt erkély tartozik.
Az erkélyekről oldal tengeri panoráma tárul a vendég elé. Klíma felár ellenében kérhető. Étkezés: igényelhető felszolgált reggeli (kontinentális) és/vagy 2
fogásos vacsora egy közeli étteremben. Szolgáltatások: parkolási lehetőség, társalgó, széf a recepción (felár ellenében). Ingyenes WiFi a szobákban és
a közös helyiségekben.

TELJES ÁR 129.200

Ft-tól/fő/hét

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
jún. 11,
jún. 18,
jún. 25, júl. 2,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.) szept. 24. szept. 10, 17. aug. 27, szept. 3.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

129.200

139.200

151.200

166.200

First Minute TELJES ÁR (2 fős apt)

134.200

144.200

156.200

171.200

csak szállás/fő (2 fős std)

49.700

56.700

63.700

75.700

csak szállás/fő (2 fős apt)

51.700

57.700

65.700

76.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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KARPATHOS / PIGADIA

7 STARS HOTEL***  STÚDIÓK
Fekvés: gyönyörű, csendes környezetben, domboldalon, a városközponttól 300, a tengerparttól 350 méterre helyezkedik el. Elhelyezés: stúdiókban: 2
fős, pótágyazható (kinyitható ágy), modern berendezésű, minden igényt kielégítő földszinti stúdiókban, melyekhez fürdőszoba, hajszárító, konyhasarok,
tévé, telefon tartozik. Felár ellenében klíma, széf kérhető. Minden stúdió tenger felé néző terasszal, kerti bútorral és kertkapcsolattal rendelkezik. A stúdiók
a szálloda épületének alsó részén helyezkednek el, a kert vagy a medence felől közelíthetők meg. Hotelszobában: 2 ágyas, pótágyazható szobákban,
melyekhez fürdőszoba, hajszárító, balkon, telefon, tévé tartozik. Klíma, széf, hűtő felár ellenében kérhető. Étkezés: stúdiókban: igényelhető reggeli, hotelszobákban: reggeli (bővített kontinentális büfé rendszerben), 2 fogásos vacsora befizethető egy közeli étteremben. Szolgáltatások: medence, napágyak,
napernyők, napozóterasz, snack bár, koktél bár, társalgó, ingyenes WiFi a szobákban és a közös helyiségekben

TELJES ÁR 126.200

TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 25, júl. 2,
jún. 18,
jún. 11,
szept. 24. szept. 10, 17. aug. 27, szept. 3.

júl. 9, 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20.

First Minute TELJES ÁR (2 fős std)

126.200

136.200

146.200

161.200

csak szállás/fő (2 fős std)

46.700

51.700

59.700

70.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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ALIMOUNDA MARE*****
Fekvés: a 2010-ben épült hotel csodálatos környezetben, közvetlenül a tengerparton, egy csendes öbölben, a városközponttól 10 perc sétára található.
Elhelyezés: 2-3 ágyas igényesen kialakított szobákban, melyekhez fürdőszoba, hajszárító, telefon, légkondicionáló, mini hűtő, széf, LCD-TV, kávé- és teafőzési lehetőség tartozik. A standard szobák oldalról tengerre nézőek, felár ellenében kérhető tengerre néző szoba is. WiFi. Étkezés: svédasztalos félpanzió
(reggeli és vacsora), felár ellenében teljes panzió (ebéd) kérhető. Szolgáltatások: étterem, snack étterem, koktélbár, poolbár, medence, gyermekmedence,
napozóterasz napágyakkal, napernyőkkel, társalgó, TV-sarok, asztali játékok, biliárd, konferenciaterem, 400 négyzetméteres spa részleg (jakuzzival, szaunával, gőzfürdővel térítés ellenében), internet sarok, ajándékbolt, asztalitenisz, fitnessterem, lift, 200 m-re teniszezési lehetőség, kerékpár és autókölcsönzés, élőzene, ingyenes WiFi a közös helyiségekben.

TELJES ÁR 307.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 11, 18,
szept. 24.

jún. 25, júl. 2, 9,
szept. 3, 10, 17.

júl. 16, 23, 30,
aug. 6, 13, 20, 27.

First Minute TELJES ÁR

307.200

387.200

426.2700

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

204.700

264.700

324.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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OLYMPIC HOTEL**+
Fekvés: a domboldalon épült családbarát szállodából csodálatos kilátás nyílik a fővárosra és az Égei-tengerre, a központi strandtól 500 méterre helyezkedik
el. A városközpont kb. 400 méter, ahol éttermek, bárok, kávézók találhatók, a központi buszmegálló is csak párszáz méter. Gyermekes családoknak ideális.
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban, amelyek légkondicionáltak (felár ellenében), TV-vel, telefonnal, balkonnal és hajszárítóval, hűtővel (térítés ellenében)
felszereltek. Étkezés: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben, igény esetén vacsora (2 fogásos) kérhető egy közeli étteremben. Szolgáltatások:
külső és belső étterem, bár, medence gyermekmedencével, játszótér, ping-pong, TV szoba, ingyenes WiFi a hotel egész területén, parkolási lehetőség,
autó- és motorbérlés, széf felár ellenében a recepción kérhető.

TELJES ÁR 165.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 11, 18, 25,
aug. 27.

júl. 2, 9,
16, 23.

júl. 30,
aug. 6, 13, 20.

szept. 3, 10,
17, 24.

First Minute TELJES ÁR

165.200

184.200

186.200

158.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

53.700

69.700

72.700

45.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

OCEANIS HOTEL***
Fekvés: a családi vezetésű szálloda a főváros központjában, a tengerparton, a strandtól 5 perc sétára található. Elhelyezés: 2-3 ágyas, oldalról tengerre
néző szobákban, amelyek légkondicionáltak, TV-vel, telefonnal és hajszárítóval felszereltek, balkonnal, hűtővel rendelkeznek. Étkezés: reggeli (bővített
kontinentális büfé rendszerben), igény esetén vacsora (2 fogásos) kérhető egy közeli étteremben. Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, pénzváltó, parkolási lehetőség, ingyenes WiFi a szobákban és a közös helyiségekben. Széf a recepción felár ellenében kérhető.

TELJES ÁR 183.200
TELJES ÁR! Ft/fő (repülő, illeték, transzfer,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 11, 18, 25,
szept. 24.

júl. 2, 9.

júl. 16, 23,
szept. 3, 10, 17.

júl. 30,
aug. 6, 13, 20, 27.

First Minute TELJES ÁR

183.200

192.200

203.200

232.200

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

70.700

78.700

89.700

121.700

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁG
Egyénileg vagy autóbusszal Budapest - Kecskemét - Kiskunfélegyháza - Szeged - Röszke - Szerbia - Macedónia Paralia/Sarti - Budapest útvonalon
Turnusváltás: Paralia - kedd (busz hétfőn indul), Sarti - szombat (busz pénteken indul)
PARALIA

máj. 18.

máj. 25, jún. 1,
szept. 14, 21.

jún. 8, 15, 22, 29, júl. 6, 13, 20, 27,
aug. 3, 10, 17, 24, 31, szept. 7.

autóbuszjegy Ft/fő

23.900

26.900

27.900

máj. 15,
szept. 25.

máj. 22, 29,
szept. 4, 11, 18.

jún. 5, 12, 19, 26, júl. 3, 10, 17, 24, 31,
aug. 7, 14, 21, 28.

23.900

27.900

27.900

SARTI
autóbuszjegy Ft/fő

Sarti

több hetes felár 3.000 Ft/fő, csak buszjegy felár 5.000 Ft/fő
Egyéb felszállási lehetőségek: Miskolc, Tiszaújváros, Tiszavasvári, Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló, Pécs,
Kaposvár, Győr, Veszprém, Várpalota, Karcag, Szekszárd, Baja, Komárom, Tatabánya, Székesfehérvár, Szolnok,
Cegléd. További részletekről és felárakról érdeklődjön munkatársunktól!
PIÉRIA

CHALKIDIKI-FÉLSZIGET

Görögország szárazföldi részének egyik legkedveltebb üdülőkörzete az Olümposz lábánál húzódó Pieria széles homokos tengerpartja. A környék legkedveltebb üdülőhelye
Paralia. E tájon megtett utazás az érzékek utazása, ahol a
színes tájak váltják egymást. Itt megtalálható mindaz, amire
egy kellemes nyaraláshoz szükség van: pihenés, szórakozás, izgalom.

A Chalkidiki természeti szépségekben gazdag és különleges
félsziget, Görögország egyik legváltozatosabb vidéke, ahol
rengeteg antik és középkori műemlék található. A félsziget
három nyúlványból áll, melyek közül a középsőn – a Sithonia
félszigeten – ajánlunk szálláslehetőséget.

Paralia Thesszalonikitől 55 km-re délre található Paralia,
mely a 6 km-re levő Katerini városhoz tartozik közigazgatásilag. Paralian nagy a nyüzsgés, sok üzlet, étterem, taverna
várja a turistákat, minden a kellemes, élménydús nyaralást
szolgálja. A több kilométer hosszú aranyhomokos, sekélyvizű
tengerparton csúszda, vízibicikli, banán, jet-ski várja a vízi
sportok kedvelőit. Szállásainkat kitűnően felszerelt és igényesen berendezett apartmanokban, stúdiókban kínáljuk.
Budapesttől 1.100 km.
TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

Sarti Sithonia félsziget keleti partján fekszik, szemben az
Athos hegységgel. A környék legkedveltebb települését kristálytiszta vizű, homokos tengerpartja, meghitt halászfalu jellege miatt keresik a turisták. Budapesttől 1.200 km.

SARTI

PARALIA

-

40 EUR

38 EUR

25 EUR

-

15 EUR

Thessaloniki városnézés, vásárlási lehetőséggel

25 EUR

15 EUR

Csúszdapark

32 EUR

30 EUR

Kék lagúna hajókirándulás

29 EUR

-

Görög est

29 EUR

20 EUR

Öszvérrel Sithonia hegyeire

27 EUR

-

Autóbuszos kirándulás Athénba
Autóbuszos kirándulás a Meteorákhoz
Félnapos kirándulás az Olymposhoz

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak. Részletekről és a pontos árakról a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást.
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ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁG / SARTI / SARTI BEACH

KITSA APARTMANHÁZ
Fekvés: 50 m-re a tengerparttól, közel Sarti központjához, hangulatos, kellemes környezetben helyezkedik el. Elhelyezés: tágas, nagyméretű 4-5 fős,
2 hálószobás apartmanban, és 4-5 fős, 1 hálószobás apartmanban külön konyharésszel, melyekhez fürdőszoba, erkély, TV, WiFi tartozik, klíma felár ellenében kérhető, de csak az egyik szobában lehetséges. Étkezés: igény esetén reggeli és/vagy vacsora egy közeli étteremben kérhető (bővített kontinentális
felszolgált reggeli és 2 fogásos vacsora). Szolgáltatások: a házzal szemben ingyenes parkolási lehetőség.

TELJES ÁR 31.000
TELJES ÁR! Ft/fő (autóbusz,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/10 nap

máj. 16,
máj. 23, 30,
jún. 13,
szept. 26. jún. 6, szept. 19. szept. 5, 12.

jún. 20,
aug. 29.

jún. 27,
aug. 22.

júl. 4, 11, 18,
25,
aug. 1, 8, 15.

First minute TELJES ÁR
(4-5 fős apt)

31.000

39.000

49.000

58.000

69.000

75.000

csak szállás/fő (4 fős apt)

10.900

19.900

29.900

37.900

48.900

51.900

csak szállás/fő (5 fős apt)

8.900

15.900

26.900

33.900

44.900

48.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

EVROS APARTMANHÁZ
Fekvés: az apartmanház a homokos tengerparttól 80 m-re, kellemes környezetben helyezkedik el. A ház közelében tengerparti bár, tavernák, vásárlási lehetőségek elérhetőek, Sarti nyüzsgő központja kb. 2 km-re, a hangulatos tengerparti sétányon megközelíthető. Elhelyezés: földszinti, 4 fős, 2 hálószobás
apartmanokban (az egyikben a kisebb hálószoba emeletes ággyal és szellőzőablakkal), külön konyharésszel, melyekhez fürdőszoba, terasz, TV, WiFi tartozik, klíma felár ellenében kérhető. Étkezés: igény esetén reggeli és/vagy vacsora az apartmanház másik oldalán található étteremben kérhető (bővített
kontinentális felszolgált reggeli és 2 fogásos vacsora). Szolgáltatások: a házzal szemben ingyenes parkolási lehetőség, taverna.

TELJES ÁR 31.000

Ft-tól/fő/10 nap

TELJES ÁR! Ft/fő (autóbusz,
máj. 16, máj. 23, 30, jún. 6, jún. 13,
jún. 20,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
szept. 26.
szept. 19.
szept. 5, 12. aug. 29.
magyar id. vez.)

jún. 27,
aug. 22.

júl. 4, 11, 18,
25, aug. 1, 8,
15.

First minute TELJES ÁR

31.000

39.000

49.000

58.000

69.000

75.000

csak szállás/fő (4 fős apt)

10.900

19.900

29.900

37.900

48.900

51.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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PARALIA / ÉSZAK-GÖRÖGORSZÁG

MANOS APARTMANHÁZ
Fekvés: Paralia központjában, a város legelegánsabb részén, a homokos tengerparttól 250 méterre található a négyszintes, felújított épület. A felsőbb
szinten lévő egyes apartmanokból látni a tengert. Elhelyezés: 2-3-4 fős, fürdőszobás stúdiókban, melyek egy része a nyüzsgő sétálóutcára, a többi a
csendesebb mellékutcára néz. Mindegyik egység TV-vel, főzősarokkal, erkéllyel és klímaberendezéssel (térítés ellenében igényelhető) rendelkezik. Étkezés:
igény esetén reggeli és/vagy vacsora egy közeli étteremben kérhető (kontinentális reggeli büférendszerben, vacsora: felszolgált főétel és salátabár). Szolgáltatás: parkolási lehetőség a ház mögötti utcában, lift, lobby, csomagszoba mellékhelyiségekkel.

TELJES ÁR 32.000

Ft-tól/fő/10 nap

TELJES ÁR! Ft/fő (autóbusz,
szállás, jelzett étkezés, fogl. díj,
magyar id. vez.)

máj. 19.

máj. 26, jún. 2,
szept. 15, 22.

jún. 9, 16,
szept. 8.

jún. 23,
szept. 1.

jún. 30,
aug. 25.

júl. 7, 14, 21,
28,
aug. 4, 11,18.

First minute TELJES ÁR
(2-3-4 fős std)

32.000

39.000

53.000

61.000

73.000

81.000

csak szállás/fő (2 fős std)

11.900

21.900

29.900

39.900

48.900

56.900

csak szállás/fő (3 fős std)

9.900

18.900

26.900

36.900

39.900

49.900

csak szállás/fő (4 fős std)

7.900

15.900

23.900

32.900

33.900

39.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

UTAZZON TÖBBET,
AGGÓDJON KEVESEBBET.
ATLASZ – AZ UTASBIZTOSÍTÁS
www.personaltours.hu
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ERATO HOTEL*** / PARALIA INN***
Erato Hotel*** – Fekvés: a szálloda csendes helyen, a strandtól 150 m-re található. Elhelyezés 2-3 ágyas, légkondicionált, fürdőszobás, erkélyes, sat TVvel felszerelt szobákban. Étkezés: félpanzió (reggeli büfé jelleggel, felszolgált vacsora + salátabár). Szolgáltatások: étterem, bár, a ház előtt park, játszótér,
parkoló, lift, kert, recepció.
Paralia Inn Hotel*** – Fekvés: a szálloda a strandtól 130 m-re található szép környezetben. Elhelyezés: 2-3 ágyas légkondicionált, fürdőszobás, erkélyes, sat TV-vel, WiFi-vel, hűtővel felszerelt szobákban. Étkezés: félpanzió (reggeli büfé jelleggel, felszolgált vacsora + salátabár). Szolgáltatások: étterem, bár, kávézó, recepció, lift, fitness terem, jacuzzi és szauna, parkolási lehetőség.

TELJES ÁR 98.900
TELJES ÁR! Ft/fő (autóbusz, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/10 nap

jún. 2, 9. jún. 16.

jún. 23,
jún. 30.
szept. 1.

júl. 7.

júl. 14, 21, 28,
aug. 4, 11, 18, 25.

First minute TELJES ÁR

98.900

104.900

110.900 119.900 132.900

148.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

66.900

72.900

78.900

116.900

87.900 100.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

GOLDSTERN HOTEL****
Fekvés: Paralia központjában, a homokos tengerparttól 70 méterre található a szálloda. Elhelyezés: 2-3 ágyas, légkondicionált, fürdőszobás, erkélyes szobákban. Étkezés: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben. Szolgáltatások: sat TV, WiFi, hajszárító, mini bár, internet sarok, parkolási lehetőség, lift.

TELJES ÁR 96.900
TELJES ÁR! Ft/fő (autóbusz, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/10 nap

máj. 26,
jún. 2, 9.

jún. 16, 23,
aug. 25, szept. 1.

jún. 30.

júl. 7, 14, 21, 28,
aug. 4, 11, 18.

First minute TELJES ÁR

96.900

101.900

104.900

113.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

64.900

69.900

72.900

81.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

58

www.personaltours.hu

KATALÓNIA vagyis ÉSZAKSPANYOLORSZÁG két legkedveltebb turistacélpontja
Costa Brava és Costa del
Maresme partjai, melyek
napjainkra szinte egybeépültek. A francia határtól Barcelonáig húzódó partszakaszt foglalja magába. Közkedvelt turistaparadicsom,
változatos, hosszan elnyúló
tengerpartjával, a fenséges
Pireneusok hegyláncolatával
és kulturális értékekben gazdag városaival. Kitűnő közlekedés, mediterrán klíma,
tiszta tenger, sok-sok érdekes programlehetőség várja
az idelátogatókat.

SPANYOLORSZÁG
menetrendszerinti járatokkal (Ryanair, Wizzair légitársaságokkal), naponta
transzfer 23.000 Ft/fő, illetékek és adók 34.000 Ft/fő
Az árak a foglalás időpontjától és a szabad helyektől függően változhatnak! A katalógusban
feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Aktuális árakról érdeklődjön munkatársunktól!
A légitársaságok a hét minden napján indítanak járatokat, így a megadott dátumoktól eltérő
indulási időpont és tartózkodási időtartam is választható!

LLORET DE MAR
A spanyol tengerpart egyik legkedveltebb célpontja. A Barcelonától 65 km-re fekvő város ma
Katalónia 2. legnagyobb városa.
A barcelonai repülőtérről közvetlen járatokkal eljuthatunk ide,
ezért is nagyon közkedvelt. Öt,
zömében homokos strandja
összesen 7 km hosszan húzódik
a környező magas hegyek tövében. Costa Brava fővárosában
éjjel-nappal nagy a nyüzsgés, a
mozgalmas nyaralást kedvelőknek ajánljuk.

MALGRAT DE MAR /
SANTA SUSANNA
A középkori kisváros, Malgrat,
napjainkra már egy településként említhető a nagyvilági, modern szállodasorokból, üzletekből, éttermekből álló üdülővárossal, Santa Susanna-val. A városka a katalán tengerpart egyik
legszebb és legszélesebb aranyhomokos szakaszán található.
Az utóbbi években élénk idegenforgalmi központtá alakult
bárokkal, kávézókkal, sétáló utcával, kisvasúttal és számtalan
szórakozási lehetőséggel.

CALELLA
A partszakasz egyik legrégebbi
üdülővárosa, Maresme fővárosa. Hosszan elnyúló homokos
strandjairól, éttermeiről és vendégszeretetéről híres. Bevásárló
utcája, kávézói, bárjai még az
éjszakai órákban is várják a
vendégeket. A kék zászlóval
büszkélkedő strandja minden
korosztály számára kellemes,
hiszen homokos partja lassan
mélyülő. E kisváros kevésbé
nyüzsgő, mint pl. Lloret, ezért pihenésre, kikapcsolódásra tökéletesen alkalmas.

TERVEZETT FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
MONTSERRAT – egész napos program, buszos kirándulás Montserrat-ba

49 EUR

VÁROSNÉZÉS BARCELONÁBAN – Sagrada Familia, séta a belvárosban, szabadidő a gótikus negyedben

49 EUR

ANDORRA – egész napos buszos kirándulás a Pireneusok völgyében fekvő hercegségbe

61 EUR

HAJÓKIRÁNDULÁS – félnapos buszos és hajókirándulás, Blanestől hajókázás Tossa de Mar-ig, városnézés, borkóstoló

45 EUR

FLAMENCO EST – showműsor vacsorával, itallal (sangria + pezsgő)

57 EUR

AQUAPARK – MARINELAND – delfin show, papagáj műsor, medencék, csúszdák

31 EUR

NOU CAMP – a múzeum megtekintése, szabadidő, kivilágított zenélő szökőkutak

63 EUR

A fakultatív programok magyarul csak megfelelő létszám esetén indulnak. Részletekről és a pontos árakról a telepített idegenvezető a helyszínen ad tájékoztatást.
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SPANYOLORSZÁG/ CALELLA

MONT ROSA HOTEL***
Fekvés: közvetlenül a tengerparti sétányon található szállodát mindössze egy út és egy vasútvonal választja el a strandtól. Elhelyezés: 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban, amelyek légkondicionáltak, műholdas TV-vel, telefonnal felszereltek. Széf felár ellenében kérhető. A környező tájra néző szobák esetében
előfordulhat, hogy építkezés korlátozottan zavarhatja a nyugodt pihenést. 4 ágyas szoba lekérésre, tengerre néző szoba felár ellenében kérhető. Étkezés:
félpanzió (reggeli és vacsora), igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások: úszómedence, gyermekmedence, recepció, lift, étterem, bár, lounge,
TV szoba, ingyenes parkolási lehetőség az utcában, játszótér, mosoda.

TELJES ÁR 201.900

Ft-tól/fő/hét

jún. 6,
szept. 5, 12.

jún. 13, 20,
aug. 22, 29.

jún. 27.
júl. 4, 11, 18, 25,
aug. 1, 8, 15.

TELJES ÁR

201.900

232.900

246.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

89.900

120.900

134.900

TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

CHECKIN GARBI HOTEL***
Fekvés: a népszerű, nagyon jó fekvésű hotel közvetlenül Calella homokos tengerpartján található, mindössze 50 méterre a strandtól, közelében számos
üzlet, bár és étterem található. Barcelona kb. 40 km, a vonatállomás kb. 10 perces sétával elérhető. Elhelyezés: 2 ágyas (3-4 főre pótágyazható), tágas
és világos szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval, közvetlen telefonnal, műholdas TV-vel, légkondicionálóval felszereltek. Tengerre néző szoba
felár ellenében kérhető! Lekérésére lakosztály is foglalható 20 m2-es terasszal, függőágyakkal és pezsgőfürdővel. Étkezés: félpanzió (reggeli és vacsora)
büfé rendszerben, igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások: étterem, bár, kültéri teraszos kávézó, szabadtéri sósvizű medence, pezsgőfürdő és
napozóterasz, játékterem, autó- és bicikli kölcsönzési lehetőség, ingyenes WiFi.

TELJES ÁR 207.900
TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6,
szept. 5, 12.

jún. 13,
20, 27.

júl. 4, 11,
aug. 22, 29.

júl. 25,
aug. 1, 8, 15.

TELJES ÁR

207.900

237.900

256.900

283.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

95.900

125.900

144.900

171.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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SANTA SUSANNA / CALELLA / SPANYOLORSZÁG

GHT MARITIM HOTEL***
Fekvés: a tengerparttól 50 m-re, Calella központjától 300 m-re, a pálmafás tengerparti sétányon található közkedvelt szálloda. Elhelyezés: 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban, amelyek légkondicionáltak, műholdas TV-vel, telefonnal, hajszárítóval felszereltek. WiFi ingyenes. Széf, minibár felár ellenében kérhető. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben (reggeli és vacsora), igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások: úszómedence, gyermekmedence,
recepció, lift, bár, biliárd, videójátékok, csomagszoba, miniklub (júliusban és augusztusban), játszótér, napközben és este szórakoztató programok (június
végétől szeptember elejéig) wellness részleg (felár ellenében: belső fűtött medence, szauna, jakuzzi, fitness, masszázs).

TELJES ÁR 226.900

TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6, 13, 20,
szept. 12.

jún. 27,
júl. 4, 11, 18.

júl. 25,
aug. 1, 8, 15.

aug. 22, 29,
szept. 5.

TELJES ÁR

226.900

278.900

305.900

269.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

114.900

166.900

193.900

157.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

RIVIERA HOTEL***
Fekvés: a tengerparttól 250 m-re fekvő szálloda Santa Sussanna központjától mindössze 5 perc sétára található Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható, fürdőszobás szobákban, melyekhez erkély, légkondicionáló, műholdas TV, telefon, hajszárító tartozik. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben (reggeli és vacsora).
Teljes ellátás felár ellenében kérhető. Szolgáltatások: bár, medence napozóterasszal, gyermekmedence, recepció, lift, játszótér, animációs programok,
felár ellenében szauna, fitnesz terem, spa, török fürdő, széf, magán parkoló (10 euro/nap) és WiFi vehető igénybe.

TELJES ÁR 220.900
TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6,
szept. 5, 12.

jún. 13, 20,
aug. 29.

jún. 27,
júl. 4, 11, 18.

júl. 25,
aug. 1, 8, 15.

TELJES ÁR

220.900

232.900

269.900

291.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

108.900

120.900

157.900

179.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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SPANYOLORSZÁG/ SANTA SUSANNA

ALHAMBRA HOTEL***
Fekvés: a tengerparttól 50 m-re, a turisztikai központtól 500 m-re található. Elhelyezés: 2 ágyas, 3-4. főre is pótágyazható, fürdőszobás szobákban,
amelyek légkondicionáltak, LCD TV-vel, telefonnal felszereltek, erkéllyel rendelkeznek. WiFi, széf és minibár felár ellenében. Mozgáskorlátozott utasaink
részére is ajánljuk. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben (reggeli és vacsora), igény esetén teljes ellátás kérhető. Szolgáltatások: recepció, úszómedence,
napozóterasz függőágyakkal, olvasószoba, lift, bár, étterem, TV szoba, csomagszoba, wellness részleg, fitness terem, gyermekklub, animációs programok,
esti szórakoztató programok, disco.

TELJES ÁR 216.900
TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6, 13, 20,
szept. 12.

jún. 27,
júl. 4, 11, 18.

júl. 25,
aug. 1, 8, 15.

aug. 22, 29,
szept. 5.

TELJES ÁR

216.900

246.900

269.900

280.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

104.900

136.900

157.900

168.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

AQUA HOTEL AQUAMARINA & SPA****
Fekvés: az elegáns, színvonalas hotel 150 méterre található Santa Susana strandjától, a turisztikai központ kb 500 méter, ahol kávézók, éttermek, bárok
elérhetők. Elhelyezés: 2 ágyas, 4 főre is pótágyazható, világos, ízlésesen berendezett szobákban, melyekhez légkondicionáló, TV, WiFi, minibár, fürdőszoba
hajszárítóval, bútorozott terasz tarozik. Étkezés: félpanzió (reggeli és vacsora) büfé rendszerben, igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások:
szabadtéri medence, gyerekmedence, napozó terasz, étterem, bár, sportolási lehetőségek, játékterem, játszótér, wellness és spa központ (fűtött medence,
jacuzzi, élményfürdő, szauna, gőzfürdő, szépségápolási kezelések.

TELJES ÁR 231.900
TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

jún. 6, 13,
szept. 12.

Ft-tól/fő/hét

jún. 20, aug. 29,
jún. 27,
szept. 05.
júl. 4, 11, 18.

júl. 25,
aug. 1, 8, 15.

TELJES ÁR

231.900

266.900

301.900

322.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

119.900

154.900

189.900

210.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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MALGRAT DE MAR / SPANYOLORSZÁG

REYMAR PLAYA HOTEL***
Fekvés: a magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó szálloda Malgrat de Mar központjában, a tengerparti sétányon található, közvetlenül a tengerparton.
Közelében számos üzlet és bár, vásárlási lehetőség várja a turistákat. Elhelyezés: 2-3 ágyas, légkondicionált szobákban. Minden szobában síkképernyős
TV, telefon, erkély és saját fürdőszoba várja a vendégeket. Igény esetén gyermekágy is rendelkezésre áll. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben (reggeli
és vacsora), igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások: úszómedence, 24 órás recepció, pénzváltó, játszótér, étterem, bár, terasz, parkoló, játékterem és internet. A teniszpálya és az edzőterem felár ellenében vehetők igénybe. Mozgáskorlátozottak részére kialakított szobák is igényelhetőek.

TELJES ÁR 209.900

Ft-tól/fő/hét

TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

jún. 6,
13, 20.

jún. 27, júl. 4, 11,
aug. 15, 22.

júl. 25,
aug. 1, 8.

aug. 29,
szept. 5, 12.

TELJES ÁR

228.900

250.900

281.900

209.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

116.900

138.900

169.900

97.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

TROPIC PARK HOTEL****
Fekvés: a modern, kiváló szolgáltatásokat nyújtó hotel Malgrat de Marban, a tengerparti sétányon helyezkedik el, a városközpont közelében, a strandtól
kb. 100 méterre. A számos vásárlási és szórakozási lehetőséget kínáló központtól kb. 400 méterre található. Elhelyezés: 2 ágyas, 3-4. fő részére is pótágyazható, légkondicionált szobákban, melyek erkéllyel, fürdőszobával, műholdas TV-vel és minibárral felszereltek. Egyágyas szoba foglalására is van lehetőség! Étkezés: félpanzió büfé rendszerben (reggeli és vacsora), igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások: 24 órás recepció, 4 medence,
egyik medence a tetőn helyezkedik el, és kiváló kilátást nyújt a Földközi-tengerre, szabadtéri medence, fűtött fedett medence, gyermekmedence is rendelkezésre áll, edzőterem, Wi-Fi, mini klub, szabadtéri játszótér a gyermekek számára, minigolf-pálya.

TELJES ÁR 219.900

Ft-tól/fő/hét

TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jún. 6,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)
szept. 5, 12.

jún. 13,
aug. 29.

jún. 20,
aug. 15, 22.

jún. 27,
júl. 4.

júl. 11, 18, 25,
aug. 1, 8.

TELJES ÁR

219.900

251.900

258.900

282.900

287.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

107.900

139.900

146.900

170.900

175.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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SPANYOLORSZÁG/ LLORET DE MAR

GRAN HOTEL FLAMINGO****
Fekvés: a kiváló fekvésű hotel a tengerparttól 150 méterre található, Lloret de Mar szívében, számos üzlet, bár, klub és étterem közvetlen közelében. Központi elhelyezkedése miatt a nyüzsgő városrész kedvelőinek ajánljuk. A SZÁLLODA CSAK 18 ÉV FELETTI UTASOKAT FOGAD! Elhelyezés: 2-3 ágyas,
modern bútorokkal berendezett szobákban, melyekhez minibár, erkély, televízió, telefon, légkondicionálás, fürdőszoba zuhanyzóval és hajszárító tartozik.
WiFi és széf felár ellenében kérhető. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben (reggeli, vacsora), igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások: 24 órás
recepció, medence, napozó terasz, napernyők, étterem, bárok.

TELJES ÁR 239.900

TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás, jún. 6,
jún. 13, 20,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)
szept. 12. szept. 5.

Ft-tól/fő/hét

jún. 27, júl. 4,
júl. 25,
júl. 11, 18.
aug. 22, 29.
aug. 1, 8, 25.

TELJES ÁR

239.900

267.900

288.900

295.900

341.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

127.900

155.900

176.900

203.900

229.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!

MARIA DEL MAR HOTEL****
Fekvés: a jó színvonalú szálloda Lloret de Mar központjában található, mindössze 300 méterre a strandtól Elhelyezés: 2-3 ágyas légkondicionált szobákban,
melyek műholdas TV-vel, hajszárítóval, fürdőszobával és erkéllyel rendelkeznek, széf (felár ellenében) kérhető. Étkezés: félpanzió büfé rendszerben
(reggeli és vacsora), igény esetén teljes panzió kérhető. Szolgáltatások: 24 órás recepció, fedett és szabadtéri medence, gyermekmedence, napozóterasz,
medence bár, étterem, bár, kávézó, szolárium, játszótér, a közös helyiségekben WiFi, naponta szórakoztató programok, internet sarok, pingpong, biliárd,
fitnessterem, parkoló.

TELJES ÁR 228.900

TELJES ÁR! (repülő, illeték, transzfer, szállás,
jelzett étkezés, fogl. díj, magyar id. vez.)

Ft-tól/fő/hét

jún. 6, 13,
jún. 20, 27,
júl. 4,
júl 11, 18.
szept. 12. aug. 29, szept. 5. aug. 15, 22.

júl. 25,
aug. 1, 8.

TELJES ÁR

228.900

256.900

278.900

288.900

311.900

csak szállás/fő (2 ágyas szoba)

116.900

144.900

166.900

176.900

199.900

Pótágy-, külön igényelhető szolgáltatások, biztosítások, üdülőhelyi díjak árairól tájékozódjon honlapunkról!
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