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SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÖNÖKET!
 
Őszinte örömünkre szolgál, hogy idén újra programfüzetben ajánlhatjuk szíves figyelmükbe 2014. évi körutazásainkat és városlátogatásainkat. Utasaink Európa 
szépséges tájait ismerhetik meg útjaink során, buszos körutazások és városlátogatások széles skáláját kínálunk Önöknek abban a reményben, hogy mindenki 
megtalálja a kedvére való tengerparti nyaralást, történelmi kirándulást, természeti kalandozást, vagy épp még ismeretlen tájak, kultúrák felfedezését. Továbbra 
is kedvezményekkel honoráljuk törzs utasaink hűségét, de kevesebbet fizetnek nálunk a nászutasok és a nyugdíjasok is. Az Ikarosz Utazási Iroda saját jármű-
parkja nemzetközi követelményeknek megfelelő autóbuszokból áll, gépkocsivezetőink többéves szakmai tapasztalattal és nemzetközi helyismerettel rendel-
keznek. A 24 éve sikeresen működő, a „2009-es év autóbuszos személyszállítója” díjjal elismert Ikarosz Utazási Iroda köszönti kedves Utasait, leendő Utasait! 
Legfontosabb célunk, hogy Utasaink elégedetten, kipihenten és élményekkel gazdagodva térjenek vissza útjainkról, így szemléletünkhöz híven irodánk min-
den dolgozója azon fáradozik, hogy kiváló minőségű, tartalmas programokat kapjanak tőlünk. Az elismerő, köszönő visszajelzések mind igazolják mottónkat: 
 

„MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG KEDVEZŐ 
ÁRON”

 
Kérjük, fogadják szeretettel prospektusunkat, melyben mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb ajánlatokat. Irodánk szakértő, segítőkész sze-
mélyzettel, megbízható szolgáltatásokkal és hagyományos vendégszeretettel várja Önt. Sok éves tapasztalatunk a garancia arra, hogy remekül fogják érezni 
Magukat velünk utazásuk során, mert: nálunk az Utas az első!

Az Ikarosz Utazási Iroda csapata

GÖRÖG EST



ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvé-
ről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási 
szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (R.), valamint az utazás-
szervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet 
(Uterv.) hatályos rendelkezései alapján, kiegészítve és egységesen értelmezve 
a csatolt …… számú mellékletekkel együtt 
Egyrészről az utazásszervező: IKAROSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Tár-
saság, (székhelye 7621 Pécs, Király utca 15. Cégjegyzékszáma: 02-09-000084 
adószáma:10354410-2-02 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
nyilvántartási száma: R00591/1993/1999, telefonszáma: 72/510-633 Fax: 
72/336-467) továbbiakban a megrendelő (k) másrészről az utas (ok) között az 
alábbi feltételekkel:
másrészről 
név…………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………...
lakcím ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
e-mail cím/telefonszám:……………………………………………………
(a továbbiakban: Utas) (a továbbiakban együtt: Felek vagy Szerződő Felek) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.Szerződés megkötése
1.1 Az IKAROSZ Kft Utazási Iroda minden általa szervezett utazásról részletes 
utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az 
utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét 
és egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében 
mindezeket az IKAROSZ Kft Utazási Iroda írásos visszaigazolása, illetve a jelen 
szerződés mellékletei tartalmazzák.
1.2 A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, vala-
mint az IKAROSZ Utazási Iroda részéről átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben 
megküldött tájékoztatás, katalógus, a honlapon elhelyezett ismertető, egyedi 
tájékoztató, programleírás, vagy az egyedi szerződési feltételek és a honlapun-
kon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása után aktualizált információk 
is a szerződés szerves részét képezik.
1.3 Az Utas kijelenti, hogy az IKAROSZ Utazási Iroda utazási szerződésében, 
kiadványában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez 
csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismer-
te, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Abban az esetben, ha az utas nem 
személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve tör-
vényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró 
személy az IKAROSZ Utazási Iroda felé igazolja, hogy közte és a megbízó között 
szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött 
létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben az eljáró 
személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó 
kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljá-
rásából fakadó annak okán felmerülő, az IKAROSZ Utazási Irodát ért károkért és 
költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben 
nem az Utas, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az IKAROSZ Utazási 
Iroda nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast.
1.4 Az utazási szerződés az Utasok és az IKAROSZ Utazási Iroda között a hivat-
kozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg 
befizetésével, ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi sze-
mély esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre. Az esetben, 
ha a jelentkezést az IKAROSZ Utazási Iroda helyhiány, vagy bármely más okból 
csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az uta-
zási szerződés csak akkor jön létre, ha az IKAROSZ Utazási Irodának a szolgáltató 
partnere (külföldi/belföldi utazási iroda, repülőtársaság, stb.) a megrendelést 
írásban visszaigazolta. Az IKAROSZ Utazási Iroda az utast a jelentkezés elfoga-
dásáról ezt követően írásban értesíti. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szer-
ződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevé-
telére, ha a részvételi díj az IKAROSZ Utazási Iroda számlájára hiánytalanul és 
igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett 
is be) a szolgáltatás biztosítását az IKAROSZ Utazási Iroda megtagadhatja, és ez 
esetben az IKAROSZ Utazási Irodát felelősség nem terheli.
2. Szolgáltatások, részvételi díj
2.1 Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg teljes összeget, vagy elő-
leget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél 
az irányár) 40%-a. Ettől az IKAROSZ Utazási Iroda akkor térhet el, ha a külföldi 
közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A hát-
ralék megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül 
esedékes. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra 
(legkorábban indulás előtt 5 nappal). Az utazási szolgáltatások csak a részvételi 
díj és az egyéb költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Az 
utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybe vételére jogosult.
2.2 A fizetési határidők be nem tartása esetén az IKAROSZ Utazási Iroda az 
utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más Utas-
nak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, 
ill. mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles 
az IKAROSZ Utazási Irodának a közölt költségeit az ott szabályozott módon és 
mértékben, az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.
2.3 A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát 
(szállás, ellátás, utazás, stb.), szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi 
díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (vízum, biztosítások, 
repülőtéri illeték, üdülőhelyi díj stb.) az IKAROSZ Utazási Iroda a jelentkezéskor 
kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.
3. Szolgáltatás- és díjváltozások
3.1. Az IKAROSZ Utazási Iroda jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő 

teljes díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a szállítási költségek (ideértve 
az üzemanyagköltségeket) változása, vagy az utazási szerződésben vállalt rész-
szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különö-
sen üdülőhelyi díj), vagy a deviza forintárfolyamának az IKAROSZ Utazási Iroda 
közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti válto-
zása miatt felemelni, azzal, hogy az utazás megkezdését megelőző 20 napon 
belül a díj az itt meghatározott okból sem emelhető. 
Az iroda köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. A 
díjemelés kiszámítása úgy történik, hogy az IKAROSZ Utazási Iroda az utazási 
szerződés alapján fizetendő teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költség-
növekedés teljes összegével felemeli.
Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8%, akkor az Utas a szerződéstől költ-
ségmentesen elállhat, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja 
(részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek 
módosítják a szerződést. Az utas jelen bekezdés szerinti döntéséről köteles az 
irodát 3 munkanapon belül írásban tett nyilatkozattal tájékoztatni.
4. Az utas elállási és módosítási joga
4.1 Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel 
jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási 
szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az utas köteles erről az uta-
zási irodát írásban haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezés feltétele az, 
hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes 
kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedménye-
zés lebonyolításának költségeit.
4.2  Ha az utas érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés adminisztratív 
jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név pontosítása), vagy a felek az utas 
kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges feltételének módosítá-
sában állapodnak meg, az utas köteles az IKAROSZ Utazási Iroda módosítással 
kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg meg-
téríteni. A felmerülő szerződésmódosítási költségtérítés mértékéről az utazási 
iroda ad tájékoztatást. Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, 
időpont, stb.) módosítására csak az utas részéről a 4.5 pontbeli bánatpénzfize-
tés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség.
4.3  Eltérő közlés hiányában az 4.1. és 4.2. pontban hivatkozott költségtérítés 
mértéke 6000,- Ft/fő összegű költségátalány.
4.4 Az IKAROSZ Utazási Iroda a tájékoztatóban közzétett programok megváltoz-
tatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának/
cseréjének jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladék-
talanul értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a 
szerződés részévé válik. Amennyiben az Utas az értesítő levél kézhez vételétől 
számított 3 napon belül arra nem válaszol, az IKAROSZ Utazási Iroda jogosult az 
esetleges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében intéz-
kedni. Az IKAROSZ Utazási Iroda ezen magatartása következtében az Utast ért 
esetleges kárért nem felelős. 
4.5 Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor eláll-
hat. Az elállást írásban kell az utazási irodával az utazás részvételi számára hivat-
kozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett 
tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas - előzetes nyilatkozattétel 
nélkül - nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az 
időpontja tekintendő elállási időpontnak.
Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem a 3.1 pontban 
meghatározott ok valamelyike, akkor köteles az IKAROSZ Utazási Iroda részére 
bánatpénzt fizetni, azzal hogy az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál 
korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető.  A bánatpénz mértéke az 
utazás megkezdése előtti 
60-35. napig a teljes részvételi díj 10%-a
34. naptól a 21. napig a teljes részvételi díj 40%-a 
20. naptól a 10. napig a teljes részvételi díj 80%-a 
9. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdése napján, 
illetve az utazás meg nem kezdése esetén a teljes részvételi díj 100%-a. 
5. Az IKAROSZ Utazási Iroda elállása
5.1 Az IKAROSZ Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal 
írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskö-
téskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők 
létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslét-
számot nem éri el. Ha az iroda ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az 
Utas választása szerint vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat, vagy az erede-
tivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a 
helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha 
alacsonyabb, a különbözetet az IKAROSZ Utazási Iroda visszatéríti. Legkisebb 
utaslétszám: Autóbuszos utazások esetén: 35 fő. Egyéb utazások esetében: 
tájékoztató szerint.
5.2 Amennyiben az IKAROSZ Utazási Irodán kívülálló, előre nem várt esemény 
vagy ok (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási okok, stb.), azaz vis 
major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az IKAROSZ 
Utazási Irodát felelősség nem terheli. Ilyen esetekében az IKAROSZ Utazási Iro-
da segítséget nyújt az Utas érdekében és költségére, ami az adott helyzetben 
maximálisan lehetséges.
6. Hibás teljesítés
6.1 Az utazási szerződés HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN az Utas a szolgáltatások-
kal kapcsolatos kifogásait KÖTELES az idegenvezetőnek, ha idegenvezető 
nincs, közvetlenül a szolgáltatónak HALADÉKTALANUL BEJELENTENI, JEGYZŐ-
KÖNYVET FELVETETNI, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével 
aláíratni. Amennyiben a helyszíni kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem 
kerülne elintézésre (pl.: a szolgáltató nem ismeri el a panaszt, nem vettek fel 
jegyzőkönyvet, stb.) az Utas KÖTELES az IKAROSZ Utazási Irodát a részvételi 
jegyen, vagy az utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon HALA-

DÉKTALANUL ÉRTESÍTENI. A panasz bejelentése a későbbi kárrendezés feltétele. 
Ennek hiányában a bizonyítás az utas kötelezettsége. A segélytelefon haszná-
latának elmulasztásáért az Utas felelős. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, 
hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktala-
nul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával 
bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős (Ptk. 
306.§/4. bekezdés). Az IKAROSZ Utazási Iroda a beérkezett panaszokat – az 
érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően – maximálisan 30 napos hatá-
ridővel válaszolja meg.
6.2 Az IKAROSZ Utazási Iroda köteles az utazás során az utasnak okozott kárt 
megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érde-
kében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az utazási 
iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy 
az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és 
a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy az utazási iroda kár-
térítési felelőssége legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig áll fenn.
7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
7.1 Ezen rendelkezések (útlevél és vízum beszerzése és érvényessége, a vám-, a 
deviza- és a közegészségügyi rendelkezések) betartásáért az Utas maga felel. Az 
IKAROSZ Utazási Iroda köteles a szerződés megkötése során az Utas figyelmét 
felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Amennyiben a rendel-
kezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, kárté-
rítésre nem tarthat igényt, és úgy kell tekinteni, mintha a 4.2 pontban írottak 
szerint az utazást nem kezdte volna meg.
8. Biztosítás
8.1 A RÉSZVÉTELI DÍJ A BALESET-, BETEGSÉG- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS, VA-
LAMINT AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS DÍJÁT NEM TARTALMAZZA. A baleset-, 
betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. Út-
lemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg lehet megfi-
zetni (a részvételi díj 1.7%-a – önrész 20%). 
8.2 Az IKAROSZ Utazási Iroda a számára előírt vagyoni biztosítékra az UNIQUA 
Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést (címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-
74. A biztosítási kötvény száma: 3283605
9. Egyéb
9.1 Az Ikarosz Utazási Iroda az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként 
kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban 
teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés 
folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és 
felvett Utasok részére nem visszamenőleg biztosíthatók.
9.2 Az Ikarosz Utazási Iroda által meghirdetett különböző kedvezmények nem 
vonhatóak össze.
9.3 A nagy távolságok és az előre nem várható váratlan események (pl.: baleset 
az autópályán, határátlépésnél várakozás, műszaki meghibásodás, stb.) miatt 
az autóbuszjáratok megtervezett menetideje, esetleg útvonala, az autóbusz 
típusa és ülésrendje megváltozhat. Az iroda mindenkor fenntartja magának a 
jogot, hogy a meghirdetett programot, a szálláshelyet azonos kategórián belül, 
az autóbusz típusát és ülésrendjét, az idegenvezető személyét a menetrendet-, 
és az útvonalat megváltoztassa. 
9.4 Az utas, poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik 
az utazás során.
9.5 Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét 
kell figyelembe venni, amelyről minden esetben a részvételi jegyen kapnak 
tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak 
másnap tudják elfoglalni. Az Utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezett-
ség nem terheli.
9.6 Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt 
megváltozásáért (pl.: tűz,) felelősséget nem tud vállalni.
9.7 Az IKAROSZ Utazási Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás meg-
kezdése előtt 5 nappal írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, 
partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a tele-
fonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára 
az IKAROSZ Utazási Irodával történő kapcsolatfelvételt (keresse a részvételi 
jegyen, vagy az utas tájékoztatón ügyeleti telefonszámunkat), ill. arról a helyi 
utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat. Ha az 
utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél 
rövidebb, az információ kiadásáról kollégáink adnak tájékoztatást.
10. Jogviták rendezése
10.1 Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvet-
lenül tartozik felelősséggel.
10.2 Az IKAROSZ Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kér-
désekben a felek megegyezésre törekednek. Felek jogvitájukra - megegyezés 
hiányában - a pertárgy értékétől függően a Pécsi Járásbíróság illetve a Pécsi 
Törvényszék illetékességét kötik ki. 
Kijelentem, hogy az Utazási Szerződésben foglaltakat tudomásul vettem, alá-
írásommal egyidejűleg elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötele-
zőnek tekintem.

Út megnevezése, pozíciószáma:
…………………………………………………………… 

Dátum:
……………………………………………………………

Szerződés dátuma: 
Pécs, 2014. ……………………. hó . ……………………. nap

……………………………………………………………
Ikarosz Kft. Utazási Iroda

…….………………………………………………………
Utas-vagy megbízottja
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On-line foglalás: Ez az egyre jobban terjedő fogla-
lási forma jogilag ugyanolyan értékű megrendelés, 
mintha személyesen irodánkban bonyolította volna a 
megrendelést. A foglalás során el kell fogadni az Uta-
zási Szerződést és az itt leírt hasznos információkat. 
Ha utalással szeretne fizetni, a megrendelés a vissza-
igazolástól számítva 3 munkanapon belül az összeg 
(előleg vagy - 30 napon belüli indulás esetén - teljes 
díj) számlánkra érkezésével válik véglegessé. Ameny-
nyiben ez nem történik meg, a foglalást a rendszer 
törli. A lemondási feltételek ugyanúgy érvényesek, 
mint bármely egyéb foglalásnál. (Ez megtalálható, 
elolvasható web oldalunkon is.) Az on-line foglalást 
csak írásban faxon, vagy e-mailben lehet lemondani 
a lemondási feltételeknek megfelelően! 
Részvételi díj: A katalógusunkban feltüntetett ára-
ink a szolgáltatások díját, a szervezési költséget és az 
általános forgalmi adót tartalmazzák. Nem tartalmaz-
zák a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, illetve 
az utazásképtelenség esetére érvényes biztosítást 
(stornó biztosítás), ez külön kérhető. A katalógusban 
szereplő árakat 305 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk ga-
rantálni.
Foglalási biztosíték: A részvételi díj 40%-a, az in-
dulást megelőző 30 napon belül viszont a teljes ár 
fizetendő.
Kedvezmények: Az egyes szálláshelyeknél külön 
jelezzük az aktuális kedvezményeket. További egyéb 
kedvezmények mértéke: Nyugdíjas, nászutas és törzs 
utas kedvezmény 5%. Tájékoztatjuk kedves utasain-
kat, hogy a különböző kedvezmények nem vonhatók 
össze!
Biztosítás: Részvételi díjaink az utasbiztosítást nem 
tartalmazzák, de lehetőség van az irodánkban annak 
megkötésére. Ajánljuk Önöknek az utazási biztosítás 
megkötését, mert baj esetén mindenkinek könnyebb 
dolga van, ha jó biztosítással rendelkezik. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy az „Európai Egészségbiztosítási 
Kártya” nem teljes körű utazási biztosítás, kizárólag 
az Európai Unión belüli sürgősségi ellátásra vonat-
kozik. Megjegyeznénk még, hogy Görögországba 
történő utazásnál tranzit országként érintjük Szerbiát 
és Macedóniát, melyek nem uniós országok, tehát itt 
nem érvényes az EU TB kártya. Az utasbiztosítás csak 
kiegészítő biztosítással érvényes extrém sportokra 
(pl. quadozás, motorozás). Utasainknak az EUB Biz-
tosító baleset-, betegség,- és poggyászbiztosítását 
kínáljuk. A biztosítás részleteiről irodánkban kaphat 
bővebb felvilágosítást. Az esetleges kárigényt a bizto-
sító kizárólag a káreset helyszínén felvett jegyzőköny-
vek (kórház, rendőrség által elkészített jegyzőkönyv) 
benyújtásával téríti meg. Utólag, a hazaérkezést kö-
vetően jegyzőkönyvet nem áll módunkban kiállítani, 
illetve elfogadni!
Utazásképtelenség esetére szóló biztosítás (stor-
nó biztosítás): Az utazási irodánk szervezésében 
induló utakra útlemondási biztosítás köthető a jelent-
kezéssel, illetve a foglalási díj megfizetésével egyide-
jűleg, melynek mértéke a részvételi díj 1,7%-a.
Útiokmányok: Az utas köteles a hatóságok által elő-

írt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során 
érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásai-
ban foglaltakat teljesíteni. Ezen követelmények nem 
teljesítése miatt bekövetkezett károkért az Ikarosz Kft. 
Utazási Iroda felelősséget nem vállal. Amennyiben az 
adott ország hatóságai nem engedik be az országba 
az utas nem jogosult visszaigényelni a részvételi díj 

árát vagy annak részét. Ebben az esetben az utasnak 
kell saját költségére a továbbutazásról gondoskod-
nia. Kérjük, indulás előtt mindig ellenőrizze, hogy 
Önnél van-e: részvételi jegye (vouchere), legalább 
- a hazaérkezéstől számított - 3, vagy 6 hónapig ér-
vényes saját útlevele vagy új típusú (kártyás) szemé-
lyi igazolványa, a biztosítási kötvénye, költőpénze, 
jogosítványa, és rendszeresen szedett gyógyszere. 
Utazásra történő jelentkezés előtt kérjük, feltétlen 

győződjön meg úti okmányai érvényességéről!
Akciós utak: Az Ikarosz Utazási Iroda fenntartja a 
jogot, hogy egy adott program indulása előtt, a még 
szabad férőhelyeket akciós áron értékesítse. Ebben 
az esetben a korábban leelőlegezett vagy kifizetett 
programokra árcsökkentés vagy visszatérítés nem 
érvényesíthető!
Szálláshelyek besorolása: A társasutazásaink, illet-
ve egyénileg kért szállásoknál igénybe vett szállás-
helyek kiválasztásánál igyekszünk maximális gon-
dossággal eljárni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
a szállodák, illetve az apartmanok helyi besorolása 
országonként eltérő, nem minden esetben egyezik 
meg a Magyarországon megszokottal!
Apartmanok: Az ajánlataink között stúdiók és apart-
manok egyaránt megtalálhatók. A stúdió mindig 
egy légterű elhelyezést jelent egy konyhasarokkal. 
A stúdiók általában maximum 4 fő elhelyezésére 
alkalmasak, nem minden esetben pótágyazhatók 
további személyre. Irodánk rendelkezik nagymére-
tű két légteres apartmanokkal is. Ezen apartmanok 
2-3-4, illetve 5 ágyas elhelyezést is lehetővé tesznek. 
Több légterű apartmanoknál a klíma ára beltéri egy-
ségenként számítandó! Ártáblázatainkban minden 
stúdióban, illetve apartmanban történő elhelyezés 
személyenként van feltüntetve, az áttekinthetőség 
kedvéért. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a görög-
országi apartmanok általában nagyon egyszerűen 
berendezettek, a konyha a legszükségesebbekkel 
van felszerelve. Amit az apartmanokba javaslunk vin-
ni: törülköző, konyharuha, WC papír, tisztítószerek, 
mosogatószer, mosogatószivacs. A konyhában hű-
tőszekrény, mosogató, általában elektromos főzőlap, 
legszükségesebb edények, poharak, evőeszközök, 
tányérok találhatók annyi főre, ahány fős az apart-
man. Az apartmanok takarításáról a vendégeknek 
nyaralásuk alatt maguknak kell gondoskodniuk. Az 
apartmanokat kitakarítva kapják meg, és így is kell 
őket átadni. Az ott tartózkodás ideje alatt az apartma-
nokban/stúdiókban okozott - nem rendeltetésszerű 
használatból eredő - károkért az utas teljes anyagi 
felelősséggel tartozik!
Szállodák: Körutazásainkon és a nyaralás ideje 
alatt az elhelyezés programtól függően 2-3-4*-os 
szálláshelyeken van. A programok és a lehetőségek 
figyelembevételével választottuk ki ezeket a szállá-
sokat. A szállodák nem mindig belvárosiak, előfor-
dulhat város közeli elhelyezés is. Reméljük, sikerül 
az Önök megelégedésére választanunk szállodákat, 
panziókat. (Házas)párok minden esetben 2 ágyas, ha 
családdal utaznak, akkor igény esetén, 2+ pótágyas 
elhelyezést kapnak. A 3 ágyas szobák általában nem 
nagyobbak, mint a 2 ágyasak és a 3. ágy esetenként 
pótágy. A szállodák többsége sajnos a kényelmet-
lenségek ellenére sem ad kedvezményt a 3 ágyas 
elhelyezés esetére. A szobák beosztását (pl. hánya-
dik emelet) a szálloda (panzió) határozza meg. Ebbe 
beleszólásunk nincs! Kérjük Önöket, hogy a szoba 
átvételekor ellenőrizzék le a szobát, bármilyen észre-
vételük van ezzel kapcsolatban kérjük, a helyszínen 
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jelezzék az irodánk képviselőjének. Utólagos rekla-
mációra nincs lehetőség. 
Turnusváltás:  A legtöbb szálláshelyünk – főleg az 
apartmanok – nincsenek berendezkedve közös helyi-
séggel, ahol egyszerre elférnének a „régi” és az „új” 
utasok, ezért javasoljuk a következőket: A haza induló  
buszos utasok csak az irodánk képviselője által jelzett 
helyen tartózkodjanak a busz indulásáig, illetve kér-
jük, a csomagokat a buszhoz szíveskedjenek vinni, 
ahol a gépkocsivezetők segítenek a bepakolásban. 
Használják ki az időt fürdésre, sétára, vásárlásra. Az 
apartmanokat reggel helyi idő szerint 9 óráig el kell 
hagyni. Az érkező utasaink a szobát legkorábban 14 
óra körül tudják elfoglalni. 
Ellátás: Nyaralóprogramjaink alkalmával a szállo-
dai elhelyezés árai minden esetben tartalmazzák az 
adott étkezés árát. Apartmanos elhelyezés esetén 
külön térítés ellenében kérhető ellátás, e lehetősége-
ket a szálláshelyek leírásánál részletesen megadjuk. 
A főétkezések italt nem tartalmaznak. Amennyiben 
valamilyen fakultatív kirándulás miatt az étkezés 
ütközik a programmal, akkor hidegcsomagot lehet 
igényelni. Ezzel kapcsolatosan minden esetben a 
telepített idegenvezető ad részletes információt. Iro-
dánk által szervezett körutazások általában félpanzi-
ós ellátásúak. Amennyiben csak reggelis az ellátás, és 
a leírásnál jeleztük a fakultatív vacsora lehetőségét, 
ott Magyarországon indulás előtt kell igényelni és 
befizetni a vacsorát. Reggelis ellátás esetén a prog-
ram befejezése után idegenvezetőnk a lehetőségek 
függvényében segít vacsorát intézni, ezt a helyszínen 
lehet megrendelni. A vacsorák általában a szállodá-
ban vannak, de előfordulhat más étteremben történő 
étkezés is.
Kontinentális reggeli: Vaj, jam, péksütemény, kávé, tea.
Bővített reggeli: Felvágottal vagy sajttal bővített reggeli. 
Büféétkezés: Svédasztalos jellegű, részben vagy tel-
jesen szabadszedésű étkezés. 
Vacsora: Menüs, az adott ország étkezési szokásai-
nak megfelelően összeállított, általában 3 fogásos 
menü italfogyasztás nélkül.
Autóbuszos utazás: Az autóbuszos utazásokat nem-
zetközi színvonalnak megfelelő modern, biztonsá-
gos és kényelmes, légkondicionált autóbuszokkal 
bonyolítjuk. Ezek felszereltsége büfé, minibár, TV, 
videó, DVD-lejátszó, WC. Az autóbuszok vezetői va-
lamennyien sok éves gyakorlattal és tapasztalattal, 
a célterületeken kiváló helyismerettel rendelkeznek. 
3-4 óránként vannak pihenők – a helyi adottságoktól 
függően – kulturált parkolókban. Az utak indításához 
szükséges minimális létszámot minden programnál 
külön közöljük. Az utakat kisebb létszámmal is tudjuk 
indítani, de más árakkal, illetve eltérő feltételekkel, 
esetenként kisebb mikrobuszokkal. Autóbuszainkon 
a dohányzás TILOS!
Poggyászok szállítása: Az utazásnál kérjük, vegyék 
figyelembe a poggyászmennyiség korlátozását, mert 
autóbuszaink csomagterének befogadóképessége 
korlátozott, fejenként 20 kg csomag szállítható a cso-
magtérben. Biztonságtechnikai okokból poggyász 
csak a csomagtérben helyezhető el! Családonként 
és társaságonként (4 fő) egy hűtőtáska fér el az au-
tóbusz csomagterében. A csomagokat kérjük, jól 
látható helyen jelölje meg a poggyászok összeke-

verésének elkerülése érdekében! A meghatározott 
csomagmennyiség oda és visszaútra egyaránt vonat-
kozik! Saját kényelmük érdekében az útközben szük-
séges holmiknak csak olyan kézitáskát használjanak, 
ami az ülések alatt vagy a kalaptartóban elfér. Kézi-
poggyászként nem szállítható olyan tárgy, mely az 
utasoknak kényelmetlenséget okozhat, vagy testi ép-
séget veszélyeztethet. A kézipoggyász őrzése az utas 
feladata. A csomagok bepakolásakor a bőröndök, tás-
kák állapotát ellenőrizni nem áll módunkban. Kérjük, 

leszálláskor győződjenek meg arról, hogy minden 
poggyászuk megvan, mert az autóbuszon felejtett 
tárgyakért irodánk felelősséget nem vállal! Amennyi-
ben a bőröndöt túlpakolják és ennek következtében 
sérülés (kiszakadás, fülleszakadás, kerék kitörés, stb.) 
történik reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 
Kizárólag olyan sérülésekért fizetünk kártérítést, amit 
a károsult hitelt érdemlően, szemtanúval, a helyszí-
nen, az esemény bekövetkeztekor tud igazolni. Ezt az 
autóbuszon készült, az iroda képviselője által hitelesí-

tett jegyzőkönyvvel teheti meg. Utólagos reklamációt 
a poggyász sérülésre nem tudunk elfogadni, utólag 
jegyzőkönyvet felvenni nem áll módunkban! Háziál-
lat szállítása az autóbuszon nem lehetséges!
Vidéki felszállási lehetőségek: Felhívjuk kedves 
Utasaink figyelmét, hogy nyaralóprogramjainkhoz, 
valamint megjelölt körútjainkra országos csatlakozá-
si lehetőség van, de szeretnénk felhívni szíves figyel-
müket, hogy az indulás előtti hetekben a végleges út-
vonalak kialakulását követően nem tudjuk garantálni 
minden településen a díjmentes felszállási lehetősé-
get. Előfordulhat, hogy másik busszal, vagy kisbusz-
szal (személygépkocsival) végezzük a transzfert, és 
utasainknak át kell szállni a saját autóbuszukba. Az 
útvonalat, felszállási lehetőségeket minden út leírá-
sánál jelezzük. Az ingyenes transzferszolgáltatásban 
résztvevő városokat, megtalálják katalógusunkban, 
illetve honlapunkon. A vidéki transzfereket igyek-
szünk az autóbuszok indulásához ill. (visszaút esetén) 
érkezéséhez alakítani. Ettől függetlenül várakozás 
előfordulhat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a transzfert 
végző autóbusz 15 perc várakozás után továbbindul. 
Az ebből eredő károkért, utazásról történő lemaradá-
sért, többletköltségekért irodánk felelősséget nem 
vállal! Amennyiben a megbeszélt találkozási idő-
ponthoz képest induláskor több mint 30 percet késik 
a transzfer, hívja a részvételi jegyen szereplő ügyeleti 
telefonszámot. A megadott felszállási hely, vagy név 
módosításának utolsó időpontja az utas részéről az 
indulás előtti 10. nap. Ezt követően a módosítás 
költsége: 2.000 Ft/fő. 
Ülőhelyfoglalás: Az autóbuszokon az ülésrendet az 
Ikarosz Utazási Iroda határozza meg, de a kéréseket 
megpróbáljuk teljesíteni a lehetőségek határain be-
lül. Ha az utas ragaszkodik fix ülőhelyhez, (oda-vissza) 
irodánk 5.000 Ft/fő konkrét ülőhely felárat számol 
fel. Felhívjuk figyelmét azoknak az utasainknak, akik 
nem élnek a konkrét üllőhely foglalás lehetőségé-
vel,hogy akár az oda,akár a vissza úton az előzetesen 
egyeztetett üléshely változhat
Beszállás menete: Kérjük Önöket, hogy az indulási 
idő előtt 30 perccel, a részvételi jegyen megadott 
időpontban jelenjenek meg a találkozási helyen. 
Amikor a busz megérkezik, kérjük, hogy a csomago-
kat szíveskedjenek az autóbuszvezetők tájékoztatása 
alapján a csomagtartóhoz vinni. A csomagokat min-
dig és kizárólag csak az autóbuszvezetők pakolják be 
a busz csomagtartójába! Beszállás csak a részvételi 
jegy felmutatása, vagy a helyszínen tartózkodó kol-
légáknál történő jelentkezés után lehetséges! Min-
denki köteles a kijelölt helyet elfoglalni, módosításra 
ilyenkor már nincs lehetőség! Az esetleges késést 
(pl. forgalmi dugó miatt) kérjük, telefonon szíves-
kedjenek jelezni irodánknak. Az autóbusz a hiányzó 
utasokra az indulás megadott időpontja után maxi-
mum 15 percet vár. Miután minden utas elfoglalta 
helyét a buszon, az autóbuszvezetők tájékoztatást 
adnak az útvonalról, és egyéb fontos tudnivalókról. 
Külön csoportkísérő vagy idegenvezető nem utazik a 
csoporttal. Irodánk által szervezett körútjainkon min-
den esetben magyar idegenvezető kíséri a csoportot. 
Az üdülőhelyeknél magyar telepített idegenvezető 
áll rendelkezésre utasainknak a nyaralás teljes idő-
tartama alatt.
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TALÁLKOZÁS(péntek) FELSZÁLLÁS HELYE INDULÁS
4:30 Sopron - TESCO Áruház parkolója, Ipar körút 4:50
5:30 Sárvár - TESCO Áruház parkolója, Rákóczi utca 5:50
6:00 Szombathely - TESCO Áruház parkolója, Zanati utca 6:20

EGYEZTETÉSES Körmend - Korona Étterem parkolója, Rákóczi Ferenc utca EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES Vasvár - 74-es számú főút melletti MOL benzinkút, Dr. Tetter utca EGYEZTETÉSES

7:00 Zalaegerszeg - Sportcsarnok parkolója, Stadion utca 7:20
EGYEZTETÉSES Keszthely - TESCO Áruház parkolója, Csapás utca EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES Marcali - 68-as számú főút melletti MOL benzinkút, Noszlopy Gáspár utca EGYEZTETÉSES

8:10 Nagykanizsa - TESCO Áruház parkolója, Boszorkány utca 8:30
EGYEZTETÉSES Böhönye - 68-as számú főút melletti MOL benzinkút, Szabadság utca EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES Nagyatád - Béta Solar Hotel parkolója, Széchenyi tér EGYEZTETÉSES

9:30 Kaposvár - Mc Drive / OBI Áruház parkolója, Kaposvári György utca 9:50
EGYEZTETÉSES Szigetvár - MOL benzinkút, József Attila utca EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES Szentlőrinc - 6-os számú főút melletti buszmegálló, Jókai Mór utca EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES Dombóvár - Templom tér EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES Komló - Eszperantó tér EGYEZTETÉSES

11:00 Pécs - TESCO Áruház parkolója, Budai vám 11:30
EGYEZTETÉSES Bonyhád - OIL benzinkút, Bartók Béla út EGYEZTETÉSES

11:55 Mohács - TESCO Áruház parkolója, Pécsi út 12:15
12:25 Bátaszék - MOL benzinkút, Budai út 12:45
13:10 Baja - TESCO Áruház parkolója, Gránátos utca 13:30
14:25 Tompa - 53-as számú főút melletti MOL benzinkút 14:45
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6:40 Győr - TESCO Áruház parkolója, Királyszék utca 7:00
7:50 Tatabánya - M1-es autópálya melletti Mc Drive parkolója 8:10
9:00 Budapest - OMV benzinkút, Mester utca 9:30
9:50 Érd - TESCO Áruház parkolója, Budafoki út 10:10

10:10 Százhalombatta - TESCO Áruház parkolója, Damjanich utca 10:30
11:00 Dunaújváros - TESCO Áruház parkolója, Aranyvölgyi út 11:20
11:25 Dunaföldvár - MOL benzinkút, Paksi utca 11:45
11:50 Paks - TESCO Áruház parkolója, Tolnai út 12:10
13:10 Baja - TESCO Áruház parkolója, Gránátos utca 13:30
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AL EGYEZTETÉSES Veszprém - Hotel Veszprém parkolója, Budapesti út EGYEZTETÉSES
9:40 Székesfehérvár - AUCHAN Áruház parkolója, Holland fasor 10:00

11:45 Szekszárd - TESCO Áruház parkolója, Tartsay Vilmos utca 12:05
12:25 Bátaszék - MOL benzinkút, Budai út 12:45
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8:00 Eger - MOL benzinkút, Mátyás király út 8:20
8:55 Gyöngyös - MOL benzinkút, Pesti út 9:15
9:25 Hatvan - TESCO Áruház parkolója, Bibó István út 9:45

EGYEZTETÉSES Jászberény - TESCO Áruház parkolója, Nagykátai út EGYEZTETÉSES
10:55 Szolnok - 4-es számú főút melletti MOL benzinkút, Elkerülő út 11:15
11:35 Cegléd - Templom parkolója, Fő tér 11:55
11:55 Nagykőrös - Rony Szolárium parkolója, Széchenyi tér 12:15
12:40 Kecskemét - Pólus Róna parkolója, Dunaföldvári út 13:00

EGYEZTETÉSES Kiskunfélegyháza - TESCO Áruház parkolója, IX. körzet EGYEZTETÉSES
14:25 Tompa - 53-as számú főút melletti MOL benzinkút 14:45
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EGYEZTETÉSES Kazincbarcika - 26-os számú főút melletti MOL benzinkút, Hadak útja EGYEZTETÉSES
6:00 Miskolc - AUCHAN Áruház parkolója, Pesti utca 6:20

EGYEZTETÉSES Tiszaújváros - Autóbusz Állomás, Mátyás király út EGYEZTETÉSES
8:00 Nyíregyháza - PROFI Áruház parkolója, Állomás tér 8:20
9:10 Debrecen - TESCO Áruház parkolója, Kishegyesi út 9:30

EGYEZTETÉSES Hajdúszoboszló - Autóbusz Állomás, Fürdő utca EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES Karcag - 4-es számú főút melletti MOL benzinkút, Gyarmati út EGYEZTETÉSES

9:55 Berettyóújfalu - TESCO Áruház parkolója, Honvéd utca 10:15
11:20 Békéscsaba - TESCO Áruház parkolója / SHELL benzinkút, Szarvasi út 11:40
12:00 Orosháza - TESCO Áruház parkolója, Vásárhely utca 12:20
12:40 Hódmezővásárhely - Tűzoltóság, Szent István tér 13:00
13:10 Szeged - TESCO Áruház parkolója, Rókusi körút 13:30
14:25 Tompa - 53-as számú főút melletti MOL benzinkút 14:45

AUTÓBUSZJEGY ÁRAK GÖRÖGORSZÁG

2014
FELNŐTT GYERMEK 0-14 ÉVES KORIG

ODA-VISSZA EGYIRÁNYÚ ODA-VISSZA EGYIRÁNYÚ

OLYMPOSI RIVIERA
24.900 Ft/fő 15.900 Ft/ő 20.900 Ft/fő 13.900 Ft/fő

CHALKIDIKI

KAMENA VOURLA 30.900 Ft/fő 20.900 Ft/fő 25.900 Ft/fő 18.900 Ft/fő

A magyarországi találkozási és indu-
lási időpontok a pénteki napra vonat-
koznak, és helyi idő szerint vannak 
megadva. A feltüntetett időpontok tá-
jékoztató jellegűek, a menetrend vál-
toztatásának jogát irodánk fenntartja! 
Az autóbusz Magyarország – Szerbia – 
Macedónia – Görögország (és vissza) 
útvonalon közlekedik. Autóbuszos, 
görögországi utazáshoz az új típusú, 
kártyás személyi igazolvány elegendő, 
melynek a hazaérkezéstől számítva 
legalább 3 hónapig érvényesnek kell 
lenni. 

Várható érkezés Görögországba szom-
baton a reggeli órákban, visszaindulás 
a déli, kora délutáni órákban. Visz-
szaérkezés Magyarországra vasárnap 
történik. 
A magyarországi útvonalakon a lét-
szám függvényében összevont buszok 
is közlekedhetnek, így az útvonal vál-
toztatásának jogát irodánk fenntartja! 
Az egyes útvonalakon személyautós 
vagy kisbuszos transzfer előfordulhat, 
melyekre a helyfoglalás a felszállás 
sorrendjében történik, irodánk nem ad 
ki külön ülésrendet.
Odafelé úton, a magyarországi szaka-
szon a magyar-szerb határig, visszafelé 
úton pedig a görög-makedón határnál, 
illetve a magyarországi szakaszon át-
szállásra is sor kerülhet. 
Paraliára, valamint Sartiba utazó ked-
ves Utasaink részére országos, díjmen-
tes felszállási lehetőséget biztosítunk 
minimum 2 fő, az „EGYEZTETÉSES” 
felirattal jelölt felszállási helyeken 
pedig 4 fő jelentkezése esetén, illetve 
egyeztetés alapján. 
További tájékoztatásért kérjük, érdek-
lődjön elérhetőségeinken.

AUTÓBUSZ MENETREND - GÖRÖGORSZÁG 2014.

Kéthetes autóbusz felár:
5.000-Ft/fő

3 vagy több hetes kint tartóz-
kodás esetén 2 x 1 irányú autó-
buszjegy kerül felszámításra!

Konkrét ülőhely felár:
5.000-Ft/fő

AUTÓBUSZ MENETREND - GÖRÖGORSZÁG 2014.

6 7621 Pécs, Király utca 15. • Telefon: (72) 510-633 • Ügyeleti telefon: +36 (70) 623-8989



GÖRÖGORSZÁG

OLYMPOSI
RIVIERA

KATERINI - PARALIA

Görögország nem csak a 2500 évvel ezelőtti nyugati 
világ központja volt, de innen ered minden, amit ma 
államnak, gondolkodásnak, sportnak és művészet-
nek hívunk. Évezredes történelmi emlékek mellett a 
népzene, néptánc, hagyományőrző kultúra, meseszép 
népviselet, igazi mediterrán gasztronómia és csodála-
tos tengerparti nyaralóhelyek várják az idelátogatókat. 
Az ókorban itt fogantak meg a demokrácia alapelvei, ez 
a föld a filozófia és több tudomány bölcsője. Itt szület-
tek az olimpiai játékok, az ország szülötte számos híres 
tudós, író, Homérosz vagy Sappho költőnő, a híres filo-
zófusok közül Szokratész, Platon, Arisztotelész. A görög 
mitológia tizenkét istene ma is megmozgatja az arra 
járók fantáziáját, amikor az Olymposi hegy hófedte csú-
csait csodálják. Görögország méltán Európa, sőt a világ 

legkedveltebb idegenforgalmi célpontjainak egyike, 
közkedveltségét kedvező árainak, gyönyörű homokos 
tengerpartjainak és a hamisíthatatlan görög vendégsze-
retetnek köszönheti.
A mediterrán éghajlatú ország területe 132.000 km2, 
lakosainak száma 10 millió fő. Éghajlatát száraz, meleg 
nyár jellemzi. Az országba érkezve a turistát már az első 
pillanatban megérinti az emberek szívélyessége, ked-
vessége, szolgálatkészsége. A görög életstílus azonban 
sokkal lassabb az itthoninál. A görögök általában csak 
9 óra körül kezdik a napot, délután 1 óra körül szinte 
mindenhol sziesztát tartanak. Ennek megfelelően a 
görög este 19 óra körül indul, és hosszan belenyúlik az 
éjszakába. Az ország gasztronómiáját illetően mindenki 
talál ízlésének megfelelőt. 

Ki ne pihenne meg szívesen egy igazi, kockás abroszos 
tavernában? Legismertebb és legelterjedtebb finom-
ságaik a gyros, a souvlaki, a zöldséges ételek kedvelői 
pedig biztosan kipróbálják majd a jól bevált, ízletes gö-
rög salátát és a mousakát is, mindemellett tengerparti 
országról lévén szó, a tenger gyümölcseinek széles kíná-
lata is megtalálható az étlapokon. Desszertként zamatos 
gyümölcsöket és mézes süteményeket fogyaszthatunk. 
Természetesen a jó ételekhez jó italok dukálnak. Nap-
közben a forró hőségben jólesik a hűsítő frappé, avagy a 
finom jegeskávé. Az este azonban a tüzesebb, alkoholos 
italoké, mint például a speciális, görög gyantás bor, a 
recina, a mindenki által ismert metaxa és az ánizsos tör-
kölypálinka, az ouzo.

Az Olymposi Riviera Görögország legszebb nyaraló-
helyei közé tartozik, ideális kisgyermekkel érkező csa-
ládok, baráti társaságok, párok célpontjaként, mivel 
csodálatos, homokos tengerpartja, buja mediterrán 
növényzete és a hamisítatlan görög vendégszeretet 
minden látogatót elvarázsol.

Az Észak-Görögországba utazó magyar turisták jól 
ismert, közkedvelt célpontja Paralia, az Olymposi 
Riviera egyik gyöngyszeme. A település Görögor-
szág második legnagyobb városától, Thessalonikitől 
70km-re, Katerinitől pedig 6 km-re található. Ez az 
egyik legjelentősebb turisztikai központ szezonban 
lüktető, vibráló, mozgalmas, világvárosias jelleget 
ölt. Paralia jól kiépített, lassan mélyülő, homokos ten-
gerparttal várja látogatóit. A hangulatos, tengerparti 
tavernákban és kávéházakban kellemesen tölthetik el 
az időt, a strandok nyugágyain pedig felhőtlenül él-
vezhetik a napsütést az enyhén fújdogáló szellőben. 
A tengerpart 6-8 kilométer hosszú, homokos strandja 
mentén vízi sportok gyakorlására is lehetőség nyílik. 
A városban posta és bank mellett számtalan üzlet, ta-
verna és étterem található, tipikus görög konyhával. 

A főutca estére mozgalmas bevásárló és sétálóutcává 
válik. A város közvetlen közelében található Európa 
egyik legnagyobb szabadtéri diszkója, hosszú, kes-
keny főutcája pedig éjjelre színes forgatagot varázsol 
a turisták részére. Napfényes, tiszta időben az Olym-
pos-hegy csúcsai is jól kivehetők. Paralia közelében, 
Makrygialos felé haladva igazi turisztikai érdekesség, 
egy tengeri sólepárló található. Itt a különböző ízületi 
és mozgásszervi betegségeket, a különösen magas 
sótartalmú vízzel, illetve az általa létrehozott iszappal 
tudják gyógyítani. Aki azonban csak szépülni szeret-
ne, annak is ajánljuk, ugyanis a testünkre pakolásként 
felhelyezett iszap, amit tengervízzel mosunk le, rászá-
radás után eltávolítja az elhalt bőrréteget.

KATERINI - PARALIA

OLYMPOSI
RIVIERA

GÖRÖGORSZÁG
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„A” kategóriás apartmanház, amely a lassan mélyülő tengerparttól kb. 120 m-re, a 
városközponttól kb. 250 m-re található.
Az épületben lift működik, ami komfortosabbá teszi a közlekedést. Minden 
lakrészhez balkon tartozik, a férőhelynek megfelelő mennyiségű székkel,  
illetve egy asztallal. Az apartmanház szobái 2, 3, 4 férőhelyesek.
A 2-3 fős stúdióban egy nagyméretű franciaágy és egy szimpla ágy találha-
tó, a 4 fős stúdióban kettő franciaágy áll vendégeink rendelkezésére, melyet  
elsősorban gyermekes családoknak ajánlunk.
Az egyszerűen berendezett főzőfülkében kétlapos villanytűzhely, hűtőszekrény, és 
a férőhelyek számának megfelelő konyhai felszerelés teszi alkalmassá, hogy egy 
gyors, könnyű ételt elkészíthessünk.
Az apartmanhoz zuhanysarokkal és WC-vel ellátott fürdőhelyiség tartozik.
A szobák televízióval és klímaberendezéssel felszereltek, ez utóbbi külön térítés 
ellenében, a helyszínen igényelhető.
Az apartmanok az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 9 óráig állnak a 
vendégek rendelkezésére.
Szálláshelyünkön irodánk által biztosított magyar telepített idegenvezető  
fogadja utasainkat, aki elhelyezi a csoportot, intézi a fakultatív programokat, és 
mindenben készséggel áll az utasok rendelkezésére.
Félpanziós ellátás igényelhető! (30.900,- Ft/fő/hét)
Hotel Niki címe:
60100 Greece, Paralia-Katerini, E. Venizelou Str. 15.

HOTEL NIKI
apartmanház
PARALIA

HOTEL NIKI

8 7621 Pécs, Király utca 15. • Telefon: (72) 510-633 • Ügyeleti telefon: +36 (70) 623-8989



Paralia - Hotel Niki Apartmanház autóbusszal

Időpont:
2014. Nap/éj

stúdió autóbusszal Ft/fő/éj*

2 fős 3 fős 4 fős
05. 14. - 05. 25. 12/9 26 900 Ft 25 900 Ft 24 900 Ft

05. 23. - 06. 01. 10/7 28 900 Ft 26 900 Ft 25 900 Ft

05. 30. - 06. 08. 10/7 30 900 Ft 27 900 Ft 26 900 Ft

06. 06. - 06. 15. 10/7 37 900 Ft 32 900 Ft 29 900 Ft

06. 13. - 06. 22. 10/7 44 900 Ft 37 900 Ft 33 900 Ft

06. 20. - 06. 29. 10/7 50 900 Ft 43 900 Ft 38 900 Ft

06. 27. - 07. 06. 10/7 55 900 Ft 47 900 Ft 42 900 Ft

07. 04. - 07. 13. 10/7 60 900 Ft 50 900 Ft 45 900 Ft

07. 11. - 07. 20. 10/7 62 900 Ft 52 900 Ft 47 900 Ft

07. 18. - 07. 27. 10/7 62 900 Ft 52 900 Ft 47 900 Ft

07. 25. - 08. 03. 10/7 62 900 Ft 52 900 Ft 47 900 Ft

08. 01. - 08. 10. 10/7 62 900 Ft 52 900 Ft 47 900 Ft

08. 08. - 08. 17. 10/7 62 900 Ft 52 900 Ft 47 900 Ft

08. 15. - 08. 24. 10/7 62 900 Ft 52 900 Ft 47 900 Ft

08. 22. - 08. 31. 10/7 55 900 Ft 47 900 Ft 42 900 Ft

08. 29. - 09. 07. 10/7 50 900 Ft 44 900 Ft 38 900 Ft

09. 05. - 09. 14. 10/7 45 900 Ft 40 900 Ft 35 900 Ft

09. 12. - 09. 21. 10/7 42 900 Ft 36 900 Ft 32 900 Ft

09. 19. - 09. 28. 10/7 35 900 Ft 33 900 Ft 30 900 Ft

09. 26. - 10. 05. 10/7 26 900 Ft 25 900 Ft 24 900 Ft

10. 03. - 10. 13. 11/8 25 900 Ft 24 900 Ft 23 900 Ft

Paralia - Hotel Niki Apartmanház egyénileg

Időpont:
2014. Nap/éj

stúdió autóbusszal Ft/fő/éj*

2 fős 3 fős 4 fős
05. 15. - 05. 24. 10/9 15 900 Ft 12 900 Ft 10 900 Ft

05. 24. - 05. 31. 8/7 15 900 Ft 12 900 Ft 10 900 Ft

05. 31. - 06. 07. 8/7 17 900 Ft 14 900 Ft 12 900 Ft

06. 07. - 06. 14. 8/7 21 900 Ft 15 900 Ft 13 900 Ft

06. 14. - 06. 21. 8/7 26 900 Ft 19 900 Ft 15 900 Ft

06. 21. - 06. 28. 8/7 32 900 Ft 28 900 Ft 22 900 Ft

06. 28. - 07. 05. 8/7 39 900 Ft 35 900 Ft 28 900 Ft

07. 05. - 07. 12. 8/7 45 900 Ft 38 900 Ft 32 900 Ft

07. 12. - 07. 19. 8/7 45 900 Ft 38 900 Ft 32 900 Ft

07. 19. - 07. 26. 8/7 45 900 Ft 38 900 Ft 32 900 Ft

07. 26. - 08. 02. 8/7 45 900 Ft 38 900 Ft 32 900 Ft

08. 02. - 08. 09. 8/7 45 900 Ft 38 900 Ft 32 900 Ft

08. 09. - 08. 16. 8/7 45 900 Ft 38 900 Ft 32 900 Ft

08. 16. - 08. 23. 8/7 45 900 Ft 38 900 Ft 32 900 Ft

08. 23. - 08. 30. 8/7 40 900 Ft 35 900 Ft 25 900 Ft

08. 30. - 09. 06. 8/7 35 900 Ft 29 900 Ft 20 900 Ft

09. 06. - 09. 13. 8/7 32 900 Ft 25 900 Ft 19 900 Ft

09. 13. - 09. 20. 8/7 29 900 Ft 23 900 Ft 18 900 Ft

09. 20. - 09. 27. 8/7 21 900 Ft 17 900 Ft 11 900 Ft

09. 27. - 10. 04. 8/7 15 900 Ft 13 900 Ft 10 900 Ft

10. 04. - 10. 12. 9/8 14 900 Ft 12 900 Ft 10 900 Ft

Az árak 7 éjszakára személyenként önellátással értendők.
* Az első turnusnál (05.14 - 05.25.) a részvételi díj 9 éjszakára, az utolsó turnusnál 
(10.03 - 10.13.) 8 éjszakára vonatkozik!
Gyermek kedvezmény 0-4 év között a szállás ingyenes (amennyiben nem foglal 
külön ágyat). 4-14 év között az első gyermeknek 10%, a második gyermeknek 20% 
kedvezményt biztosítunk.

Kedves Utasaink!
 
Örömmel hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy kettő vagy több hetes tar-
tózkodásra is lehetőség van!  Ebben az esetben a részvételi díjat úgy 
számolhatják ki, hogy az első hetet autóbuszos árral, míg a további 
heteket az egyéni árlistából kalkulálhatják. Az egyágyas felár az egyéni 
ártáblázat 2 fős stúdió oszlopából számolható ki!
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Paralia - Alarzo apartmanház ****

Ft / fő / 7éj
05.17. - 05.31.

05.31. - 06.28.
06.28. - 07.12.

07.12. - 08.30.
09.20. - 10.11. 08.30. - 09.20

2 fős stúdió/fő 34 900 Ft /fő 40 900 Ft /fő 47 900 Ft /fő 61 900 Ft /fő

3 fős stúdió/fő 27 900 Ft /fő 31 900 Ft /fő 40 900 Ft /fő 49 900 Ft /fő

Paralia - Piéria apartmanok

Ft / fő / 7éj
05.10 - 06.14. 06.14. - 06.28. 06.28. - 07.05.

07.05 - 08.30.
09.20 - 10.11. 09.06 - 09.20. 08.30. - 09.06.

2 fős stúdió/fő 22 900 Ft /fő 32 900 Ft /fő 40 900 Ft /fő 45 900 Ft /fő

3 fős stúdió/fő 18 900 Ft /fő 28 900 Ft /fő 35 900 Ft /fő 38 900 Ft /fő

4 fős stúdió/fő 16 900 Ft /fő 22 900 Ft /fő 28 900 Ft /fő 32 900 Ft /fő

4 fős apartman (2hálós) /fő 19 900 Ft /fő 28 900 Ft /fő 37 900 Ft /fő 39 900 Ft /fő

5 fős apartman (2hálós) /fő 17 900 Ft /fő 25 900 Ft /fő 29 900 Ft /fő 35 900 Ft /fő

Az új építésű luxus apartmanház Paralia egyik legfelkapottabb részén, a tenger-
parttól csupán kb. 30 méterre, a központtól pedig kb. 5 percnyi sétára található. 
A 2-3 fős stúdiók modern berendezésűek, a férőhelyek számának megfelelő 
konyhai felszereléssel. Az apartmanházban klíma térítés ellenében igényelhető.  
Az apartmanok foglalása lekérésre történik.

A színvonalas, modern stílusú, apartmanházak a tengerparttól  
50 – 200 méterre helyezkednek el, a központ pedig egy könnyed 8-10 
perces sétával érhető el. A 2-3-4 fős stúdióik, illetve a 4-5 fős apart-
manok egyszerűen berendezettek, a férőhelyek számának megfelelő 
konyhafelszereléssel. Az apartmanházak többségében a klíma, térítés 
ellenében igényelhető. Az apartmanok (melyek nem nevesítettek) 
foglalása lekérésre történik.        
                            A képek illusztrációk!

Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön 
felszámolandó! Autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

Az árak 7 éjszakára személyenként önellátással értendők. Az autóbusszal utazó kedves 
utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Autóbuszjegy ártáblázat ka-
talógusunk 6. oldalán található. Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer 
vesszük!

PIERIA APARTMANOK PARALIA

ALARZO APARTMANHÁZ****
 PARALIA

ALARZO APARTMANHÁZ****
 PARALIA

PIERIA APARTMANOK PARALIA

10 7621 Pécs, Király utca 15. • Telefon: (72) 510-633 • Ügyeleti telefon: +36 (70) 623-8989



Paralia - Hotel Venus ***

Ft / fő / 7éj
05.31. - 06.28.

06.28. - 08.30.
08.30. - 09.27.

1 fős szoba reggelivel 69.900 Ft/fő 84.900 Ft/fő

2 fős szoba reggelivel 48.900 Ft/fő 58.900 Ft/fő

3 fős szoba reggelivel 42.900 Ft/fő 48.900 Ft/fő

1 fős szoba félpanzióval 87.900 Ft/fő 97.900 Ft/fő

2 fős szoba félpanzióval 60.900 Ft/fő 69.900 Ft/fő

3 fős szoba félpanzióval 54.900 Ft/fő 60.900 Ft/fő

Paralia - Hotel Atlantis ***

Ft / fő / éj
05.03 - 06.28. 06.28. - 07.12.

07.12. - 07.26. 07.26. - 08.30.
09.20 - 09.27. 08.30. - 09.20.

2-3 fős standard szoba / fő reggelivel 50.900 Ft/fő 52.900 Ft/fő 58.900 Ft/fő 60.900 Ft/fő

0-6 éves korig standard szoba / fő reggelivel ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

6-12 éves korig standard szoba / fő reggelivel 26.900 Ft/fő 27.900 Ft/fő 28.900 Ft/fő 30.900 Ft/fő

2-3 fős tengerre / tenger felé néző szoba / fő reggelivel 59.900 Ft/fő 60.900 Ft/fő 65.900 Ft/fő 69.900 Ft/fő

0-6 éves korig tengerre / tenger felé néző szoba / fő reggelivel ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

6-12 éves korig tengerre / tenger felé néző szoba / fő reggelivel 30.900 Ft/fő 31.900 Ft/fő 33.900 Ft/fő 34.900 Ft/fő

2-3 fős standard szoba / fő félpanzióval 64.900 Ft/fő 65.900 Ft/fő 71.900 Ft/fő 74.900 Ft/fő

0-6 éves korig standard szoba / fő félpanzióval ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

6-12 éves korig standard szoba / fő félpanzióval 33.900 Ft/fő 34.900 Ft/fő 36.900 Ft/fő 37.900 Ft/fő

2-3 fős tengerre / tenger felé néző szoba / fő félpanzióval 73.900 Ft/fő 74.900 Ft/fő 79.900 Ft/fő 82.900 Ft/fő

0-6 éves korig tengerre / tenger felé néző szoba / fő félpanzióval ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes

6-12 éves korig tengerre / tenger felé néző szoba / fő félpanzióval 37.900 Ft/fő 38.900 Ft/fő 40.900 Ft/fő 41.900 Ft/fő

Fekvése: a központtól 150 méterre, a homokos, lassan mélyülő tengerparttól 50 
méterre található, mediterrán hangulatú, családias szálloda
Szolgáltatás: kerti kávézó, étterem-bár
Elhelyezés: a szobák légkondicionáltak, TV-vel, telefonnal rendelkeznek,  
a szobákban zuhany/WC, illetve erkély áll vendégeink rendelkezésére.
Ellátás: kontinentális reggeli és menüvacsora.

Fekvése: közvetlen tengerparti szálloda, a központtól 100 m-re található
Szolgáltatás: recepció, café-bar, étterem, társalgó TV-vel, és lift áll a vendé-
gek rendelkezésére, napernyő és széf bérelhető
Elhelyezés: a szobák légkondicionáltak, tengerre néznek, telefonnal, TV-vel 
(parabola antennás) rendelkeznek, tusoló/WC minden szobában található
Ellátás: büfés reggeli ( kenyér, szalámi, vaj, tojás, jam stb), menüs vacsora. 
Az ételeket nem lehet ki vinni az étteremből. 

Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található. Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!

Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszá-
molandó! Autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.

HOTEL ATLANTIS***
PARALIA

HOTEL VENUS***
PARALIA 

HOTEL VENUS***
PARALIA 

HOTEL ATLANTIS***
PARALIA
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Olympic Beach (Stavros, Nikos) - Nei Pori (Fotisz) apartmanházak 

Ft / fő / 7éj
05.10 - 06.14. 06.14. - 06.28. 06.28. - 07.05.

07.05 - 08.30.
09.20 - 10.11. 09.06. - 09.20. 08.30 - 09.06.

2 fős stúdió / fő 21.900 Ft/fő 27.900 Ft/fő 35.900 Ft/fő 43.900 Ft/fő

3 fős stúdió / fő 17.900 Ft/fő 21.900 Ft/fő 28.900 Ft/fő 34.900 Ft/fő

4 fős stúdió / fő 15.900 Ft/fő 19.900 Ft/fő 24.900 Ft/fő 30.900 Ft/fő

4 fős apartman / fő 18.900 Ft/fő 22.900 Ft/fő 29.900 Ft/fő 36.900 Ft/fő

5 fős apartman / fő 16.900 Ft/fő 20.900 Ft/fő 26.900 Ft/fő 32.900 Ft/fő

Nei Pori közvetlenül Platamonas alatt található déli irányban, Paraliától 40 km-re. Az 
évről-évre hatalmas fejlődésen átesett üdülővároska tengerparti sétányán bárokban, 
kávézókban és tavernákban élvezhetjük a görög vendégszeretetet. Nagyszerű kirán-
dulásokat tehetünk az ókori istenek hegyén, ahol vízesésekhez, szurdokokhoz is eljut-
hatunk. Hosszan elnyúló, lassan mélyülő, finom-homokos tengerparttal rendelkezik, 
ahol fürdés közben az Olympos hegység vonulataiban gyönyörködhetünk. A tenger 
vízének tisztaságát kék zászlóval tüntették ki. Kisgyermekes családok részére is kiváló 
üdülőhely, illetve minden korosztály számára ajánlható, akik nyugodtabb pihenésre 
vágynak.
Érdemes átsétálni vagy a kerekes turistavonattal átutazni Nei Poritól 4 km-re lévő ófalu-
ba, Platamonba is. Sok-sok üzlet, taverna és kávézó teszi teljessé a gondatlan nyaralást. 
A falu elhelyezkedése miatt kiváló kiindulóőont kirándulásokhoz: Olymposz, Meteora, 
Skiathos, Athén.

Fekvése:  Paraliától pár km-re, egy nyugodt és hangulatos környezetben találjuk ezt a kis üdülővároskát, melyet elsősorban a családosoknak és a pihenni vágyóknak ajánlunk.  
A legközelebbi nagyvárosok, Katerini kb. 5 km-re, Thessaloniki pedig 80 km-re található. Hosszú, homokos partszakasz és hangulatos sétálóutcák jellemzik a népszerű üdülő-
helyet, ahová a magyar vendégek is egyre nagyobb számban érkeznek. Az apartmanházak a tengerparttól maximum 150 méterre helyezkednek el.  
Elhelyezés: 2-3-4 fős stúdiók, illetve 4-5 fős apartmanok állnak az utasok rendelkezésére. A stúdiók és apartmanok egyszerűen berendezettek. 

Fekvése: a tengerparparttól 250 méterre.
Szobák: minden szobához konyha, tusoló, WC, TV és erkély tartozik. 
A légkondicionáló felára: 5 €/szoba/nap, mely a helyszínen fizetendő!
Ellátás: önellátó. Félpanzió igényelhető: 4.300 Ft/fő/nap

Az árak 7 éjszakára személyenként önellátással értendők. Az autóbusszal utazó kedves utasaink-
nak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Autóbuszjegy ártáblázat a katalógusunk 6. 
oldalán található. Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

OLYMPIC BEACH

NEI PORI

FOTISZ-HÁZ - NEI PORI

STAVROS, NIKOS 
APARTMANOK

OLYMPIC BEACH
Fekvése: az apartmanházak a tengerparttól 50-150 méterre helyezkednek el.  
A háztulajdonosok sajátos ízlését tükrözve vannak berendezve, de ettől válnak iga-
zán hangulatossá és egyedivé. 
Elhelyezés: a 2-3-4 fős stúdiók, illetve apartmanok egyszerűen berendezettek,  
a férőhelyek számának megfelelő konyhafelszerelés található. A fürdőszoba zuha-
nyzóval, és WC-vel rendelkezik, a szobákhoz balkon illetve terasz kerti bútorokkal 
áll vendégeink rendelkezésére.
Felszereltség: az apartmanházak többségében a légkondicionáló térítés ellené-
ben igényelhető a helyszínen. A szobák többségében TV is található.
Az apartmanok foglalása lekérésre történik.

OLYMPIC BEACH

NEI PORI

FOTISZ-HÁZ - NEI PORI

STAVROS, NIKOS 
APARTMANOK

OLYMPIC BEACH

12 7621 Pécs, Király utca 15. • Telefon: (72) 510-633 • Ügyeleti telefon: +36 (70) 623-8989



Leptokaria- Villa Orfeas

Ft / fő / 7éj
05.24 - 06.13. 06.14. - 06.27.

06.28. - 08.29.
09.13 - 10.10. 08.30. - 09.12.

2 fős stúdió / fő 23.900 Ft/fő 40.900 Ft/fő 51.900 Ft/fő

3 fős stúdió / fő 21.900 Ft/fő 32.900 Ft/fő 46.900 Ft/fő

4 fős stúdió / fő 20.900 Ft/fő 23.900 Ft/fő 32.900 Ft/fő

4 fős apartman (2 hálós) / fő 19.900 Ft/fő 34.900 Ft/fő 44.900 Ft/fő

5 fős apartman (2 hálós) / fő 17.900 Ft/fő 27.900 Ft/fő 36.900 Ft/fő

A település Paraliatól 25 km-re déli irányban, az Olimposz-hegység lábánál terül el. 
Egy nagyon hangulatos, igazán nyüzsgő település, ahol a hegyoldalra épült tavernák, 
apartmanok igazi görög hangulatot varázsolnak elénk. A tengerpartja homokos, illetve 
aprókavicsos, lassan mélyülő, strandszervizzel ellátott fürdőhely. Kék zászlóval tüntet-
ték ki, ami a part tisztaságát és a kristálytiszta vízminőségét jelzi. Ez a tipikus görög 
üdülő falu, amely egész nyáron várja az üdülni és pihenni vágyókat. A kisváros központ-
jában jól felszerelt üzletek állnak a vendégek rendelkezésére. 
Kikapcsolódási lehetőség: diszkók, tavernák sokasága mellett búvárközpont is várja 
az érdeklődőket. Bizánci emlékei közé tartoznak a bizánci templomok, a Nagyboldo-
gasszony kolostor a Panagias Kanaliotissas, Leptokária régi kápolnája az Agia Triada.

LEPTOKARIALEPTOKARIA

Fekvése: az apartmanház kb.100 m-re található a tengerparttól. 
Felszereltsége: 2-3 fős, praktikusan berendezett apartmanok, TV-vel, a konyhasarok 
főzéshez legszükségesebb eszközökkel felszerelve (elektromos főzőlappal, kisméretű 
hűtővel) szobában az ágyak egy légtérben vannak. Az apartmanok zuhanyzós fürdőszo-
bával, erkéllyel rendelkeznek. Parkolási lehetőség a ház mögötti udvaron díjmentesen. 
Ezen kívül az udvaron egy kis kerti pavilon, padokkal, asztalokkal, grill sütővel áll a 
vendégek rendelkezésére. Légkondicionált (térítés ellenében).
Ellátás: önellátás

ORFEAS APARTMANHÁZ
NEI PORI

ORFEAS APARTMANHÁZ
NEI PORI

Az árak 7 éjszakára személyenként önellátással értendők. Az autóbusszal utazó kedves uta-
sainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Autóbuszjegy ártáblázat a katalógu-
sunk 6. oldalán található. 
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!
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Görögország második legnagyobb városától, Thessalonikitől délkeletre helyez-
kedik el a Chalkidiki félsziget. A vég nélküli homokos tengerpartok, a mandula-
fenyőfák és szép ligetek a turisták kedvelt célpontjává tette Chalkidikit. A félszi-
getet két tó (Koroni és a Volvi-tó) választ el Macedóniától. A Chalkidiki félsziget 
10-15 kilométer széles és 30-50 kilométer hosszú. A görögök által Posseidon vas-
villájához hasonlított félsziget 3 nyúlványból áll: Kassandra, Sithonia és Athos.

Észak-Görögország turisztikai szempontból legforgalmasabb területe a Chal-
kidiki-félsziget. A három nyúlványból álló félsziget középső részén, Sithonián 
található Sarti. A nemrég még eldugott kis halászfalu mára mozgalmas üdülő-
hellyé fejlődött. Ideális nyaralóhely a maga vad hegyeivel, fantasztikus partsza-
kaszaival, gyönyörű öbleivel, kristálytiszta vizével és tiszta levegőjével. Varázsa 
a természet érintetlenségében, a falu hangulatában, a lakosok vendégszere-
tetében rejlik. 2 km hosszú, széles strandja messziről idecsalogatja a fürdőzni 
vágyókat. A környéken számtalan kis eldugott öböl, sziklás strand is található. 
Észak-Görögország legnagyobb búvárközpontja Sarti közelében található, ahol 
több nehézségi szinten folyik oktatás. A faluban sok taverna, pizzéria, eszpresz-
szó, élelmiszerbolt található. A part fokozatosan mélyül, minden szakasza alkal-
mas kisgyerekekkel való strandolásra is, különösen Sarti Beach részen, ahol a 
120 cm-es vízmélységet a tenger csak a parttól 50-80 m-re éri el.

Fekvése: az  apartmanház  Sarti Ófalu főutcáján, a központtól kb. 300 m -re, 
a tengerparttól kb. 60 m-re helyezkedik el. Közelében szupermarket, pékség, 
taverna és boltok találhatók.
Elhelyezés: 2 - 3 ágyas stúdió egyszerűen berendezett, utcára néző balkonnal 
rendelkezik. A stúdiókban konyhasarok és az ágyak egy légtérben találhatók.
3 - 4 - 5 ágyas apartman  két hálószoba, külön konyha, előtér asztallal és szé-
kekkel, utcára néző balkon található. A szobák Sat-TV-vel felszereltek. 
A konyhasarok alapfelszereltséggel ellátott: hűtőszekrény, 2 lapú villanyfőző, 
egy főzőedény, egy serpenyő, egy kisméretű vízforraló edény, valamint a férő-
hely szerint tányér, evőeszköz és pohár áll a vendégek rendelkezésére. Fürdő-
szoba hideg-melegvizes zuhanyzóval, és WC-vel. 
Légkondicionáló térítés ellenében a helyszínen igénybe vehető  (6 EUR/éj)!
Parkolás az épület mellett lehetséges.
Ellátás: önellátás, /vagy félpanzió: 31.900,- Ft /fő/hét, egy szálláshelyhez közeli 
étteremben.  
Szálláshelyünkön irodánk által biztosított magyar telepített idegenvezető fo-
gadja utasainkat, aki elhelyezi a csoportot, szervezi a fakultatív programokat, és 
mindenben készséggel áll az utasok rendelkezésére.

CHALKIDIKI

SARTI

CHALKIDIKI

SARTI

PAPUS
APARTMANHÁZ

PAPUS
APARTMANHÁZ
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Sarti - Papus Apartmanház egyénileg

Időpont Nap/éj

Autóbusszal Ft / fő / 7éj

Stúdió Apartman

2 fős 3 fős 3 fős 4 fős 5 fős

05.17 - 05.24 8/7 13.900 Ft 11.900 Ft 13.900 Ft 11.900 Ft 10.900 Ft

05.24 - 05.31 8/7 14.900 Ft 12.900 Ft 16.900 Ft 12.900 Ft 11.900 Ft

05.31 - 06.07 8/7 20.900 Ft 18.900 Ft 18.900 Ft 14.900 Ft 12.900 Ft

06.07 - 06.14 8/7 23.900 Ft 19.900 Ft 20.900 Ft 15.900 Ft 13.900 Ft

06.14 - 06.21 8/7 29.900 Ft 25.900 Ft 26.900 Ft 20.900 Ft 17.900 Ft

06.21 - 06.28 8/7 39.900 Ft 33.900 Ft 34.900 Ft 26.900 Ft 22.900 Ft

06.28 - 07.05 8/7 47.900 Ft 39.900 Ft 40.900 Ft 30.900 Ft 26.900 Ft

07.05 - 07.12 8/7 49.900 Ft 43.900 Ft 47.900 Ft 37.900 Ft 32.900 Ft

07.12 - 07.19 8/7 49.900 Ft 43.900 Ft 47.900 Ft 37.900 Ft 32.900 Ft

07.19 - 07.26 8/7 49.900 Ft 43.900 Ft 47.900 Ft 37.900 Ft 32.900 Ft

07.26 - 08.02 8/7 49.900 Ft 43.900 Ft 47.900 Ft 37.900 Ft 32.900 Ft

08.02 - 08.09 8/7 49.900 Ft 43.900 Ft 47.900 Ft 37.900 Ft 32.900 Ft

08.09 - 08.16 8/7 49.900 Ft 43.900 Ft 47.900 Ft 37.900 Ft 32.900 Ft

08.16 - 08.23 8/7 49.900 Ft 43.900 Ft 47.900 Ft 37.900 Ft 32.900 Ft

08.23 - 08.30 8/7 45.900 Ft 38.900 Ft 39.900 Ft 30.900 Ft 27.900 Ft

08.30 - 09.06 8/7 39.900 Ft 33.900 Ft 34.900 Ft 26.900 Ft 22.900 Ft

09.06 - 09.13 8/7 28.900 Ft 24.900 Ft 26.900 Ft 21.900 Ft 19.900 Ft

09.13 - 09.20 8/7 26.900 Ft 22.900 Ft 25.900 Ft 20.900 Ft 18.900 Ft

09.20 - 09.27 8/7 20.900 Ft 16.900 Ft 18.900 Ft 17.900 Ft 14.900 Ft

09.27 - 10.04 8/7 15.900 Ft 12.900 Ft 15.900 Ft 13.900 Ft 11.900 Ft

10.04 - 10.11 8/7 13.900 Ft 11.900 Ft 13.900 Ft 12.900 Ft 10.900 Ft

Sarti - Papus Apartmanház autóbusszal

Időpont Nap/éj

Autóbusszal Ft / fő / 7éj

Stúdió Apartman

2 fős 3 fős 3 fős 4 fős 5 fős

05.16 - 05.25 10/7 23.900 Ft 23.900 Ft 23.900 Ft 23.900 Ft 23.900 Ft

05.23 - 06.01 10/7 26.900 Ft 25.900 Ft 26.900 Ft 25.900 Ft 23.900 Ft

05.30 - 06.08 10/7 32.900 Ft 29.900 Ft 32.900 Ft 30.900 Ft 25.900 Ft

06.06 - 06.15 10/7 36.900 Ft 32.900 Ft 36.900 Ft 32.900 Ft 30.900 Ft

06.13 - 06.22 10/7 44.900 Ft 38.900 Ft 44.900 Ft 35.900 Ft 33.900 Ft

06.20 - 06.29 10/7 52.900 Ft 44.900 Ft 50.900 Ft 42.900 Ft 40.900 Ft

06.27 - 07.06 10/7 58.900 Ft 48.900 Ft 55.900 Ft 48.900 Ft 45.900 Ft

07.04 - 07.13 10/7 63.900 Ft 52.900 Ft 59.900 Ft 53.900 Ft 48.900 Ft

07.11 - 07.20 10/7 63.900 Ft 52.900 Ft 59.900 Ft 53.900 Ft 48.900 Ft

07.18 - 07.27 10/7 63.900 Ft 52.900 Ft 59.900 Ft 53.900 Ft 48.900 Ft

07.25 - 08.03 10/7 63.900 Ft 52.900 Ft 59.900 Ft 53.900 Ft 48.900 Ft

08.01 - 08.10 10/7 63.900 Ft 52.900 Ft 59.900 Ft 53.900 Ft 48.900 Ft

08.08 - 08.17 10/7 63.900 Ft 52.900 Ft 59.900 Ft 53.900 Ft 48.900 Ft

08.15 - 08.24 10/7 63.900 Ft 52.900 Ft 59.900 Ft 53.900 Ft 48.900 Ft

08.22 - 08.31 10/7 59.900 Ft 48.900 Ft 56.900 Ft 48.900 Ft 45.900 Ft

08.29 - 09.07 10/7 53.900 Ft 46.900 Ft 52.900 Ft 42.900 Ft 40.900 Ft

09.05 - 09.14 10/7 45.900 Ft 42.900 Ft 45.900 Ft 38.900 Ft 35.900 Ft

09.12 - 09.21 10/7 43.900 Ft 38.900 Ft 42.900 Ft 35.900 Ft 33.900 Ft

09.19 - 09.28 10/7 35.900 Ft 33.900 Ft 34.900 Ft 31.900 Ft 28.900 Ft

09.26 - 10.05 10/7 28.900 Ft 26.900 Ft 28.900 Ft 25.900 Ft 24.900 Ft

10.03 - 10.12 10/7 23.900 Ft 23.900 Ft 23.900 Ft 23.900 Ft 23.900 Ft

Az árak 7 éjszakára személyenként önellátással értendők. Gyermek kedvezmény 0-4 év között a szállás ingye-
nes (amennyiben nem foglal külön ágyat). 4-14 év között az első gyermeknek 10%, a második gyermeknek 
20% kedvezményt biztosítunk.

Kedves 
Utasaink!
Örömmel hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy kettő vagy 
több hetes tartózkodásra is lehetőség van!
Ebben az esetben a részvételi díjat úgy számolhatják ki, 
hogy az első hetet autóbuszos árral, 
míg a további heteket az egyéni árlistából kalkulálhatják. 
Az egyágyas felár az egyéni ártáblázat 2 fős stúdió oszlo-
pából számolható ki!
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Kamena Vourla - Argiroula Apartmanház

Ft / fő / 7 éj
05.24. - 06.28. 06.28. - 07.12.

07.12. - 08.23.
09.20. - 10.04. 08.23. - 09.20.

2 fős stúdió/fő 28.900 Ft/fő 35.900 Ft/fő 43.900 Ft/fő
4 fős apartman/fő 22.900 Ft/fő 26.900 Ft/fő 32.900 Ft/fő

Pótágy/fő 18.900 Ft/fő 20.900 Ft/fő 22.900 Ft/fő

Kamena Vourla - Athina Apartmanház

Ft / fő / 7 éj
05.24. - 06.28.

06.28. - 08.30.  
08.30. - 10.04.

2 fős stúdió / fő 35.900 Ft/fő 42.900 Ft/fő

4 fős apartman / fő 28.900 Ft/fő 32.900 Ft/fő

Pótágy / fő 18.900 Ft/fő 20.900 Ft/fő

Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolan-
dó! Autóbuszjegy ártáblázat a katalógusunk 6. oldalán található.  Egyágyas elhelyezés 
esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolan-
dó! Autóbuszjegy ártáblázat a katalógusunk 6. oldalán található.  Egyágyas elhelyezés 
esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

Kamena Vourla az Égei-öböl mentén, Athéntól 175 km-re északra, az ókori Lukrion 
területén fekszik. A tenger és a hegyek közé épült város igazi színpompával büszkél-
kedhet. Kristály kék ég, smaragdzöld táj, tiszta levegő, ragyogóan csillogó tenger, 
keleti kényelem, Közép-Görögország egyik legnagyobb üdülőközpontja Kamena 
Vourla. A város híres gyógyforrásairól, melyek alkalmasak reumatikus panaszok, bőr-
betegségek, valamint nőgyógyászati problémák gyógyítására is. A városban két nagy 
gyógyfürdő működik, valamint néhány szabadtéri, ingyenes fürdő is a vendégek ren-
delkezésére áll. Mivel a gyógyforrás az öbölbe is beáramlik, így a tengervíznek is van 
egy kevés gyógyhatása.
Kamena Vourla éghajlata ideális, szinte egész évben süt a nap, az igazi tél nem igen 
ismert, az eső csak télen számottevő. A tengerpart apró kavicsos, néhány helyen durva 

homokos. A város évről-évre terjeszkedik, épül és szépül. Új kikötő, parti sétány, szám-
talan üzlet és szupermarket, tavernák, szabadtéri mozik, vidámpark, játszóterek, bárok 
és diszkók várják a nyaralni, pihenni vágyókat. Kamena Vourla nemcsak tökéletes cé-
lállomás, de igen alkalmas lehet az egész félsziget felfedezésére is.
Thermophüle és Delphi közelsége az ókor nagy birodalmának titkait kínálja. Meteo-
rák a természet páratlan szépségeivel, híres és káprázatos sziklakolostoraival, léleg-
zetelállító látványt nyújt. Az ókor és a modern világot megelevenítő, szédítő zajos, de 
csodálatos hangulatú Athén is csak 2 órányira található. Amennyiben valaki inkább a 
tenger, a közeli szigetek világát szeretné felfedezni, könnyen megteheti, hiszen Evia , 
Skiathos és Skopelos szigetek mind nagyon közel találhatók Kamena Vourlához.

Fekvése: A tengerparttól kb. 100 m-re, a városközponttól kb. 500 m-re található, 
új építésű apartmanház. Elhelyezés: A modern épület lakásai légkondicionáltak 
(külön térítés ellenében) és TV-vel felszereltek. Stúdió lakások: A 2-3 fős lakás a 
második emeleten a tetőtérben található, egy légterű, konyhasarokkal, modern 
berendezéssel, zuhanyozóval, 2 nagy erkéllyel (tengerre és hegyre néző) rendel-
kezik. Apartman lakások: A 4-5 fős lakások a földszinten, ill. a félemeleten talál-
hatók, igényesen berendezettek, melyekhez 1 külön hálószoba 2 ággyal és egy 
nappali-konyhasarok (itt egy kinyitható alacsony kanapé van további 2 fekvőhely-
lyel), fürdőszoba ülőkáddal és erkély tartozik. A pótágyak kinyitható kempingágyak.  
A meleg vizet napelem biztosítja. Parkolási lehetőség a ház előtti utcában.

FIGYELEM! Az apartmanokat az érkezés napján tisztán kapják meg és azt az el-
utazási napon tisztán is kell átadni. Amennyiben a lakások nincsenek megfele-
lő állapotban átadva, úgy takarítási díjat számolunk fel, melyet a vendégeknek  
a helyszínen kell kifizetniük (30.-EUR/apartman). Természetesetesen a végtakarítást 
és a mellékhelyiség fertőtlenítését elvégeztetjük.
Egyénileg érkező vendégeknek helyszínen fizetendő 5 EUR/fő/hét regisztrációs költ-
ség! Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy Kamena Vourlába történő utazás-
kor Budapesten, Kecskeméten és Szegeden tudunk díjmentesen fel,- és leszállási le-
hetőséget biztosítani. Egyéb felszállási helyeinken csak előzetes egyeztetés alapján, 
a transzferdíj fizetését követően tudunk csatlakozást biztosítani turnusainkhoz.

Fekvése: Az apartmanház a tengerparttól 100 m-re, a városközponttól 400-500 m-re, 
csendes helyen található. Új, modern épület, melynek lakásai légkondicionáltak 
(külön térítés ellenében) és TV-vel felszereltek. Stúdió lakások: A 2-3 fős lakások 
egy légterűek, konyhasarokkal, modern berendezéssel, zuhanyozóval, erkéllyel ren-
delkeznek. A földszinti lakáshoz kertkapcsolatos terasz tartozik. Apartman lakások: 
kétszintes, tetőteres lakások, melyekhez 2 hálószoba és egy nappali-konyhasarok, 
2 zuhanyozó és erkély tartozik. A lakások 2-2 normál ággyal (a hálószobában és a 
nappali-konyhában) és 2 pótágyazási lehetőséggel rendelkeznek, így összesen 6 főre 
vehetők igénybe. A meleg vizet napelem biztosítja. Parkolási lehetőség a ház előtti 
utcában lehetséges. A fakultatív félpanziós ellátás 15-20 perces sétával érhető el.

KAMENA VOURLAKAMENA VOURLA

ARGIROULA 
APARTMANHÁZ

ARGIROULA 
APARTMANHÁZ

ATHINA 
APARTMANHÁZ

ATHINA 
APARTMANHÁZ
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Kamena Vourla - Hotel Galini *****

Ft / fő / 7 éj félpanzióval
05.03 - 05.31 05.31 - 07.19

07.19 - 08.23
09.20 - 10.25 08.23 - 09.20

2 ágyas szoba / fő 89.900 Ft/fő 100.900 Ft/fő 149.900 Ft/fő

1 ágyas szoba / fő 159.900 Ft/fő 176.900 Ft/fő 259.900 Ft/fő

Felnőtt pótágy / fő 55.900 Ft/fő 65.900 Ft/fő 95.900 Ft/fő

Első gyermek pótágyon 
6 éves korig / fő ingyenes ingyenes ingyenes

Első gyermek pótágyon 
6 - 12 éves korig / fő 45.900 Ft/fő 49.900 Ft/fő 72.900 Ft/fő

Második gyermek pótágyon
6 - 12 éves korig / fő 52.900 Ft/fő 60.900 Ft/fő 88.900 Ft/fő

Ebéd felár / fő 33.900 Ft/fő 33.900 Ft/fő 33.900 Ft/fő

Tengerre néző felár / fő 33.900 Ft/fő 33.900 Ft/fő 33.900 Ft/fő

All inclusive felár / fő 40.900 Ft/fő 40.900 Ft/fő 40.900 Ft/fő

Kamena Vourla - Hotel Sissy ***

Ft / fő / 7éj félpanzióval
05.03 - 05.31 05.31 - 06.28

06.28 - 08.30
09.27 - 10.25 08.30 - 09.27

2 ágyas és 3 ágyas szoba / fő 65.900 Ft/fő 70.900 Ft/fő 77.900 Ft/fő

1 ágyas / fő 87.900 Ft/fő 92.900 Ft/fő 98.900 Ft/fő

Gyermek pótágyon
6 éves korig / fő ingyenes ingyenes ingyenes

Gyermek pótágy
4-12 éves korig / fő 32.900 Ft/fő 35.900 Ft/fő 39.900 Ft/fő

Fekvése, elhelyezése: Közvetlen Kamena Vourla központjában, 50 m-re a kavi-
csos tengerparttól található szálloda, mely minden kényelmet kielégítő termálvízes 
úszómedencékkel rendelkezik. A szállodához étterem, konferanciatermek, 2 nyitott 
úszómedence (az egyik gyógyvízű), bár, tornaterem, teniszpálya, privát strand (ahol 
a nyugágyak és napernyők fizetés ellenében vehetők igénybe). A hotelnek saját orvosi 
felügyelete van, ingyenesen használható a belső, fedett, szakemberekkel rendelkező 
gyógyfürdő és külön térítés ellenében vehető igénybe a jacuzzi, szauna, gyógymasz-
százs, kozmetika, manikűr szolgáltatások is.A belső termálvízes medence használatá-
hoz előre időpontot kell kérni a Spa részleg recepcióján.
Felszereltsége:A 200 teljesen új szoba mindegyike légkondicionált, rendelkezik für-
dőszobával, hajszárítóval, TV-vel, rádióval, telefonnal, minibárral, safe-vel (felár ellené-
ben) és tengerre, illetve hegyre néző erkéllyel. A szállodának saját parkja és parkolási 
lehetősége is van (nem fedett, nem őrzött).
A szálloda közvetlen közelében üzletek, tavernák, kávézók és mozi is található.
Ellátás: félpanzió (büfé reggeli és vacsora), igény esetén teljes panzió is igényelhető. 
Van lehetőség 4 ágyas (2 felnőtt + 2 gyermek) elhelyezésére is!
All Inclusive tartalmazza: teljes ellátást a szálloda éttermében, (kirándulások alatt 
hidegcsomagot), étkezésekhez korlátlan italfogyasztást (sör, bor, víz, üdítők), fagylalt, 
mini club 10.00-13.00 és 18.00-21.00 között gyermekkel foglalkoznak szakképzett 
fiatalok, ingyenesen használható a teniszpálya és a mini soccer is. Teniszütőket és lab-
dákat a szálloda biztosítja.
Az all inclusive szolgáltatást az elutazás napján 12.00 óráig lehet igénybe venni.
A fenti árak minimum 7 éjszakai foglalás esetén érvényesek, különben 10% felár fi-
zetendő!

Fekvése: Kamena Vourla központjától kb. 800 m-re található szálloda közvetlen  
a tengerparton található, mely apró kavicsos, helyenként durva homokos stranddal 
rendelkezik. Egy rövid sétával szupermarketek és taverna is elérhető.
Elhelyezés: 2-3 ágyas zuhanyzós, WC-vel felszerelt szobákban. Tengerre néző, vagy 
oldalról tengerre néző terasszal rendelkeznek, és kerti bútorokkal vannak ellátva.
Felszereltsége: légkondicionálóval, telefonnal, TV-vel, hűtőszekrénnyel felszereltek. 
Ingyenes Wi-Fi elérhetőség a szállodában és néhány helyen a tengerparton is. Recep-
ció, étterem, bár, úszómedence, billiárd, asztalitenisz, kert napozóágyakkal a vendé-
gek rendelkezésére áll.
Ellátás: félpanzió (bővített kontinentális reggeli, büfé vacsora)

HOTEL GALINI ***** 
DE LUXE

HOTEL GALINI ***** 
DE LUXE

HOTEL SISSY***HOTEL SISSY***

Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó!
Autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.

Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó!
Autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
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FELSZÁLLÁSI HELYEINK
KÖRUTAK, VÁROSLÁTOGATÁSOK

FELSZÁLLÁSI HELYEINK
KÖRUTAK, VÁROSLÁTOGATÁSOK

Körutazás a „kultúra bölcsőjében” - Görögországban 
Isztambul – „Metropolis két kontinens találkozásánál”  
Kalandozás négy országon át: 
Bosznia-Hercegovina, Albánia, Görögország, Makedónia 
„Délkelet-Európán át a büszke sasok földjére”
Erdély szívében – „A Hargita legszebb tájain”
Dél-Erdély – „A Kárpátok csúcsain”
Albánia – „A felfedezetlen tengerpart fakultatív programokkal”
Dél-Olaszország: 
Róma-Nápoly-Szicília – „Nyaralás az azúrkék tengernél”
Párizs és a Loire-völgyi kastélyok – „A festői világ”
Róma – „A történelmi csodák városa”
Kárpátalja – „Utazás Európa közepébe”
Prága – „A knédli és a sörök városa”
Szilveszter Erdélyben: „Feledhetetlen újév-köszöntés Székelyföl-
dön”
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
Baja, Bátaszék, Békéscsaba, Berettyóújfalu, *Bonyhád, *Böhönye, Budapest, Cegléd, 
Debrecen, *Dombóvár, Dunaföldvár, Dunaújváros, Eger, Érd, Gyöngyös, Győr, *Hajdúszo-
boszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, *Jászberény, Kaposvár, *Karcag, *Kazincbarcika, 
Kecskemét, *Keszthely, *Kiskunfélegyháza, *Komló, *Körmend, *Marcali, Miskolc, 
Mohács, *Nagyatád, Nagykanizsa, Nagykőrös, Nyíregyháza, Orosháza, Paks, Pécs, Sárvár, 
Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár, 
Szolnok, Szombathely, Tatabánya, *Tiszaújváros, *Vasvár, *Veszprém, Zalaegerszeg

Krakkó – „Lenyűgöző királyi város a Visztula partján”
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban: 
*Baja, Bátaszék, *Bonyhád, Budapest, *Dombóvár, Dunaföldvár, Dunaújváros, Érd, *Ka-
posvár, *Komló, Mohács, Paks, Pécs, Százhalombatta, Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár

Gardaland – „A felhőtlen szórakozás kicsiknek és nagyoknak”
Szlovénia – „Csodatévő tó és orchidea-kavalkád”
Plitvice – „Kirándulás a csodálatos vízesések világába”
Klagenfurt-Minimundus és a varázslatos Wörth-i tó 
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
*Baja, *Bátaszék, *Bonyhád, *Böhönye, *Dombóvár, Kaposvár, *Komló, *Mohács, 
*Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, *Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár  

Graz – „Karácsonyi csillogás, fénylő mesevilág, jégbetlehem”
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
*Baja, *Bátaszék, *Bonyhád, *Böhönye, *Dombóvár, Kaposvár, *Keszthely, *Komló, 
*Körmend, *Marcali, *Mohács, *Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, *Szekszárd, *Szent-
lőrinc, *Szigetvár, *Vasvár, Zalaegerszeg

Advent Bécsben – „Fényárban úszó város karácsonyi dallamokkal”
Adventi varázslat Bécsben – „Csillagfény és mézeskalács illat”
Édes Ausztria, Semmering-i vonatozással – „Hegyen-völgyön 
csupa-csoki”
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
*Baja, *Bátaszék, *Bonyhád, *Böhönye, *Dombóvár, Kaposvár, *Keszthely, *Komló, 
*Körmend, *Marcali, *Mohács, *Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Sárvár, Sopron, *Szek-
szárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár, Szombathely, *Vasvár, Zalaegerszeg

A díjmentes felszállási lehetőséget minimum 2 fő jelentkezése ese-
tén tudjuk biztosítani, kivéve a csillaggal (*) jelölt felszállási helyeken, 
ahol minimum 4 fő jelentkezése esetén kínálunk díjmentes transzfer 
lehetőséget útjainkhoz! Az egyes útvonalakon személyautós vagy kis-
buszos transzfer előfordulhat, és átszállásra is sor kerülhet!
Az adott városokban a felszállási hely katalógusunk 6. oldalán tekint-
hető meg. Pécsről körutazásaink, városlátogatásaink indulási és érke-
zési helye a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkoló.
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KÖRUTAZÁS 
A „KULTÚRA BÖLCSŐJÉBEN” 

GÖRÖGORSZÁGBAN

KÖRUTAZÁS 
A „KULTÚRA BÖLCSŐJÉBEN” 

GÖRÖGORSZÁGBAN
1. nap: Budapest–Pécs-Belgrád-Nis–Skopje - Indulás 06.00 órakor Pécsről, a Shell kút/McDrive par-
kolóból, utazás rövid pihenőkkel Macedoniába. Macedónia fővárosával ismerkedünk, idegenvezetővel 
megtekintjük az óvárost és a várat stb. Szállás Skopjéban
2. nap: Thesszaloniki–Paralia - A reggeli után utazunk Thesszalonikibe, ahol a város nevezetességeit 
tekintjük meg: Fellegvár, Dimitriosz-bazilika, Galireusz diadalív, Fehér-torony, majd szabadprogram. 
Ezt követően utazunk szálláshelyünkre, Paraliára. Esti programunk Katerini meglátogatása. Szállás 
apartmanban 
3. nap: Paralia–Larissa–Trikala–Kalambaka-Paralia - Kirándulás a Meteora kolostorokhoz. Utunk so-
rán rövid pihenőt tartunk a Tempe-völgynél, ahol az istenek forrását és a sziklakápolnát nézzük meg. 
A Thesszáliai síkságon keresztül folytatjuk utunkat a Meteorához. A látnivalók után megtekintjük az 
ikonfestők csodálatos alkotásait. Egy hangulatos tavernában étkezési lehetőséget biztosítunk. Visszaér-
kezés Paraliára a késő délutáni órákban. Szállás apartmanban
4. nap: Paralia–Larissa–Delfi–Kamena Vourla - A kora reggeli órákban indulunk Delfibe, ahol meg-
nézzük Apollón híres, ókori jóshelyét, a „Föld köldökét”, azaz a Parnasszus lejtőjén található, páratlan 
fekvésű Delfi jósdát és az ókori város maradványait (kincsesházak, színház, stadion, stb.). A látnivalók 
után szálláshelyünkre, Kamena Vourlába érkezünk.
5. nap: Kamena Vourla–Epidauros–Mükéne–Naphlion–Athén - Egész napos autóbuszos kirándulás 
a Peloponnészoszi félszigeten: a mitológiai történetekben gazdag Mükéné és az ókori színházáról híres 
Epidaurosz meglátogatása, majd az ókori Korinthoszt nézzük meg. Közben megpihenünk Naphlion-
ban, Görögország első újkori fővárosában. Este érkezünk szálláshelyünkre, Athénba.
6. nap: Athén - A reggeli után felfedezzük Hellas fővárosát, Athént. A Parlament előtt végignézzük az 
őrségváltást. A városnézésünk során útba ejtjük az újkori Olimpiai stadiont, a Zeusz-templomot, az Ak-
ropoliszt (belépő 12 Euro) és környékét. A délutáni órákban szabadidő áll a rendelkezésükre, tehetnek 
egy sétát a Nemzeti Parkban, felfedezhetik a Plakát, vagyis az Óvárosi negyedet.
7. nap: Athén–Paralia - Reggeli után elhagyjuk a fővárost, és az Olimposzi Riviéra irányába folytatjuk 
utunkat. Közben rövid pihenőt tartunk a Thermophülei-szorosnál, ahol a spártai hősökre emlékezünk. 
Ezt követően utazunk Paraliára, szálláshelyünkre.
8. nap: Paralia–Litohoro–Olimposz–Paralia - Reggeli után indulunk Észak-Görögország egyik legne-
vezetesebb látnivalójához, a mitológiából jól ismert Olimposz-hegyre. Litohoron keresztül elmegyünk 
a Stavros menedékházig, majd egy kb. 40 perces gyalogtúra következik a Vythosi vízesésig. Ezt köve-
tően utazunk Agios Panteleimonas kis hegyi, görög faluba. A látnivalók után indulunk vissza Paraliára, 
szálláshelyünkre.
9. nap: Paralia–Belgrad–Budapest-Pécs - Szállásunkat elhagyva indulunk Magyarországra, folyama-
tos utazás rövid pihenőkkel. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
10. nap: Érkezés Magyarországra a kora hajnali órákban. 

Utazási információ:
Időpontok: 2014.05.23. - 2014.06.01., 2014.09.26. - 2014.10.05.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: Skopjéban 1 éj szállodában, Paralián 4 éj apartmanban 2-3 ágyas szobákban, Kamena 
Vourlán 1 éj szállodában, Athénban 2 éj 3*-os szállodában  
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: apartmanban önellátással, szállodában reggelivel (fakultatív vacsora lehetőség
19.900,- Ft / fő 4 alkalomra)
Belépők: tájékoztató árai kb.70 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a szállodában a reggelit, valamint a magyar 
nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: az apartmanban ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbizto-
sítást (BBP), a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja! Részvételi díj: 

109.900 Ft/fő
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1. nap: Pécs-Plovdiv: Elutazás Pécsről hajnali 04.00 órakor a Shell kút / Mc Drive parkolóból, fo-
lyamatos utazás Isztambul felé. Útközben séta a bolgár fővárosban, Szófiában, majd tranzitszállás 
Plovdivban.
2. nap: Plovdiv-Rodostó-Isztambul: Reggeli után Rodostóba tartunk, ahol felkeressük a Rákó-
czi-házat, mely a száműzött, nagyságos fejedelemre és kíséretére emlékeztet a Márvány-tenger 
partján. Isztambulba késő délután érkezünk, utána rövid séta, ismerkedés a szálloda környezeté-
vel, vacsora egyénileg. Szállás az óvárosban, a Nagybazár közelében.
3. nap: Isztambul, amit látni kell!: Reggeli után a világ leghíresebb fedett bazárjait keressük fel: 
a Nagybazárt és a Fűszerbazárt. Szabadidő a Galata-híd környékén, majd Rüstem pasa és Szulej-
mán szultán dzsámijához megyünk. A szultán síremlékét, valamint híres építészének, Sinan mes-
ternek a türbéjét is meglátogatjuk. Fakultatív program egy igazi török fürdő, a hamam felkeresése. 
Vacsora egyénileg. Este a hang-és fényjátékok megtekintésére kerülhet sor a Kék mecsetnél, majd 
visszatérünk szállásunkra.
4. nap: Isztambul - ezt is meg kell csodálni!: Városnéző program Isztambulban: Kék Mecset 
(Sultan Ahmed dzsámi), Aya Sofia (1500 éves bizánci ortodox bazilika), továbbá a Topkapi szultáni 
palota és hárem. Ezt követően megtekintjük a Dolmabahce szultáni palotát (a fotózásért külön kell 
fizetni). Ismerkedés a Taksim tér, a Galata-torony és az Istikal Caddesi környékével. Szállás.
5. nap: Isztambul: Fakultatív ajánlatunk: hajókirándulás a Boszporuszon, s közben a vízről cso-
dálhatjuk meg Isztambul városát és az Aranyszarv-öböl térségét, vagy kirándulás a Szerelmesek 
dombjára, Ázsiába. Az idő függvényében felkeressük Yedikule-t, azaz a Héttornyot, ahol a török 
hódoltság idején Török Bálinték raboskodtak vagy az itt élt magyarok nyomába eredünk. Hívogató 
lehet az új attrakció, mely a város bevételét idézi: Körkép 1453 címmel, majd szabadprogram. Az 
esti órákban indulunk Magyarországra. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
6. nap: Érkezés Pécsre az esti órákban.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.04.12. - 2014.04.17., 2014.08.05.- 2014.08.10.,  2014.10.21. - 2014.10.26.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: 4 éj 3*-os szállodában 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: büféreggeli
Belépők: tájékoztató árai 90 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a reggelit, valamint a magyar nyelvű idegen-
vezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó (út-
lemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!
Fontos információk: Figyelem! Az utazáshoz útlevél szükséges! (A hazaérkezéstől számított 
hat hónapig érvényesnek kell lennie!) 1 Euro = kb. 2 YTL

Részvételi díj: 

86.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 

34.600 Ft/fő

ISZTAMBUL
„METROPOLIS KÉT KONTI-
NENS TALÁLKOZÁSÁNÁL”

ISZTAMBUL
„METROPOLIS KÉT KONTI-
NENS TALÁLKOZÁSÁNÁL”

20 7621 Pécs, Király utca 15. • Telefon: (72) 510-633 • Ügyeleti telefon: +36 (70) 623-8989



1. nap: Budapest–Pécs–Udvar–Eszék–Szarajevó - Pécsről 06:00 órakor a Shell kút / Mc Drive par-
kolóból, folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szarajevóba. Szállás elfoglalása, majd esti városnézés 
során a török bazár-negyedet, Bascarsija-t, Latinhidat, a Gavrilo Princip a merényletének színhelyét 
keressük fel. Szállás, vacsora. 
2. nap: Szarajevó–Podgorica–Hani i Hotit–Shkodra–Lezha–Durres - Utazás Albániába pihenők-
kel. A határt Hani i Hotinál lépjük át, majd érkezés Shkodrába, ahol megnézzük a katolikus Székes-
egyházat, a középkori Rozafa-várat, majd utazás Lezhába, ahol Szkander bég mauzóleuma és az 
ókori illír vár romjai láthatók. Ezután indulunk szállásunkra Durresbe.
3. nap: Durres–Kruja–Tirana–Durres - A reggeli után indulunk Krujába. A várban megnézzük a 
nemzeti hős, Szkander bég Múzeumát és a Néprajzi Múzeumot, majd vásárlási lehetőség a törté-
nelmi bazársoron. Utazás Tiranába, a több mint félmillió lakosú fővárosba. Kirándulás a Dajti-hegy-
re kabinos felvonóval, majd gyalogos városnézés során a főtér környékét tekintjük meg, illetve az 
Ethem bej mecsetet, a Nemzeti Történeti Múzeumot, valamint Enver Hodzsa egykori piramis-ma-
uzóleumát is felkeressük. Ezt követően indulunk szállásunkra Durres Plazh-ra.
4. nap: Durres–Berát–Durres - Reggeli után felkeressük Beratba, az ”Ezerablakú múzeumvárost”, 
séta a hatalmas kiterjedésű várban, ahol a legismertebb albán ikonfestő, Onufri múzeumát te-
kintjük meg. Ezt követően a Néprajzi Múzeumba látogatunk, majd sétát teszünk a Mangalem és a 
Gorica városrészekben. Visszautazás szállásunkra Durresbe.
5. nap: Durres–Ardenice–Apollonia–Fier–Saranda - Utazás Ardenicába, a Szűz Mária kolostor-
templom megtekintése, majd múzeumlátogatás Apollonia ókori romvárosában és a kolostor ré-
gészeti múzeumában. Útközben Enver Hodzsa betonbunkereivel ismerkedünk meg. Ezt követően 
utazunk Fierbe, ahol megtekintjük az új nagymecsetet. Ezután lélegzetelállító utazás következik 
Vlorán és a Llogara-hágón keresztül az Albán Riviérára, Sarandába, a legnapsütöttebb albán ten-
gerparti üdülőhelyre. Szállás Sarandában.
6. nap: Saranda–Butrint–Kék Szem-forrás–Mesopotam–Saranda - Kirándulás Butrintba, az 
UNESCO Világörökség részét képező ókori romvárosba, az „Albán Trójába”. Innen továbbutazás a 
Kék Szem-forráshoz, a természet csodálatos látványához. A felejthetetlen élmény után Mesopotam-
ba utazunk, ahol a XIII. századból fennmaradt, legrégebbi műemlék templomot nézzük meg, majd 
visszaindulunk szállásunkra, Sarandába.
7. nap: Saranda–Kalambaka - Reggeli után Sarandából indulunk Görögországba a Meteora lá-
bainál fekvő kis városkába Kalambakába. Itt két kolostort, nézünk meg a Stefanosz kolostort majd 
a nagy Meteor kolostort. Ezután megtekintjük az ikonfestők csodálatos alkotásait, vásárlási lehető-
séggel. Szállás Kalambakában.
8. nap: Kalambaka–Vergina-Naussa–Skopje - Utunk első állomása Vergina, a makedónok ősi 
fővárosa, ahol Észak- Görögország egyik legimpozánsabb Múzeumában, II Philippos (Nagy Sándor 
apja) és felesége világhírű sírját tekintjük meg. Ezután a borairól nevezetes Naussába megyünk, 
a város felett található festői szépségű Agios Nikolaos parkban tehetünk egy sétát vagy ebédelhe-
tünk az egyik tavernában,majd indulunk Macedonia fővárosába Skopjéba. Szállás, vacsora.
9. nap: Skopje–Nis–Belgrad–Novi Sad–Budapest-Pécs - Reggeli után Skopjéban megtekintjük 
a város nevezetességeit (óvárost, várat, stb.) majd folyamatos utazás Magyarországra. Figyelem! 
Éjszaka az autóbuszon!
10. nap: Érkezés Magyarországra a hajnali órákban. Utazási információ:

Időpontok: 2014.05.02. - 2014.05.11.,2014.10.17.-2014.10.26.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC)
Szállás: 8 éj, 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: múzeumi belépők tájékoztató árai kb. 90 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli, vacsora), va-
lamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a 
stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait 
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk 
fenntartja!

KALANDOZÁS 
NÉGY ORSZÁGON ÁT

Részvételi díj: 

134.900 Ft/fő

KALANDOZÁS 
NÉGY ORSZÁGON ÁT

Bosznia–Hercegovina – Albánia – Görögország – Makedónia
„Délkelet –Európán át a büszke sasok földjére”
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1. nap: Budapest – Pécs – Nagyszalonta – Nagyvárad – Király-hágó – Kolozsvár - Kora reg-
gel, 03:00 órakor indulunk Pécsről a Shell kút / McDrive parkolóból. Rövid pihenőkkel érkezünk 
Nagyszalontára, ahol meglátogatjuk az Arany János Múzeumot. Nagyváradra megérkezve egy 
rövid buszos séta keretein belül megnézzük a Szent László templomot, a városházát és a Holdas 
templomot. Ezután folytatjuk utunkat a Király-hágón át Kolozsvárra, ahol megtekintjük az aláb-
bi nevezetességeket: Szent Mihály plébániatemplom, Mátyás király lovas szobra és szülőháza, 
Bánffy-palota, Farkas utcai református templom, Házsongárdi temető. Este elfoglaljuk szállásun-
kat a 3 csillagos hotelben, majd vacsora.
2. nap: Kolozsvár – Tordai-hasadék – Marosvásárhely – Gyergyószentmiklós - Reggeli után 
Erdély egyik legszebb természeti csodájához, a Tordai-hasadékhoz kirándulunk, majd Marosvá-
sárhelyre érkezünk. Itt egy rövid sétát teszünk a Rózsák terén és meglátogatjuk a Kultúrpalotát. 
Innen utunk a Kis-Küküllő mentén és a Bucsin-tetőn át vezet szállásunkra, Gyergyószentmiklós-
ra. Vacsora a szállásunkon. 
3. nap: Gyergyószentmiklós –Gyilkos-tó – Békás-szoros –Marosfő –Gyergyószentmiklós - 
Reggeli után a szomszédos Szárhegyen lévő Lázár-kastélyt tekintjük meg, ahol Bethlen Gábor 
- egykori erdélyi fejedelem - a gyermekéveit töltötte. Ezúttal a vidék természeti szépségeivel 
ismerkedhetünk meg. A felejthetetlen kilátást nyújtó Pongrác-tetőn (1256 m) tett rövid pihenő 
után vadregényes fenyves erdőn keresztül juthatunk el a Gyilkos-tóhoz, ahol pihenni és csóna-
kázni is lehet. Innen ereszkedünk le a Békás-szorosba, ahol legjobb gyalogosan végigsétálni, 
miközben vásárlásra is van mód a bazársoron. A szoros kijáratánál buszra szállunk és Gyergyó-
szentmiklósra érkezünk Szállásunkon igénybe vehetik a wellness szolgáltatásokat (szauna, ja-
cuzzi, stb.). Szállás,vacsora.
4. nap: Gyergyószentmiklós – Székelyudvarhely - Farkaslaka – Korond – Parajd – Szováta - 
Gyergyószentmiklós - Reggeli után indulunk Székelyudvarhelyre, ahol a város nevezetességeit 
keressük fel. Később folytatjuk utunkat Farkaslakára, ahol Tamási Áron sírját tekintjük meg, majd 
továbbutazunk Korondra, ahol a székely fazekassággal ismerkedhetünk meg és a kedvünkre vá-
logathatunk a falu főutcáján lévő vásár termékeiből. Utunk következő állomása Parajd, ahol a hí-
res sóbányába látogatunk el. Innen indulunk Szovátára, a Medve-tóhoz. Vacsora a szállásunkon.
5. nap: Gyergyószentmiklós – Szászrégen – Marosvásárhely – Körösfő – Budapest – Pécs - 
Ezen a napon a Maros mentén haladva indulunk hazafelé. Rövid buszos városlátogatást tartunk 
Szászrégenben, majd rövid pihenőkkel (Marosvásárhely, Királyhágó) Körösfőre érkezünk, ahol 
a még megmaradt pénzünket a helyi kirakodóvásáron tudjuk elkölteni. Hazaérkezés Pécsre a 
késő esti órákban várható.

Utazási információ:
Időpontok:
2014.04.30 - 2014.05.04., 2014.06.05 - 2014.06.09.
2014.08.16 - 2013.08.20., 2014.09.20 - 2013.09.24.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: 4 éj 3*-os szállodában 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: tájékoztató árai kb. 70 Lei/fő 
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli, vacsora), vala-
mint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP),  
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

64.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 

28.900 Ft/fő

ERDÉLY SZÍVÉBEN
„A HARGITA LEGSZEBB

TÁJAIN”

ERDÉLY SZÍVÉBEN
„A HARGITA LEGSZEBB

TÁJAIN”
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1 nap: Bugapest – Pécs – Arad – Déva – Gyulafehérvár – Nagyszeben – Kisdisznód - Indulás 
Pécsről 03:00 órakor a Shell kút / McDrive parkolóból.Rövid pihenőkkel Aradra érkezünk, majd a 
város nevezetességeivel ismerkedünk (Minoriták temploma, Szabadság-szobor). Aradot elhagyva 
Dévára utazunk, ahol a híres Déva várát tekintjük meg. Utunkat folytatva érkezünk Gyulafehér-
várra, ahol a Szent Mihály székesegyházban a Hunyadiak sírját látogatjuk meg. Az esti órákban 
érkezünk szállásunkra Nagyszebent érintve Kisdisznódra.
2. nap: Kisdisznód - Nagyszeben – Bilea-tó – Fogaras - Brassó – Sepsiszentgyörgy - Reggeli 
után rövid sétát teszünk Nagyszeben központjában (katolikus templom, evangélikus templom, 
régi városháza) majd a Bilea-tóhoz (2034 m) látogatunk, ami a Fogarasi havasok legnagyobb glecs-
csertava (fel és lejutás telekabinnal). A délutáni órákban érkezünk Fogaras városába, ahol megte-
kintjük a Fogarasi-várat, majd Brassót érintve Sepsiszentgyörgyre, szállásunkra érkezünk.
3. nap: Sepsiszentgyörgy – Brassó – Poiana – Törcsvár – Sepsiszentgyörgy - Reggeli után 
Brassóba látogatunk (Fekete templom, Honterus János szobra, Városháza stb). Dél körül érkezünk 
a város fölötti hegyi pihenőre a Brassó Poianara, ahol a Nagy Keresztény csúcsra (1690 m) felvo-
nóval jutunk fel. Délután folytatjuk utunkat Törcsvárra (Drakula vára), ahol Erdély egyik legszebb 
várkastélyát látogatjuk meg, ami egy 100 m magas hegyen áll. Estére visszatérünk szállásunkra, 
Sepsiszentgyörgyre.
4. nap: Sepsiszentgyörgy - Kézdivásárhely - Bálványos - Torjai büdös-barlang – Szent Anna 
tó – Tusnád fürdő – Gyergyószentmiklós - A reggeli elfogyasztása után egy kis belvárosi sétát 
teszünk (Székely Múzeum), majd elindulunk Kézdivásárhelyre, ahol megnézzük a főteret és Gábor 
Áron szobrát. Innen az utunk a Torja patak mentén, Bálványoson át a Torjai büdös-barlanghoz ve-
zet.  A Szent Anna-tóhoz a délutáni órákban érkezünk. A tó mellett található a Szent Anna-kápolna, 
ahol minden évben Anna-napi búcsút rendeznek. Innen továbbhaladva Tusnádfürdőn állunk meg, 
ahol megtekintjük a katolikus és az ortodox templomot, majd Gyergyószentmiklósra, szállásunkra 
érkezünk.
5. nap: Gyergyószentmiklós - Csíkszereda – Székelyudvarhely – Segesvár – Gyulafehérvár – Arad 
– Budapest – Pécs - Reggeli után Csíksomlyóra utazunk, ahol meglátogatjuk a Kegytemplomot és  
a Könnyező madonnát, majd utunkat folytatva Székelyudvarhelyre érkezünk. A város főterén egy 
rövid sétát teszünk. Következő állomásunk Székelykeresztúr, ahol a Petőfi kúriát tekintjük meg.  
Segesváron a középkori Várnegyed utcáin barangolunk, majd Gyulafehérvár - Déva - Arad útvona-
lon közelítjük meg a nagylaki határátkelőt. Pécsre érkezés az éjszakai órákban.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.05.14. - 2014.05.18., 2014.07.23. - 2014.07.27.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: 4 éj 3*-os szállodában 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: tájékoztató árai kb.110 Lei/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli, vacsora), 
valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), 
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépő-
díjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

DÉL-ERDÉLY
„A KÁRPÁTOK CSÚCSAIN”

Részvételi díj: 

69.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 

36.900 Ft/fő

DÉL-ERDÉLY
„A KÁRPÁTOK CSÚCSAIN”
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1. nap: Budapest–Pécs–Udvar–Eszék–Szarajevó - Indulás Pécsről 06:00 órakor a Shell kút /Mc 
Drive parkolóból, folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szarajevóba. Városnézésünk során megnéz-
zük a török bazár-negyedet, Bascarsija, Latin híd a Gavrilo Princip merényletének színhelye Szara-
jevóba. Szállásunkon vacsorával várnak bennünket.
2. nap: Szarajevó–Podgorica–Hani i Hotit–Shkodra–Lezha–Durres - Utazás Albániába pihenők-
kel. A határt Hani i Hotinál lépjük át, majd érkezés Shkodrába, ahol megnézzük a katolikus Székes-
egyházat, a mecsetet, a középkori Rozafa-várat, majd utazás Lezhába, ahol Szkander bég mauzó-
leuma és az ókori illír vár romjai láthatók. Ezután indulunk szállásunkra Durresba a tengerpartra.
3. nap: Pihenés a tengerparton.
4. nap: Fakultatív kirándulás Ardenicába, a Szűz Mária kolostortemplom megtekintése, múze-
umlátogatás Apollónia ókori romvárosában és a kolostor régészeti múzeumában. Útközben Enver 
Hodzsa betonbunkereivel ismerkedünk meg. Fierben rövid séta a városközpontban és a főtéren, 
illetve megtekintjük az új nagymecsetet. Programunk befejeztével utazunk szállásunkra Durresba.
5. nap: Pihenés a tengerparton.
6. nap: Fakultatív kirándulás Beratba, az „Ezerablakos múzeumvárosba”, mely méltán a leg-
szebb város Albániában. A vár, az Onufri ikonmúzeum, a bizánci templomok, az Ólom-mecset, az 
iszlám központ és a festői Mangalem városrész, valamint Gorica-t tekintjük meg. A várból csodála-
tos panoráma nyílik a városra és környékére. A látnivalók megtekintése után utazás szállásunkra.
7. nap: Fakultatív kirándulás Krujába, ahol a várban megnézzük a nemzeti hős, Szkander bég 
múzeumát és a Néprajzi Múzeumot, majd vásárlási lehetőség a történelmi bazársoron. Ezután 
utazás Tiranába, az ország fővárosába. Kirándulás a Dajti-hegyre kabinos felvonóval. A főtér és 
környékének megtekintése, Ethem bej mecset, valamint Enver Hodzsa egykori piramis múzeumá-
nak felkeresése után indulunk szállásunkra Durresba.
8. nap: Pihenés a tengerparton.
9. nap: A reggeli után indulunk Magyarországra. Útközben megállunk Shkodrában, hogy a ma-
radék pénzünket elkölthessük. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
10. nap: Érkezés Magyarországra a reggeli órákban.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.06.27. - 2013.07.06., 2013.08.22. - 2013.08.31.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC)
Szállás: 8 éj,3*-os szállodában 2-3 fős szobákban
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: múzeumi belépők díja 2013-as árak. 70 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, az ellátást, valamint a magyar nyelvű 
idegenvezetést és a fent leirt programokat.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a 
stornó / útlemondási biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait 
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

ALBÁNIA –  „A FELFEDEZETLEN TENGERPART 
FAKULTATÍV PROGRAMOKKAL”

Utazási információ:
Időpontok:
2014.06.27 - 2013.07.06., 2013.08.22 - 2013.08.31.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: 8 éj 3*-os szállodában 2-3 ágyas szobákban
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Fakultativ programok: 90 Euro/fő 
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli, vacsora), vala-
mint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP),  
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

108.900 Ft/fő

ALBÁNIA –  „A FELFEDEZETLEN TENGERPART 
FAKULTATÍV PROGRAMOKKAL”
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1. nap: Budapest – Pécs – Letenye – Trieszt - Róma - Elutazás 14:00 órakor Pécsről, a Shell kút  / 
Mc Drive parkolóból Olaszországba. Figyelem éjszaka az autóbuszon!
2. nap: Róma - Érkezés Rómába, majd rövid pihenés után ismerkedés a látnivalókkal, gyalogos 
városnézés Rómában: Szent Pál bazilika, Colosseum, Trevi-kút, Spanyol-lépcső (stb). Továbbutazás 
a szálláshelyre az esti órákban.
3. nap: Róma–Sorrentó–Sibari - A hajnali órákban indulunk Sorrentóba, itt szabad időtöltés vagy 
fakultatív programként lehetőség nyílik Capri szigetének megtekintésére (kb. 45 euro), melyet 
a világ egyik legszebb szigetének tartanak. Caprira érkezésünk után egy órás hajókirándulást te-
szünk a sziget körül, megcsodálhatjuk a különleges természeti sziklaképződményeket, barlango-
kat és a Faraglioni-sziklákat, melyek Capri világszerte ismert jelképei. Ezt követően megtekintjük 
a sziget két, hangulatában teljesen eltérő városát, a festői Caprit és az exkluzív Anacaprit, majd az 
utazás folytatása a „csizma talpára” Sibariba, ahol elfoglaljuk szállásunkat.
4-9. nap: pihenés Sibariban a tengerparton.
Fakultatív kirándulási lehetőség Szicíliába (60 euro). Indulás Sibariból a hajnali órákban Szi-
cíliába. Átkelés a Messinai-szoroson Villa S. Giovanninál, majd továbbutazás az Etnához, Európa 
legmagasabb működő tűzhányójához. Pihenő a busszal érkezők számára elérhető legnagyobb 
magasságban, a Silvestri-krátereknél. A kora délutáni órákban ismerkedés Szicília egyik legszebb, 
leghangulatosabb városkájával, Taorminával: a Csontváry által is megfestett görög színház, majd 
a tenger fölötti teraszon elhelyezkedő botanikus kert megtekintése, szabadidő Taormina hangula-
tos óvárosában. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.
10. nap: Sibari – Pompei – Nápoly – Róma - Reggel a calabriai szálláshely elhagyása után láto-
gatás a világ legépebben megmaradt ókori romvárosában, Pompeiben, majd rövid városnézés 
Nápolyban: Castel Nuovo, San Carlo színház, Királyi palota, Paolai Szent Ferenc-templom. A látni-
valók megtekintése után továbbutazás szálláshelyünkre, Rómába. Szállás elfoglalása után ismer-
kedés az ókori Róma máig megmaradt emlékeivel. Szállás Rómában  
11. nap: Róma – Assisi – Magyarország - Délelőtt látogatás a Vatikánban: Szent Péter Bazilika 
megtekintése, mely a keresztény világ legjelentősebb temploma, ahol II. János Pál hamvai is meg-
találhatóak. A Szent Péter térről egy rövid sétával elérhető a Tiberis partján álló Angyalvár. A déli 
órákban továbbutazás Assisibe, ismerkedés a város nevezetességeivel, gyalogos séta a belváros-
ban: Assisi Szent Ferenc-templom és a Szent Klára-templom, XIII -XIV. sz.-i épületek, amelyek már 
Szent Ferenc korában is álltak. Hazaindulás az esti órákban. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
12. nap: Érkezés Magyarországra a kora délutáni órákban.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.06.13. – 2014.06.24., 2014.09.01. – 2014.09.12.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: Sibarin 7 éj 4*-os apartmanban 2-3-4 fős szobákban, Róma Kempingben  
2 éj 3*-os nyaralóházakban 
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: önellátás / félpanzió igényelhető (Kb. 20 Euro/fő/étkezés)
Belépők: tájékoztató árai kb. 100 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, valamint a magyar nyelvű ide-
genvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbizto-
sítást (BBP), a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a progra-
mok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja! 
Fontos információ: Rómában a kemping területén étterem, bár, szupermarket,  
disco, és úszómedence van.

Részvételi díj 3 fős: 

99.900 Ft/fő

Részvételi díj 4 fős: 

95.900 Ft/fő

Részvételi díj 2 fős: 

109.900 Ft/fő

DÉL-OLASZORSZÁG - RÓMA- NÁPOLY-SZICÍLIA
„NYARALÁS AZ AZÚRKÉK TENGERNÉL” 

DÉL-OLASZORSZÁG - RÓMA- NÁPOLY-SZICÍLIA
„NYARALÁS AZ AZÚRKÉK TENGERNÉL” 
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1. nap: Budapest-Pécs-Sopron-Metz környéke - Indulás Pécsről 04:00 órakor a Shell kút / 
Mc Drive parkolóból, folyamatos haladás pihenőkkel. Tranzitszállás a francia határ közelében.
2. nap: Reims-Párizs - A szállodától Reimsbe, a francia királyok koronázási templomához, a 
gyönyörű gótikus katedrálishoz utazunk. Kora délután már Párizsba érkezünk, ahol rövid bu-
szos városnézés után a Louvre gyűjteményt nézhetjük meg, majd elfoglaljuk a szállást. Este a 
Montmartre-ra megyünk fel, ahol a Sacré Coeur katedrálist, a festők terét, a Place Pigalle-t és 
a Moulin Rouge revüszínházat keressük fel. Vacsoralehetőség a közelben, majd szálláshelyünk 
elfoglalása.
3. nap: Párizs - Reggel gyalogos sétát teszünk a Cité-szigeten. Itt egykoron Párizs bölcsője 
ringott, megtekintjük a híresen szép Notre–Dame székesegyházat és környezetét, a Pont Neuf 
hidat, aztán átsétálunk a Latin–negyedbe a Saint Michel bulvárra. Ott a Luxemburg-kert és a 
Sorbonne Egyetem /csak kívülről/ a legfontosabb látnivaló. Ezt szabadprogram követi a Louvre 
illetve az Opera Garnier környékén: az érdeklődőknek ajánljuk a Fragonard parfümmúzeum és/
vagy a Lafayette áruház felkeresését. Délután az Invalídusoknál Napóleon sírját látogathatjuk 
meg, majd sétálunk a Champs Elysées-n és a Diadalívről csodáljuk meg az Etoile tér környé-
két. Később fakultatív hajókirándulásra kerül sor a Szajnán. Este az Eiffel toronyból láthatjuk a 
várost, lehetőségünk van feljutni a legfelső szintre akár lifttel, de a 2. szintig gyalog is felmehe-
tünk. Szállásunk ugyanott lesz, ahol előző nap volt.
4. nap: Loire völgye - Kora reggel indulunk a Loire-völgybe, amelynek királyi kastélyai regé-
nyes és romantikus történetek néma tanúi. Chambord, I.Ferenc király óriási palotája 365 tor-
nyával fenséges, megihlette a katalán Gaudi építészt is. Cheverny főúri palota magánkézben 
van, tulajdonosai ott élnek az egyik szárnyban, csodaszép bútorai miatt érdemes a kastélyt 
belülről megnézni. Ápolt, hatalmas parkja és több mint száz vadászkutyából álló tenyészete 
látogatható, Chenonceau története igen érdekes. Ez a kastély egyedi építészeti megoldásaival 
a legkecsesebb, hiszen fennállása alatt hat hölgy birtokolta. Blois-ban vagy környékén lesz a 
szállásunk, odaútban vacsoralehetőséggel.
5. nap Loire völgye-Versailles - Blois kastélyegyüttesét reggel nézzük meg, és aztán elhagyjuk 
a Loire vidékét. Ezt követően a csoport Versailles-ba indul. Szépen kialakítottak, gondozottak a 
kastélyok, valamint az óriási park, mely a francia kertépítészet remeke. Az új királyi székhelyet 
XIV. Lajos, a Napkirály hozta létre a XVII.században. Nem hagyjuk ki a Grand Trianont sem, ahová 
szomorú történelmi emlék köti a magyarságot. Délután visszatérünk Párizsba, este még egyéni-
leg a városban sétálhatunk, majd itt töltjük az éjszakát.
6. nap: Utazás Magyarországra - Reggeli után folyamatos utazás pihenőkkel Magyarországra.  
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
7. nap: Érkezés a hajnali órákban

Utazási információ:
Időpontok: 2014.06.27. - 2013.07.06., 2013.08.22. - 2013.08.31.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC)
Szállás: 8 éj,3*-os szállodában 2-3 fős szobákban
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: múzeumi belépők díja 2013-as árak. 70 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, az ellátást, valamint a magyar nyelvű 
idegenvezetést és a fent leirt programokat.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a 
stornó / útlemondási biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait 
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

99.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 

39.900 Ft/fő

Utazási információ:
Időpontok:
2014.05.06. - 2014.05.12., 2014.07.29. - 2014.08.04., 2014.10.14.- 2014.10.20.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: 5 éj ETAP Hotelben 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: kontinentális reggeli
Belépők: múzeumi belépők árai kb.80-100 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a kontinentális reggelit, valamint a 
magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a 
stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Fontos információk: A 26 év alatti uniós állampolgárok a francia állami múzeumokat 
ingyen látogathatják.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

PÁRIZS ÉS A LOIRE-VÖLGYI KASTÉLYOK
„A FESTŐI VILÁG”

PÁRIZS ÉS A LOIRE-VÖLGYI KASTÉLYOK
„A FESTŐI VILÁG”
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1. nap: Budapet-Pécs-Letenye-Trieszt-Róma - Elutazás 14:00 órakor Pécsről, a Shell kút / Mc 
Drive parkolóból, Szlovénián keresztül Olaszországba. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
2 .nap: Róma (helyi tömegközlekedéssel) - Érkezés Rómába a reggeli órákban. Ezen a napon 
Róma legjelentősebb templomai közül hármat keresünk fel: S. Paolo fuori le Mura templom 
megtekintésével kezdjük a programot, majd a Santa Maria Maggiore–székesegyház követekezik, 
sétánk során megtekintjük Michelangelo Mózes szobráról híres San Pietro in Vincoli-templomot. 
Kora délután megismerkedünk az ókori Róma legépebben ránk maradt amfiteátrumával a Colos-
seummal, a nap végén a záró programunk a zarándokok egyik legkedveltebb célpontja a Lateráni 
Szent János-bazilika. A késő délutáni órákban érkezés a szálláshelyre. Szállás Rómában, kemping-
ben.
3. nap: Róma–Vatikán–Róma - Délelőtt látogatás a Vatikánban: Szent Péter Bazilika megtekin-
tése, mely a keresztény világ legjelentősebb temploma, ahol II. János Pál hamvai is megtalálha-
tóak. Kupolájából nemcsak Rómára és a Szent Péter térre nyílik egyedülálló kilátás, hanem innen 
megtekinthetik a vatikáni kerteket, palotákat, a vasútállomást, a rádió épületét, melyek máshon-
nan nem láthatók. A Szent Péter térről egy rövid sétával elérhető a Tiberis partján álló Angyalvár. 
Délután szabadprogram várja Önöket Rómában. Lehetőség van egyénileg a Vatikáni múzeumok 
megtekintésére, egy feledhetetlen sétát tenni a hamisítatlan hangulatú Trastevere városrészben 
vagy ismerkedni az örök város nevezetességeivel. Késő délután közös visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Róma - Egész napos gyalogos városnézés Rómában: ismerkedés az ókori Róma máig 
megmaradt emlékeivel, valamint a barokk és reneszánsz terekkel, szökőkutakkal és csodálatos 
épületekkel. Fő látnivalók: a filmekből ismert Spanyol lépcső és Trevi kút, a Panteon, az ókori világ 
egyik legjelentősebb megmaradt épülete Raffaello hamvaival, a Piazza Navona, csodálatos barokk 
dísztér, a Campo De’Fiori a híres virágpiaccal, a monumentális Viktor Emmanuel-emlékmű, a Kapi-
tolium és a Forum Romanum az ókori Róma központjai, végül a Colosseum, az ókori gladiátorvia-
dalok színhelye. Visszautazás a szálláshelyre.
5. nap: Róma–Assisi–Magyarország - A reggeli órákban indulás Assisibe, Szent Ferenc városába, 
ahol megtekintjük a Szent Ferenc-katedrálist Giotto híres freskósorozatával, Assisi Szent Ferenc 
életéről, a Szent Klára-templomot, majd rövid szabad program a csodálatos, középkori hangulatot 
árasztó festői városkában. Ezután visszautazás Magyarországra. 
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
6. nap: Érkezés a délelőtti órákban Pécsre.

Utazási információ:
Időpontok: 
2014.04.18. - 2014.04.23., 2014.07.15. - 2014.07.20., 2014.10.07. - 2014.10.12.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: Róma Kempingben 3 éj 3*-os, 2-3 fős nyaralóházakban  
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: önellátás
Belépők: tájékoztató árai kb.30 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, valamint a magyar nyelvű ide-
genvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbizto-
sítást (BBP), a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a progra-
mok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk 
fenntartja!

Részvételi díj: 

56.900 Ft/fő

KIRÁNDULÁS RÓMÁBAN
„A TÖRTÉNELMI CSODÁK VÁROSA”
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1. nap: Budapest – Pécs – Kecskemét – Nyíregyháza – Vásárosnamény – Beregszász - Eluta-
zás Pécsről 04:00 órakor a Shell kút / Mc Drive parkolóból. Utazás rövid pihenőkkel Beregszászra. 
Városnézés keretében felkeressük a Bethlen-kastélyt, amelyben a Bereg-vidéki Múzeum működik, 
a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolát, a Fedák-kúriát, a volt Királyi Törvényszék épületét, mely ma 
gimnázium. Szállás 
2. nap: Beregszász – Ungvár – Munkács - Szállásunkról Ungvárra utazunk, mely Kárpátalja köz-
igazgatási és kulturális központja, egyben e vidék legnépesebb városa is. Itt megtekintjük a ne-
vezetes várat, felidézve a várhoz kötődő, magyar történelem két jelentős személyiségét, Bercsényi 
Miklóst és II. Rákóczi Ferencet. Innen átmegyünk a szomszédos Szabadtéri Néprajzi Múzeumba 
(skanzen), majd a görög-katolikus székesegyházat keressük fel és sétát teszünk az Ung partján, 
Európa leghosszabb hársfasorán. Szállás 
3. nap: Munkács – Szolyva – Vereckei-hágó – Polena – Beregvár - Programunkat Munkácson 
folytatjuk, ahol a történelméről híres várat keressük fel. Ezután a Vereckei-hágóra utazunk, ahol a 
honfoglalás emlékére állított és félbe maradt emlékművet tekintjük meg. Délben bográcsgulyá-
sos piknik-ebéden veszünk részt a Verecke vendégháznál. A következő helyszínünk Felsőgereben. 
Itt az Árpád–vonal legnagyobb bunkerrendszerét nézzük meg. Ezt követően betérünk Polenára, 
itt az ásványvízforrás vizét kóstolhatjuk meg, majd a beregvári szanatórium következik, mely a 
Schönborn család vadászkastélya volt. Sétát teszünk a 60 hektáros parkban és felfrissülünk az 
„örök fiatalság” forrás vizénél. Szolyván felkeressük a magyar emlékparkot, ahol a sztálinizmus 
áldozatainak és az elhurcoltaknak állítottak emléket.Szállás
4. nap: Huszt – Técső – Terebesfejérpatak – Rahó - Utazás a Felső-Tisza vidékére. Itteni prog-
ramunk során a végeken élő magyarok és huculok életével ismerkedünk meg. Útközben felka-
paszkodunk Huszt várának romjaihoz. Técsőn a református templom fakazettás mennyezetében 
gyönyörködhetünk és felkeressük a Kossuth-szobrot, valamint Hollósy Simon mellszobrát. Utun-
kat folytatva megállunk Európa földrajzi középpontjánál, Terebesfejérpatak közelében, majd a 
Fehér- és Fekete-Tisza összefolyásánál, Rahó mellett. Továbbutazva a Tatár-hágóra érkezünk, a régi 
magyar-lengyel határhoz, ahol a hucul kézműves kirakodóvásáron emléktárgyak közül válogatha-
tunk. Szállás 
5. nap: Kőrösmező – Nagyszőlős - Terepjárós túra a Fekete-Tisza eredetéhez. Délután megte-
kintjük a sztrukviszkai fatemplomot Kőrösmezőn, amelyet egy „asszonyvallató” függőhídon köze-
lítünk meg. A visszaút során a történelmi Magyarország legkisebb megyéjének, Ugocsa vármegye 
székhelyén Nagyszőlős látnivalóit nézzük meg, köztük az Ugocsa-vár romjait és a Perényi-kastélyt, 
ahol Bartók Béla 9 éves korában adta első nyilvános hangversenyét. Erre emlékezteti a látogatókat 
az épület előtt álló szobra. Szállás
6. nap: Beregszász – Vásárosnamény – Budapest – Pécs - A hazaindulás előtt még megtekintjük 
a csetfalvai XIV. században épült, fakazettás mennyezetű református és a 2001-ben épült ökume-
nikus templomot, valamint Tiszaújlakon a Tisza partján álló Turul-emlékművet, amelyet II. Rákóczi 
Ferenc győztes csatájának emlékére állított az utókor. Visszautazás a már ismert útvonalon Pécsre, 
ahova a késő esti órákban érkezünk.

Utazási információ:
Időpont: 2014. 07.08 –2014.07.13., 2014.09.13.– 2014.09.18
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár WC)
Szállás: 5 éj, falusi turizmus keretében magánházaknál, Kőrösmezőn panzióban,
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: kb. 40 hrivnya
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli, vacsora), vala-
mint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a 
stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja! 
Fontos információ: Figyelem, Az utazáshoz útlevél szükséges, melynek a hazaér-
kezéstől számítva 6 hónapig érvényesnek kell lenni!

Részvételi díj: 

59.900 Ft/fő

KÁRPÁTALJA
„UTAZÁS EURÓPA KÖZEPÉBE”
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Egyágyas felár: 

26.900 Ft/fő

1. nap: Budapest - Pécs - Parassapuszta – Besztercebánya – Krakkó – Wieliczka - Elutazás reggel 
04:00 órakor Pécsről a Shell kút / Mc Drive parkolóból. Rövid pihenőkkel érkezünk Besztercebányára, 
ahol egy belvárosi sétát teszünk, majd továbbutazunk Árva várához, Európa egyik legszebb várkasté-
lyához. A kastély megtekintése után indulunk Wieliczkaba. 
2. nap: Krakkó - Wieliczka - Reggeli után Krakkóba utazunk, ahol az alábbi nevezetességeket tekint-
jük meg: Wawel dombon a Katedrálist, melyben a királyi sírok találhatóak, Szent Péter és Pál templom, 
Mária templom, Fő tér, Posztócsarnok, Flórián kapu, Barbakán. Innen az Egyetemhez sétálunk, a Col-
legium Maius épületéhez. A városnézés után szabadprogram, majd visszautazás Wieliczkába.
3. nap: Auschwitz - Wieliczka - Reggeli után fakultatív kirándulás Auschwitzba. A haláltábor meg-
tekintése magyar nyelvű idegenvezetéssel. A II. világháború borzalmait tényszerűen bemutató ki-
állítások közül a 2004 áprilisában átadott magyar kiállítás különösen figyelemre méltó. A múzeum 
látogatása kb.2-3 órás. A bányalátogatás után Krakkóba utazunk, ahol hosszabb sétát teszünk a zsidó-
negyedben. Megtekintjük a régi zsinagógát, majd a zsidó temetőt és egy ma is működő zsidó szentélyt
4. nap: Zakopane - Budapest - Pécs - A reggelit követően szálláshelyünk elhagyása után utunk Zako-
panéba, Lengyelország „téli fővárosába” vezet. A kitűnő klimatikus adottságokkal rendelkező városban 
pár órát töltünk. Ez idő alatt lehetőség nyílik fakultatívan a Gubalowka-csúcsra felvonóval feljutni, né-
zelődni és vásárolni a piacon, illetve megkóstolni a finom sajtokat. Kora délutáni hazaindulás, várható 
hazaérkezés a késő esti órákban.

1. nap: Budapest–Pécs–Sopron–Cesky Krumlov–Ceske Budejovice–Prága - Indulás Pécsről 
04:00 órakor a Shell kút / Mc Drive parkolóból. Utazás rövid pihenőkkel Cesky Krumlovba. Város-
néző séta a varázslatos reneszánsz, barokk és rokokó emlékekben gazdag XIII.századi városkában. 
Innen folytatjuk utunkat a történelmi városközpontjáról és söréről ismert Ceske Budejovicé-be. 
Gyalogos városnézés és sörkóstolási lehetőség, majd utazás szálláshelyünkre.
2. nap: Prága–Krusovice–Karlovy Vary–Prága - Utazás Krusovice-be, az 1500-as években II. 
Rudolf által alapított sörgyárba. Gyárlátogatás, sörkóstolás, vásárlási lehetőség. Utunkat folytatva  
a monarchia hajdan nevezetes fürdőhelyére, a ma is világhírű Karlovy Vary-ba érkezünk. Városnéző 
séta a békebeli, császári hangulatot idéző gyógyhelyen, gyógyvízkóstolás a kolonádok alatti kutak-
nál. Megtekintjük a gejzírt és a Becherovka Múzeumot.
3. nap: Prága–Krivoklat–Prága - A Prága környéki királyi várak egyikéhez, a XIV.századi Krivoklat 
várához látogatunk. Délután gyalogos városnézés Prága óvárosában (Stragovi kolostor, Loretto-temp-
lom, Királyi vár, Szt.Vitus székesegyház, Szt.György-templom, Aranyművesek utcája, Királyi kertek, 
Károly-híd, stb.). Szabadprogram során lehetőség nyílik a híres prágai sörözők felkeresésére.
4. nap: Prága - Folytatjuk gyalogos városnézésünket Prágában. Megtekintjük a Zsidó-negyedet, 
az óvárosi főteret, az Óvárosházát, a középkori Orloj óraművet, a Lőportornyot, a Vencel-teret, stb.
5. nap: Prága–Telc–Sopron-Budapest–Pécs - Prágát elhagyva Telc nevű kisváros érintésével  
a cseh-osztrák határra utazunk. Telc-ben gyalogos városnézés az UNESCO Világörökség részét 
képező történelmi városközpont megtekintésével. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés 
Magyarországra a késő esti órákban.

Utazási információ:
Időpontok:
2014. 06.02 – 2014. 06.05., 2014.07.21 – 2014. 07.24.,2014.09.15- 2014. 09.18.  
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár WC)
Szállás: 3 éj, 3 csillagos szállodában 2-3 fős szobákban. Ellátás: félpanzió (reggeli, 
vacsora) Belépők: 500 Pln / fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli, vacsora), 
valamint a magyar nyelvű idegenvezetést. A részvételi díj nem tartalmazza:  
a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó (útlemondási) biztosítást  
(a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait. Az útjaink minimális indulá-
si létszáma: 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Utazási információ:
Időpontok: 2014.04.09. - 2014.04.13., 2014.08.11 - 2014.08.15., 
2014.10.22 –2014.10.26.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, 
mini bár, WC) Szállás: 4 éj 3*-os szállodában 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora) Belépők: tájékoztató árai 
kb.1500 Czk/fő A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a fél-
panziót (reggeli, vacsora),  valamint a magyar nyelvű idegenvezetést  
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyász-
biztosítást (BBP), a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 
1,7%-a) és a programok belépődíjait Útjaink minimális indulási 
létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

45.900 Ft/fő

Részvételi díj: 

64.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 

14.900 Ft/fő

KRAKKÓ
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1. nap: Indulás autóbusszal Pécsről 22:00 órakor a Shell kút / Mc Drive parkolóból. Folyamatos 
utazás rövid technikai pihenőkkel. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
2. nap: Érkezés a Garda-tó közelében tálható „vidámparkba”. A Gardaland Olaszország legnagyobb 
szórakoztatóparkja, mely kicsiknek és nagyoknak egyaránt felhőtlen kikapcsolódást kínál. A több 
hektárnyi területet elfoglaló parkban számtalan szórakozási lehetőség közül választhatunk. Óriási 
hullámvasút, akvárium, delfin show, éttermek és kihagyhatatlan attrakciók várják a látogatókat. A 
Gardaland mesevilágában űrutazáson vehetünk részt, felfedezhetjük az „elveszett kontinenst”, ka-
lóztámadástól menekülhetünk meg fáraók világában kutathatjuk az eltűnt kincseket és izgalmas 
kalandokat élhetünk át a 4D fantasztikus mozi világán keresztül. Indulás Magyarországra az esti 
órákban. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
3. nap: Érkezés Pécsre a délelőtti órákban.

Indulás 02:00 órakor Pécsről,a Shell-kút/Mc Drive parkolóból, utazás rövid pihenőkkel Klagen-
furt-ba. Városnéző séta közben ismerkedünk a karintiai fővárossal, (Főtér, Városháza, Szent Egyed 
plébánia templom, stb.) majd meglátogatjuk a Minimundus egyedülálló, hangulatos modell-
kiállítását: több mint 150 világhírű épület kicsinyített, tökéletes másában gyönyörködhetünk. A 
makett világ megtekintése után felkeressük Maria Wörth-öt. A Wörth-i tó romantikus félszigete 
Maria Wörth, amelynek egyik temploma szebb, mint a másik. Jó idő esetén a Pyramidenkogel-hez 
utazunk. A 851 méter magasan lévő kilátóhelyről egész Karintia tárul elénk, a Wörth-i tó csodála-
tos panorámájával. A szép kirándulásokat tartalmazó napon este indulunk vissza, érkezés a késő 
éjszakai órákban.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.05.01- 2014.05.03., 2014.06.30- 2014.07.02., 2014.08.25- 2014.08.27.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Ellátás: önellátás
Belépők: tájékoztató árai kb.26 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), 
a stornó (útlemondási biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja

Utazási információ:
Időpontok: 2014.04.26., 2014.07.07., 2014.08.19.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Ellátás: önellátás
Belépők: tájékoztató árai kb.20 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP),  
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

19.900 Ft/fő

Részvételi díj: 

12.900 Ft/fő

GARDALAND
 „A FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁS KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK”

GARDALAND
 „A FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁS KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK”

KLAGENFURT -
MINIMUNDUS ÉS A VARÁZSLATOS WÖRTH-I TÓ 

KLAGENFURT -
MINIMUNDUS ÉS A VARÁZSLATOS WÖRTH-I TÓ
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Útvonal: Pécs–Nagykanizsa–Tornyiszentmiklós-Lendva–Ptuj–Lendva-Tornyiszentmiklós- 
Nagykanizsa–Pécs - Indulás Pécsről 05:00 órakor a Shell kút / Mc Drive  parkolóból. Rövid szü-
net Nagykanizsán, majd a Szlovéniában élő magyarság központjában, a határhoz közeli Lendván 
kezdődik programunk egy gyalogos városnéző sétával (Szt. Katalin templom, Szt. István szobor, 
Művelődési Ház, Zsinagóga). A történelmi látnivalók után Dobrovnik (Dobronak) nevű település-
re érkezünk, ahol az egyre nagyobb hírnévnek és látogatottságnak örvendő „Orchidea Farmot és 
Trópusi Kertet” tekintjük meg. (helyi magyar nyelvű vezetés, vásárlási- és ajándékválasztási lehe-
tőség). A „virágvarázs” után ellátogatunk egy másik csodás helyre, a Bakonaki tóhoz. A tó környéke 
a mai napig különlegesnek számít, az itt található Szent Vid kápolna már ősidők óta „templomos” 
hely volt, és az itt fakadó forrást is gyógyító erejűnek tartják. A kellemes, testet-lelket felüdítő él-
mények után a napot egy borkóstolós vacsorával fejezzük be finom borokkal, helyi ételek ízeivel 
ismerkedve. Ezután indulunk Magyarországra, érkezés az éjszakai órákban.

Útvonal: Pécs–Letenye–Zágráb–Plitvice-Pécs
Indulás 04:00 órakor Pécsről a Shell kút / Mc Drive parkolóból Letenyén át Horvátországba. Egy-
napos kirándulás az UNESCO Világörökség részét képező Plitvicei Nemzeti Parkba. A festőien szép 
környezetben 16 kristálytiszta vizű tó és számos nagy vízesés látványa tárul a látogatók elé. A ki-
rándulók gyalog, hajóval és kisbusszal fedezhetik fel a táj szépségeit. A Nemzeti Park megtekintése 
után visszaindulás Magyarországra. Slunj-nál megállunk egy panorámafotózásra, ahol csodálatos 
képeket készíthetünk a vízesésekről. Érkezés Pécsre a késő éjszakai órákban.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.04.26., 2014.06.09., 2014.08.20., 2014.10.18.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár).
Ellátás: helyi ízekből összealított vacsora borkóstolóval
Belépők: tájékoztató árai kb.5 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a vacsorát borkóstolóval, valamint a magyar nyelvű 
idegenvezetést. 
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó 
(útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait. 
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenn-
tartja! Fontos információ: a Trópusi Kertben ajándékválasztási lehetőség – kaspó, virágke-
zelési útmutató, vagy orchidea átültetéshez egységcsomag.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.05.01., 2014.06.09., 2014.08.20., 2014.09.27.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Ellátás: önellátás
Belépők: tájékoztató árai kb.110 HRK/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), 
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!
Fontos információ: A belépőket nem szabad eldobni, mert később a hajót és a kisbuszt 
ugyanazzal a belépőjeggyel lehet igénybe venni!

Részvételi díj: 

14.900 Ft/fő

Részvételi díj: 

10.900 Ft/fő

SZLOVÉNIA
„CSODATÉVŐ TÓ ÉS ORCHIDEA KAVALKÁD”
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Program: 2 nap / 1 éj
1. nap: Indulás 03:00 órakor Pécsről, a Shell kút / Mc Drive parkolóból. A soproni határátkelőn 
át érkezünk Bécsbe, Schönbrunnba, a Habsburgok világhírű kastélyához, ahol évente hangulatos 
adventi vásár várja az idelátogatókat. Ezt követően autóbuszos városnézés, majd séta a karácsonyi 
díszbe öltözött belvárosban, a Kärtner Strasse-n. Szállás Bécsben, vacsora.
2. nap: Reggeli után folytatjuk városnézésünket Bécsben idegenvezetővel (Ring, Operaház, Step-
han’s Dom, Parlament, Rathaus), közben lehetőség van megtekinteni a Hofburgban található Sissy 
Múzeumot. Szabadidő alatt válogathatunk a történelmi múltú Christkindlmarkt kínálatából a Vá-
rosháza előtti téren. Indulás a délutáni órákban Gloggnitz-ba, a Lindt Csokoládégyár mintaüzleté-
be (kóstolási és vásárlási lehetőség). Érkezés Pécsre a késő esti órákban.

Indulás Pécsről 03:00 órakor a Shell kút / Mc Drive parkolóból. Utazás a soproni határátkelőn 
át Bécsbe. Érkezés Schönbrunnba, a Habsburgok világhírű kastélyához, ahol évente hangulatos 
karácsonyi vásárt rendeznek. A kastélypark és a vásár megcsodálása után indulunk Bécsbe. Au-
tóbuszos városnézés után sétálunk a karácsonyi díszbe öltözött Kärtner Strasse-n. Szabadidő alatt 
válogathatunk a Christkindlmarkt a Jézuska vásár portékái között a városháza előtti téren, vagy 
sétálhatunk Bécs híres üzlet-utcáján, a Mariahilfer Strasse-n, majd karácsonyi hangulatban kelünk 
útra az esti órákban. 
Érkezés Pécsre a késő esti órákban.

Utazási információ:
Időpont: 2014.12.13. - 2014.12.14.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: 1 éj középkategóriájú szállodában 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: tájékoztató árai kb.30 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli,vacsora),  valamint a ma-
gyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó (út-
lemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Utazási információ:
Időpontok: 2014.11.29., 2014.12.06., 2014.12.13., 2014.12.20.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Ellátás: önellátás
Belépők: tájékoztató árai kb.20 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), 
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

27.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 

12.900 Ft/fő

Részvételi díj: 

8.900 Ft/fő

ADVENTI VARÁZSLAT BÉCSBEN
„CSILLAGFÉNY ÉS MÉZESKALÁCS ILLAT”

ADVENTI VARÁZSLAT BÉCSBEN
„CSILLAGFÉNY ÉS MÉZESKALÁCS ILLAT”

ADVENT BÉCSBEN
„FÉNYÁRBAN ÚSZÓ VÁROS KARÁCSONYI DALLAMOKKAL”

ADVENT BÉCSBEN
„FÉNYÁRBAN ÚSZÓ VÁROS KARÁCSONYI DALLAMOKKAL”
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Indulás: 05:00 órakor Pécsről a Shell kút / Mc Drive parkolóból.
Érkezés Grazba a délelőtti órákban. Ezután rövid városnézés a karácsonyi díszbe öltözött roman-
tikus városban, csodálatos fényekkel, karácsonyi hangulatot idéző belváros utcácskái, barátságos 
belső udvarai, a Dóm, a Főhercegi rezidencia, Jezsuita Rendház, a Mauzóleum csalogatja az ide-
látogatókat. 
Az óratoronyhoz elsétálva páratlan kilátásban lehet részünk. Az óriás méretű jégbetlehemmel, bet-
lehemi istállóval, különleges megvilágított adventi naptárral várja a vásárra érkezőket. 
Délután szabadprogram, élje át az ünnepi hangulatot személyesen Graz főterén a meseszerű ad-
venti vásárban. 
Hazaérkezés az esti órákban.

Indulás: Pécsről 03:00 órakor a Shell kút / Mc Drive parkolóból. Gloggnitzba érkezve megláto-
gatjuk a híres Lindt Csokoládégyár mintaüzletét, ahol alkalom nyílik a kedvezményes kóstolásra 
és vásárlásra. Ezt követően a híres Semmering-i vasúttal utazunk tovább, amely az UNESCO Vi-
lágörökség része, Mürzzuschlagba. Itt a Téli sportok múzeumát, a Vasúttörténeti Múzeumot, illetve 
a híres zeneszerző, Brahms múzeumát tekinthetjük meg. Autóbusszal továbbutazva meglátogat-
juk a kegytemplomot Mariaschutzban, és ezt követően Oberwartban vásárlási lehetőségre nyílik 
alkalom szabad program keretében. 
Hazaérkezés a késő esti órákban Pécsre.

Utazási információ:
Időpont: 2014.12.06.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Ellátás: önellátás
Belépők: tájékoztató árai kb.20 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: az ellátást, a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), 
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Utazási információ:
Időpontok: 2014.11.29.,2014.12.20.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Ellátás: önellátás
Belépők: tájékoztató árai kb.20 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: a vonatjegy árát (Kb. 15 Euro/fő), a Baleset-, Betegség-, Pogy-
gyászbiztosítást (BBP), a stornó biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

8.900 Ft/fő

Részvételi díj: 

9.900 Ft/fő

GRAZ - „KARÁCSONYI CSILLOGÁS FÉNYLŐ MESEVILÁG, 
JÉGBETLEHEM”

ÉDES AUSZTRIA, SEMMERING-I VONATOZÁSSAL 
 „HEGYEN-VÖLGYÖN CSUPA-CSOKI”

ÉDES AUSZTRIA, SEMMERING-I VONATOZÁSSAL 
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GRAZ - „KARÁCSONYI CSILLOGÁS FÉNYLŐ MESEVILÁG, 
JÉGBETLEHEM”
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1. nap: Budapest – Pécs – Arad – Segesvár – Székelyudvarhely – 
Gyergyószentmiklós - Indulás 22:00 órakor Pécsről, a Shell kút / Mc 
Drive parkolóból. Érkezés Aradra, ahol egy rövid séta keretein belül 
megnézzük a Szabadság-szobrot. Ezután indulunk a Maros mentén 
Erdély szívébe. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon.
2. nap: Utunk a Szászok földjén át vezet Medgyes-Segesvár irá-
nyába. - Székelyudvarhely érintésével érkezünk Gyergyószentmiklós-
ra, szállásunkra, ahol áfonya-, és szilvapálinkával, svédasztalos vacso-
rával várnak bennünket.
3. nap: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Békás-szoros – Gyer-
gyószentmiklós - Reggeli után buszra szállunk és meglátogatjuk Er-
dély egyik legszebb természeti csodáját, a Gyilkos-tavat és rövid sétát 
teszünk a Békás-szoros kapujában. Este szállodánkban ingyenes well-
ness program (medence, jakuzzi, szauna, erőterem, és aerobic terem) 
vár bennünket. Svédasztalos vacsora a szállodában.
4. nap: Gyergyószentmiklós – Szárhegy – Gyergyószentmiklós - 
Reggelit követően rövid sétát teszünk Gyergyószentmiklóson, meg-
látogatjuk az Örmény templomot, és az örmény cukrászda különle-
gességeit is megkóstolhatjuk. Ezután a szomszédos Szárhegyen lévő 
Lázár-kastélyt tekintjük meg, ahol Bethlen Gábor, egykori erdélyi feje-
delem a gyermekéveit töltötte. Készülődés egy igazi erdélyi szilveszte-
ri mulatságra (színvonalas zenekar, és többfogásos bőséges vacsora). 
Jókedvűen búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újévet.
5. nap: Gyergyószentmiklós – Marosfő – Gyergyószentmiklós -  
A délelőtti pihenő után egy buszos kirándulást teszünk Csíksomlyóra 
ahol a kegytemplomot látogatjuk meg, majd Marosfőre utazunk, ahol 
lovas szánozásra lesz lehetőségünk. Meglátogatjuk a Maros forrását, 
kis sétát teszünk a természetben. Esti pihenőként wellness program, 
vacsora a szállásunkon.
6. nap: Gyergyószentmiklós – Kolozsvár – Budapest – Pécs - Reg-
geli után indulunk Magyarországra a Bucsin-tetőn át, a Kisküküllő 
partján. Kolozsváron rövid belvárosi sétát teszünk. Útközben vásárlási 
lehetőség áll vendégeink rendelkezésére. 
Hazaérkezés a késő éjszakai órákban.

Utazási információ:
Időpontok: 2014.06.27. - 2013.07.06., 2013.08.22. - 2013.08.31.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC)
Szállás: 8 éj,3*-os szállodában 2-3 fős szobákban
Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Belépők: múzeumi belépők díja 2013-as árak. 70 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, az ellátást, valamint a magyar nyelvű 
idegenvezetést és a fent leirt programokat.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a 
stornó / útlemondási biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait 
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj: 

62.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 

28.900 Ft/fő

Utazási információ:
Időpont: 2014.12.28. - 2015.01.02.
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)
Szállás: 4 éj 3*-os szállodában 2-3 ágyas szobákban
Ellátás: félpanzió (4 reggeli, 3 vacsora)
Belépők: tájékoztató árai kb. 20 Lei/fő + 54 Euro/fő 
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a félpanziót (reggeli, vacsora), a well-
ness használatot (jakuzzi, szauna, edzőterem), valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP),  
a stornó (útlemondási) biztosítást (a részvételi díj 1,7%-a) és a programok belépődíjait 
- kötelező szilveszteri mulatságot (40 Euro/fő), az italfogyasztást, a fakultatív programok 
belépőinek árát (kb. 20 lej/fő), a szánkózást gyönyörű helyeken kürtöskalács, áfonya-, és 
szilvapálinka kóstolással (kb. 5 Euro/fő), a disznóvágást áfonya és szilvapálinka kóstolás-
sal, illetve azt követően az igazi, erdélyi borsos tokányt puliszkával (kb. 10 Euro/fő)
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

SZILVESZTER ERDÉLYBEN
„FELEDHETETLEN ÚJÉVKÖSZÖNTÉS SZÉKELYFÖLDÖN”

SZILVESZTER ERDÉLYBEN
„FELEDHETETLEN ÚJÉVKÖSZÖNTÉS SZÉKELYFÖLDÖN”
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AUTÓBUSZAINK

Engedje meg, hogy bemutatkozzon járműparkjával a „2009. év autóbuszos személyszállítója”, az Ikarosz Utazási Iroda.
Saját járműparkunk nemzetközi követelményeknek megfelelő Neoplan autóbuszokból áll, melyeken az utazóközönség, 
minden igényét kielégítő felszereltség megtalálható: TV, videó, minibár, dönthető, széthúzható, lábtartós ülések, WC. 
Autóbuszaink kiválóan alkalmasak kirándulások lebonyolításához belföldön-külföldön egyaránt, akár rövidebb, akár 
hosszabb távon. Gépkocsivezetőink több éves szakmai tapasztalattal és nemzetközi helyismerettel rendelkeznek.
Egyedi igények szerint megtervezzük utazását, bármely időpontban szállással, ellátással, idegenvezetéssel, szakmai 
programokkal. Meghirdetett programjainkat egyedi kívánságra más időpontokban is készséggel indítjuk zárt csoportok 
részére.

KÉRJEN AJÁNLATOT HONLAPUNKRÓL,  
E-MAILBEN, VAGY SZEMÉLYESEN IRODÁNKBAN!

 ELÉRHETŐSÉGEINK:
Cím: 7621 Pécs, Király utca 15. (a Hattyú Udvarban)

Telefon: +36 (72) 510-633
Fax: +36 (72) 336-467
E-mail: info@ikarosz.hu

Weblap: www.ikarosz.hu
Skype: ikarosz.kft.utazasi.iroda.pecs

Ügyeleti telefonszám: +36 (70) 623-8989
MKEH: R00591/1993/1999



Kruje - Albánia

Prága - Cseh Köztársaság

Krakkó - Lemgyelorszá
g

Berat - Albánia

Thessaloniki
Görögország

IZGALMAS KÖRUTAK, 
TARTALMAS VÁROSLÁTOGATÁSOK!


