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KEDVES UTASAINK!
A 29 éve sikeresen működő, a „2009-es év autóbuszos személyszállítója” díjjal kitüntetett Ikarosz Utazási Iroda köszönti kedves
Utasait, leendő Utasait!
Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk az iroda szolgáltatásait, céljait.
Az Ikarosz Utazási Iroda Kft. 1990-ben alakult. A 100%-os magyar tulajdonban lévő cég Pécsett, frekventált helyen, a belváros
szívében, a Király utca 15. szám alatt működik 29 éve kis létszámú csapattal. Munkatársaink magas szintű szakmai ismerettel,
angol és német nyelvtudással igyekeznek minden kedves betérő
érdeklődő segítségére lenni.
Irodánk főként kiutaztatással foglalkozik. Kiemelt célországaink:
Görögország, Albánia, Törökország, Olaszország, Csehország,
Románia, Szlovénia, Szerbia, Horvátország, Ausztria, Szlovákia.

Szemléletünkhöz híven irodánk minden dolgozója azon fáradozik,
hogy kiváló minőségű, tartalmas programokat kapjanak tőlünk.
Utasaink Európa szépséges tájait ismerhetik meg útjaink során. Körutazások városlátogatások, valamint tengerparti üdülések széles skáláját kínáljuk Önöknek abban a reményben, hogy
mindenki megtalálja a kedvére való programot akár tengerparti
üdülőhelyet, történelmi kirándulást, természeti kalandozást, vagy
épp még ismeretlen tájak, kultúrák felfedezését. Továbbra is kedvezményekkel honoráljuk törzsutasaink hűségét, de kevesebbet
fizetnek nálunk a nászutasok és a 65 év feletti nyugdíjasok is.

Utazási lehetőségeink folyamatosan bővültek az elmúlt évek
alatt, és ez a változás töretlenül folytatódik. Célunk, hogy minél
többet nyújtsunk utasainknak, hogy kipihenten, kellemes emlékekkel gazdagodva, elégedetten érkezzenek haza útjainkról.

Irodánk szakértő, segítőkész személyzettel, megbízható szolgáltatásokkal és hagyományos vendégszeretettel várja Önt.
Sok éves tapasztalatunk a garancia arra, hogy remekül fogják
érezni Magukat velünk utazásuk során, mert:

Az elismerő, köszönő visszajelzések mind igazolják mottónkat:
„Minőség és megbízhatóság kedvező áron”

Nálunk az Utas az első!
Ehhez kívánunk Önöknek jó utat, kellemes pihenést!
Az Ikarosz Utazási Iroda dolgozói

AUTÓBUSZAINK
Az Ikarosz Utazási Iroda saját járműparkja (2 db emelt utasteres, 49 fő utas szállításra alkalmas és 1 db emeletes, 76 fő utas
szállítására alkalmas) nemzetközi követelményeknek megfelelő
Neoplan típusú autóbuszokból áll, melyeknek 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.
Vállalkozások, egyesületek, baráti társaságok,
sport-, és nyugdíjasklubok figyelmébe!
Egyedi igények szerint megtervezzük utazását, bármely időpontban szállással, ellátással, idegenvezetéssel, szakmai programokkal. Meghirdetett programjainkat kívánságra zárt csoportokkal is
elindítjuk.
Kérje ajánlatainkat elérhetőségeinken!
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Köszöntő, Bemutatkozás
Tartalomjegyzék, Görög Est
Általános Utazási Tájékoztató
Autóbusz menetrend - Görögország
Görögország - Olymposi Riviéra - Paralia bemutatása, Fontos tudnivalók Görögországról
Paralia – Hotel Niki Apartmanház
Paralia – Zeus Apartmanház, Despina Apartmanház
Paralia – Alarzo Apartmanház, Mastoridis Apartmanház
Paralia – Hotel Akti Musson, Hotel Atlantis
Paralia – Hotel Europe, Hotel Venus
Olympic Beach – Pieria Apartmanok
Leptokaria – Villa Orfeas Apartmanház
Kamena Vourla – Hotel Galini, Hotel Diana
Kamena Vourla – Agriroula Apartmanház, Stathis Apartmanház, Chrisalida Apartmanház
Felszállási helyek – Körutak, városlátogatások, Időrendi táblázat
Görögország – „Körutazás az ókori Hellasz emlékei nyomában”
Albánia – „A virágzó balkán csodáinak felfedezése tengerparti pihenéssel”
Isztambul – „Szulejmán emlékei nyomában, varázslatos keleti piaci hangulat”
Dél-Olaszország – „Az ókori Róma felfedezése és az olasz csizma csodái”
Róma – „Az élő történelem városának csodái”
Velence, Róma, Orvietó, Padova – „Itália csodálatos tájai”
Prága – „A városok koronázatlan királynője”
Erdély szívében – „A Hargita legszebb tájain”
Dél-Erdély – „A káprázatos Kárpátok csúcsain Drakula gróf nyomában”
Szlovénia – „Az Alpok kapujának természeti csodái”
Szlovénia – „A gyógyító tó és a varázslatos orchidea farm”
Velencei Regatta – „Színpompás gondola-felvonulás a vizek városában”
Belgrád – „Kirándulás a fehér városban”
Plitvice – „Kirándulás a csodálatos vízesések világába”
Csobbanás Baskán – „Villámnyaralás a Krk-szigeten”
Klagenfurt / Minimundus és a csodálatos Wörth-i tó – „Egy nap alatt a Föld körül”
Állatkertezés Schönbrunnban – „Barokk kori állatszemle a királyok kertjében”
Riegersburg – „Lovagvár, boszorkánytanya, csokigyár és ehető állatkert”
Advent Bécsben – „Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban”
Advent Grazban – „Jégbetlehem az Óratorony városában”
Advent Pozsonyban – „Csokoládémámoros karácsonyvárás”
Advent Zágrábban – „Élő betlehem Európa legjobb karácsonyi vásárában”
Advent Ljubljanában – „Karácsonyvárás az ünnepi díszbe öltözött városban”
Szilveszter Erdélyben – „Színvonalas székely szilveszter színes programokkal”
Általános Utazási Szerződési Feltételek

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu

Idén is sok szeretettel várjuk
Önöket a 10. Görög Estünkön
2019. november 16-án
a Delta étteremben, Pécsett
az Indóház tér 2. szám alatt!
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UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AUTÓBUSZOS CSOPORTOS ÉS EGYÉNI UTAZÁSHOZ
Úti cél(ok):............................................................................................
..............................................................................................................
Útvonal:................................................................................................
Utazás időtartama:..........................................................................tól
.......................................................... -ig (….…...nap/….…….éjszaka)
Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az IKAROSZ Utazási Iroda Kft. felelős.
Az IKAROSZ Utazási Iroda Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél kötött
vagyonbiztosítással rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a
csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerinti legfontosabb jogokról bővebb információt itt talál: [www.
ikarosz.hu].
1. Foglalással, megrendeléssel, biztosítással kapcsolatos
tájékoztatás
On-line foglalás: A www.ikarosz.hu oldalon lehet foglalni, illetve tájékozódni az utazásról, és a foglalásról. Ez a foglalási forma jogilag ugyanolyan értékű megrendelés, mintha személyesen
irodánkban intézte volna a megrendelést. A foglalás során el kell
fogadni az Utazási Szerződést és az itt leírt hasznos információkat. Amennyiben átutalással szeretne fizetni, akkor a megrendelés a fizetésbekérőn szereplő dátumig történő befizetéssel (előleg
vagy - 30 napon belüli indulás esetén - teljes díj) válik véglegessé.
Amennyiben ez nem történik meg, a foglalást a rendszer törli.
A lemondási feltételek ugyanúgy érvényesek, mint bármely egyéb
foglalásnál. Az on-line foglalást csak írásban (e-mailben) lehet lemondani a lemondási feltételeknek megfelelően!
Részvételi díj: A katalógusunkban feltüntetett áraink a szolgáltatások díját, a szervezési költséget és az általános forgalmi adót
tartalmazzák. A részvételi díjak nem tartalmazzák a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), illetve az utazásképtelenség
esetére érvényes biztosítást, vagyis a stornó / útlemondási biztosítást, mely külön kérhető az utazás foglalásakor.
Az Utazásszervező jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a R. 6.§-ában meghatározott esetekben arányosan
felemelni. Ilyennek minősül
- a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
- az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt
nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték),
- az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.
A katalógusban szereplő árakat 325 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk
garantálni.
Az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a díj a fenti
okokból sem emelhető.
Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, akkor a Megrendelő az utazási szerződést bánatpénz fizetés nélkül felmondhatja,
vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi
díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.
Foglalási biztosíték: A részvételi díj 40%-a a megrendeléskor,
az indulást megelőző 30 napon belül a teljes ár fizetendő. A
non-stop utazásoknál – amelyek legfeljebb 3 napos és 15.000
Ft-értéket nem haladják meg személyenként– csak teljes összegű
befizetés lehetséges!
Kedvezmények: Utazásszervező az egyes szálláshelyeknél külön jelzi az aktuális kedvezményeket. Az Utazásszervező nyugdíjasoknak (65 éves kor felett), nászutasoknak és törzsutasoknak 5%-os kedvezményt biztosít.
Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a különböző kedvezmények nem vonhatók össze!
Biztosítás: A részvételi díjak az utasbiztosítást nem tartalmazzák, de Utazásszervező lehetőséget biztosít annak megkötésére,
amelynek megkötését javasolja. Felhívjuk Utazóink figyelmét,
hogy az „Európai Egészségbiztosítási Kártya” nem teljes körű
utazási biztosítás, kizárólag az Európai Unión belüli sürgőssé-
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gi ellátásra vonatkozik. A Görögországba történő utazásnál
tranzit országként érintjük Szerbiát és Macedóniát, melyek
nem tagjai az Európai Uniónak, tehát ezekben az országokban nem érvényes az EU TB kártya! Az utasbiztosítás csak
kiegészítő biztosítással érvényes extrém sportokra (pl. quad,
motorozás). Utazásszervező az AEGON Magyarország Általános
Biztosító Zrt., illetve az UNION Vienna Insurance Group Biztosító
Zrt. Baleset-, Betegség,- és Poggyászbiztosítását (BBP) kínálja.
A biztosítás részleteiről irodánkban kaphat bővebb felvilágosítást. Az esetleges kárigényt a biztosító kizárólag a káreset
helyszínén felvett jegyzőkönyvek (kórház, rendőrség által
elkészített jegyzőkönyv) benyújtásával téríti meg. Utólag, a
hazaérkezést követően jegyzőkönyvet nem áll módunkban
kiállítani, illetve elfogadni!
Utazásképtelenség esetére szóló biztosítás (stornó biztosítás): Az Utazásszervező szervezésében induló utakra útlemondási biztosítás köthető a jelentkezéssel, illetve a foglalási díj megfizetésével egyidejűleg, melynek mértéke a részvételi díj 1,8%-a.
Az utazási szerződés megkötését követően utólagos stornó biztosítás kötésére már nincs lehetőség! A stornó biztosítás minimum
10.000 Ft értékű utazás esetén köthető, ezen összeg alatt az útlemondási biztosítás nem köthető meg! Az útlemondási biztosítást
Utazásszervező az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
rendszerén keresztül köti, azonban más biztosító szolgáltatása is
igénybe vehető!
Utazási szerződés átruházásra vonatkozó feltételek: A Megrendelő jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésben
lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy
részére átruházni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. A Megrendelő köteles erről az Utazásszervezőt írásban haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgálatás
megkezdését megelőző hét napon belül tájékoztatni. A szerződés átruházásának feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja
az utazási szerződésből eredő, még esedékes kötelezettségek
teljesítését, és megfizesse az Utazásszervezőnek a szerződés
átruházásából eredő költségeit, amelynek mértékét az ÁSZF tartalmazza.
Utazásszervező felmondási joga: Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban
tett nyilatkozattal kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja
az utazási szerződést , amennyiben annak teljesítésében elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják vagy a jelentkezők
létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el. Amennyiben az Utazásszervező
ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Utazó választása
szerint, vagy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel vagy visszafizeti a teljes befizetett
díjat.
Utazó felmondási joga: Az utazó bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést abban az esetben is, ha
-az utazási csomag megkezdése előtt az Utazásszervező jelentősen megváltoztatja az utazási szolgáltatás lényeges elemét (pl.
úti cél, útvonal, tartózkodás időtartama),
- nem tudja teljesíteni a különleges igényeket,,
- az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal
történő emelésére tesz javaslatot,
- kivételes körülmények fennállása esetén például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek
valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot.
Ha az Utazó az utazási szerződést felmondja, és a felmondás
oka nem az előbb meghatározott okok egyike, akkor köteles az
Utazásszervező 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.
Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy
annak lényeges elemei – úti cél, útvonal és tartózkodás időtartama - nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő
helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többlet-

költség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése
nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások
teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem
orvosolja a problémát.
Útiokmányok: Az Utazó köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni. Ezen
követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért
az Ikarosz Kft. Utazásszervezőt felelősséget nem terheli!
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 gondoskodnia. Kérjük, indulás előtt
mindig ellenőrizze, hogy Önnél van-e: legalább - a hazaérkezéstől számított - 3 vagy 6 hónapig érvényes, sértetlen állapotban
lévő saját útlevele vagy új típusú (kártyás) személyi 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 (Last Minute). Ebben az esetben a korábban kifizetett programokra árcsökkentés vagy visszatérítés visszamenőleg nem érvényesíthető!
2.Utazással kapcsolatos tájékoztatás
Autóbuszos utazás: Az autóbuszos utazásokat nemzetközi
színvonalnak megfelelő modern, biztonságos és kényelmes, légkondicionált autóbuszokkal bonyolítjuk. Ezek felszereltsége büfé,
minibár, TV, videó, DVD-lejátszó, WC. Az autóbuszok vezetői
valamennyien 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!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy autóbuszaink nem alacsonypadlós kialakításúak, kerekesszékkel történő utazására nem alkalmasak!
Poggyászok szállítása: Az utazásnál kérjük, vegyék figyelembe a poggyászmennyiség korlátozását, mert autóbuszaink
csomagterének befogadóképessége korlátozott, fejenként 18
kg csomag szállítható a csomagtérben. Biztonságtechnikai
okokból poggyász csak a csomagtérben helyezhető el! Családonként és társaságonként (4 fő) egy hűtőtáska fér el az autóbusz
csomagterében. A csomagokat kérjük, jól látható helyen jelölje
meg a poggyászok összekeverésének elkerülése érdekében! A
meghatározott csomagmennyiség oda és visszaútra egyaránt
vonatkozik! Saját kényelmük érdekében az útközben szükséges
holmiknak csak olyan kézitáskát használjanak, ami az ülések alatt
vagy a kalaptartóban elfér. Kézipoggyászként nem szállítható
olyan tárgy, mely az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, vagy
testi épséget veszélyeztethet. A kézipoggyász őrzése az utas feladata. A csomagok bepakolásakor a bőröndök, táskák állapotát
ellenőrizni nem áll módunkban. Kérjük, leszálláskor győződjenek
meg arról, hogy minden poggyászuk megvan, mert az autóbuszon felejtett tárgyakért irodánk felelősséget nem vállal!
Amennyiben 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 helyszínen, az esemény bekövetkeztekor tud igazolni. Ezt az autóbuszon készült, az iroda
képviselője által hitelesített jegyzőkönyvvel teheti meg. Utólagos reklamációt a poggyászsérülésre nem tudunk elfogadni,
utólag jegyzőkönyvet felvenni nem áll módunkban!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a visszaúton nem biztos, hogy
ugyanazon az autóbuszon utaznak, mint odafelé.
Háziállat szállítása az autóbuszon nem lehetséges!
Javasoljuk, hogy az utastérbe csak a legszükségesebb dolgokat
vigyék fel, mert akadályozza Önöket a kényelmes utazásban. A
gépkocsivezetők a csomagtartókat útközben csak nagyon indokolt esetben nyitják ki. Az autóbusz közlekedőfolyosóján, lép-
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UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AUTÓBUSZOS CSOPORTOS ÉS EGYÉNI UTAZÁSHOZ
csőjén, csomagot elhelyezni, aludni tilos és balesetveszélyes! Hűtőtáskát az utastérbe felvinni tilos! Javasoljuk, hogy
hűtőtáskában csak a nyaralás idejére szánt élelmet tároljanak,
mivel megbontásnál veszít a hőmérsékletéből.
Autóbuszainkon nem szállítható zsugorfóliás, rekeszes, valamint tálcás dobozos innivaló, (még a táskában sem) mivel
ezek jelentősen elveszik a helyet a többi poggyásztól. Autóbuszainkon a dohányzás tilos!
Megérkezésüket követően, kérjük, ellenőrizzék, hogy minden
poggyászuk megvan.
Az autóbuszon felejtett tárgyakért felelősséget nem tudunk
vállalni.
Vidéki felszállási lehetőségek: Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy nyaralóprogramjainkhoz, valamint megjelölt körútjainkra országos csatlakozási lehetőség van, de szeretnénk
felhívjuk figyelmüket, hogy az indulás előtti hetekben a végleges
útvonalak kialakítását követően nem tudjuk garantálni minden
településen a díjmentes felszállási lehetőséget! Előfordulhat, hogy másik busszal, vagy kisbusszal (személygépkocsival)
végezzük a transzfert, és utasainknak át kell szállni a saját autóbuszukba. Az útvonalat, felszállási lehetőségeket minden út leírásánál jelezzük. Az ingyenes transzferszolgáltatásban résztvevő
városokat, megtalálják katalógusunkban, illetve honlapunkon. A
vidéki transzfereket igyekszünk az autóbuszok indulásához ill.
(visszaút esetén) érkezéséhez alakítani. Ettől függetlenül várakozás előfordulhat.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a transzfert végző autóbusz 15
perc várakozás után tovább indul. Az ebből eredő károkért,
utazásról történő lemaradásért, többletköltségekért irodánk felelősséget nem vállal! Amennyiben a megbeszélt találkozási időponthoz képest induláskor több mint 30 percet késik a transzfer,
hívja a részvételi jegyen szereplő ügyeleti telefonszámot.
Mindennemű módosítás költsége 2.000 Ft/fő. (felszállási helyek, nevek, létszámok, stb.)
Ülőhelyfoglalás: Az autóbuszokon az ülésrendet az Utazásszervező határozza meg, Amennyiben az utas ragaszkodik
fix ülőhelyhez, (oda-vissza) irodánk 5.000 Ft/fő (non-stop utazások esetén 2.000 Ft / fő) konkrét ülőhely felárat számol fel.
Felhívjuk figyelmét azoknak az utasainknak, akik nem élnek a
konkrét üllőhelyfoglalás lehetőségével, hogy akár az oda,
akár a vissza úton az előzetesen egyeztetett üléshely változhat. A felszállóhelyek és a fix ülőhelyek módosítására indulás
előtt 1 héttel már nincs lehetőség! A konkrét ülőhelyfoglalás csak abban az esetben lehetséges, ha az együtt utazók
mindegyike megfizeti az 5.000 Ft / fő felárat (non-stop utazások esetén 2.000 Ft / fő), ellenkező esetben nem tudjuk
biztosítani a fix ülőhelyet.
Beszállás menete: Kérjük Önöket, hogy az indulási idő előtt
20-30 perccel a részvételi jegyen megadott időpontban jelenjenek meg a találkozási helyen. A részvételi jegyen minden esetben
feltüntetésre kerül a helyi képviselő / idegenvezető elérhetősége,
melyet az utazás során fellépő bármely probléma esetén el lehet érni. Amikor a busz megérkezik, kérjük, hogy a csomagokat
szíveskedjenek az autóbuszvezetők tájékoztatása alapján a csomagtartóhoz vinni. A csomagokat mindig és kizárólag csak az
autóbuszvezetők pakolják be a busz csomagtartójába! Beszállás
csak a részvételi jegy felmutatása, vagy a helyszínen tartózkodó
kollégáknál történő jelentkezés után lehetséges! Mindenki köteles a kijelölt helyet elfoglalni, módosításra ilyenkor már nincs
lehetőség! Az esetleges késést (pl. forgalmi dugó miatt) kérjük,
telefonon szíveskedjenek jelezni irodánknak. Az autóbusz a hiányzó utasokra az indulás megadott időpontja után maximum
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
minden esetben magyar idegenvezető kíséri a csoportot. Az
üdülőhelyeknél magyar telepített idegenvezető áll rendelkezésre utasainknak a nyaralás teljes időtartama alatt.
3.Szálláshelyekkel kapcsolatos tájékoztatás
Abban az esetben. ha az utazási csomag megkezdése után
derül ki, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, Utazásszervező – a körülmények, illetve
a lehetőségekhez képest - megfelelő helyettesítő szolgáltatást
ajánl fel az utazónak többletköltség felszámítása nélkül.

Szálláshelyek besorolása: A társasutazásaink, illetve egyénileg kért szállásoknál igénybe vett szálláshelyek kiválasztásánál
igyekszünk maximális gondossággal eljárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szállodák, illetve az apartmanok helyi besorolása
országonként eltérő, nem minden esetben egyezik meg a Magyarországon megszokottal!
Apartmanok: Az Utazásszervező ajánlatai között stúdiók és
apartmanok találhatók. A stúdió mindig egy légterű elhelyezést
jelent egy konyhasarokkal, és általában legfeljebb 4 fő elhelyezésére alkalmasak, nem minden esetben pótágyazhatók további
személyre. Irodánk rendelkezik nagyméretű két légteres apartmanokkal is. Ezen apartmanok 2-3-4, illetve 5-6 ágyas elhelyezést
is lehetővé tesznek. Több légterű apartmanoknál a klíma ára
beltéri egységenként számítandó! Ártáblázatainkban minden
stúdióban, illetve apartmanban történő elhelyezés személyenként van feltüntetve, az áttekinthetőség, összehasonlíthatóság kedvéért. Tapasztalataink szerint a görögországi apartmanok
általában nagyon egyszerűen berendezettek, a konyha a legszükségesebbekkel van felszerelve. Amit az apartmanokba javaslunk
vinni: törülköző, konyharuha, WC papír, tisztítószerek, mosogatószer, mosogatószivacs. A konyhában hűtőszekrény, mosogató, általában elektromos főzőlap, legszükségesebb edények,
poharak, evőeszközök, tányérok találhatók annyi főre, ahány fős
az apartman. 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 apartmanokban / stúdiókban okozott - nem rendeltetésszerű
használatból eredő - károkért az utas teljes anyagi felelősséggel tartozik!
Szállodák: Körutazásainkon és a nyaralás ideje alatt az elhelyezés programtól függően 2-3-4-5*-os szálláshelyeken van,
melyeket a programok és a lehetőségek figyelembevételével
választottunk ki. A szállodák nem mindig belvárosiak, előfordulhat város közeli elhelyezés is. Nehéz feladat olyan szállásokat
találni, amelyek minőségében számunkra megfelelőek és az
áruk is elfogadható. 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 kényelmetlenségek ellenére sem ad
kedvezményt a 3 ágyas elhelyezés esetére. A szobák beosztását
(pl. hányadik emelet) a szálloda (panzió) határozza meg. Ebbe az
Utazásszervezőnek beleszólása nincs! Kérjük Önöket, hogy a
szoba átvételekor ellenőrizzék le a szobát, amennyiben bármilyen
észrevételük van ezzel kapcsolatban, kérjük, a helyszínen jelezzék
az irodánk képviselőjének.
Utólagos reklamációra nincs lehetőség.
Turnus-váltás: A legtöbb szálláshelyünk – főleg az apartmanok
– nincsenek berendezkedve közös helyiséggel, ahol egyszerre elférnének a „régi” és az „új” utasok. A haza induló buszos utasok
csak az irodánk képviselője által jelzett helyen tartózkodjanak a busz indulásáig, illetve kérjük, 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 elhagyni.
Az érkező utasaink a szobát legkorábban 14 óra körül tudják
elfoglalni.
Ellátás: Nyaralóprogramjaink alkalmával a szállodai elhelyezés
árai minden esetben tartalmazzák az adott, a katalógusban is feltüntetett étkezés árát. Apartmanos elhelyezés esetén külön térítés
ellenében kérhető ellátás, e lehetőségeket 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. Irodánk által szervezett körutazások általában félpanziós ellátásúak. Amennyiben az ellátás csak a reggelit
tartalmazza, és a leírásnál jeleztük a fakultatív vacsora lehetőségét, ott Magyarországon indulás előtt kell igényelni és befizetni
a vacsorát. Reggelit tartalmazó ellátás esetén a program befejezése után idegenvezetőnk a lehetőségek függvényében segít
vacsorát intézni, ezt a helyszínen lehet megrendelni. A vacsorák
általában a szállodában vannak, de előfordulhat más étteremben
történő étkezés is.
Kontinentális reggeli: Vaj, jam, péksütemény, kávé, tea.
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Bővített reggeli: Felvágottal vagy sajttal bővített reggeli.
Büféétkezés: svédasztalos jellegű, részben vagy teljesen szabadszedésű étkezés.
Vacsora: menüs: az adott ország étkezési szokásainak megfelelően összeállított, általában 3 fogásos menü, illetve büfés - italfogyasztás nélkül.  
Egyéb információk
Sürgősségi telefonszám: Az utazásszervező megtesz minden
tőle elvárható segítséget, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül. Az
az alábbi személlyel léphetnek kapcsolatba rendkívüli körülmény
esetén:.................................................................................................
Kiskorú személlyel való közvetlen kapcsolat: amennyiben
szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül vesz részt az utazáson, a kiskorúért felelős személy az utaskísérő, vagy a buszvezető. Ilyen esetben ezen személyek telefonszámát átadja az Utazásszervező a kiskorú szülőjének vagy törvényes képviselőjének.
Hibás teljesítés: az Általános Szerződési Feltételek 6. pontjában
foglaltak szerint az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is
jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem
vagy nem szerződésszerűen kerül teljesítésre.
Utazásszervező fizetésképtelenség esetére vonatkozó rendelkezések: Utazásszervező 1990 óta működik, stabil szereplője
az utazási piacnak. Ha az Utazásszervező fizetésképtelenné válik,
a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező
az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és
az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az
utazók hazaszállításáról. Az IKAROSZ Utazási Iroda a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zt. révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy
adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot
(Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Pécsi Ügyfélkapcsolati Pont Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9., központi ügyfélszolgálat:1/477-4800), ha a szolgáltatások teljesítését az Utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.
Panaszkezelés: Utazásszervező a szerződés teljesítésével esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megkísérli békés úton, peren
kívül. Amennyiben nem sikerül a vitát rendezni, az Utazásszervező a Baranya Megyei Békéltető Testület eljárását veszi igénybe.
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu,
info@baranyabekeltetes.hu
Fogyasztóvédelmi hatóság
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Osztály
Címe: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefonszáma:72/795-398
Fax:72/795-700
E-mail cím: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
Amennyiben ezen vitarendezési eljárások nem vezetnek eredményre, úgy peres eljárásban a Szerződő Felek elfogadják a Pécsi
Járásbíróság illetékességét.
Aláírásommal elismerem, hogy a szerződéskötést megelőzően az
utazásra vonatkozó általános tájékoztatót megismertem, ennek
egy példányát, az utazási szerződés, valamint az Általános Szerződési Feltételek egy-egy példányát átvettem.
Kelt: Pécs, 20... év…………………….. hó ………. nap
…..………………………………………………………..
Ikarosz Kft. Utazási Iroda
……………………………………………………………
Utas/Megbízott
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AUTÓBUSZ MENETREND - GÖRÖGORSZÁG
FONTOS

TÁJÉKOZTATÓ!
A magyarországi találkozási és indulási
időpontok pénteki napra (kivéve az első két
turnusnál) vonatkoznak, és helyi idő szerint
vannak megadva. A feltüntetett időpontok

tájékoztató jellegűek. A menetrend változtatásának jogát irodánk fenntartja!

(kivéve az első és az utolsó turnusnál).

A magyarországi útvonalakon a létszám
függvényében összevont buszok is közlekedhetnek, így az útvonal változtatásának
jogát irodánk fenntartja! Az egyes útvonala-

kon személyautós vagy (kis)buszos transzfer
előfordulhat, melyekre a helyfoglalás a felszállás sorrendjében történik, irodánk nem ad
ki külön ülésrendet.
Odafelé úton, a magyarországi szakaszon a
magyar – szerb (esetenként horvát) határig,
visszafelé úton pedig a görög – makedón
határnál, illetve a magyarországi szakaszon
átszállásra is sor kerülhet.
Az Olymposi Riviérára (Paralia, Olympic Beach, Leptokária) utazó kedves leendő / meglévő Utasaink részére országos, díjmentes felszállási lehetőséget biztosítunk minimum 2 fő,
az ’EGYEZTETÉSES’ felirattal jelölt felszállási
helyeken pedig 4 fő jelentkezése esetén, illetve egyeztetés alapján. Ezen felszállási helyeken nem minden esetben tudjuk garantálni a
díjmentes felszállási lehetőséget.
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függvényében. Visszaindulás a kora délutáni
órákban (kivéve az első és az utolsó turnusnál). Visszaérkezés Magyarországra vasárnap
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ton (kivéve az első két turnusnál) a délelőtti
órákban az útviszonyok és határátlépés
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3-AS

Az autóbusz Magyarország – (Horvátország)
– Szerbia – Macedónia – Görögország (és
vissza) útvonalon közlekedik. Autóbuszos,
görögországi utazáshoz az új típusú, kártyás
személyi igazolvány vagy útlevél szükséges,
melynek a hazaérkezéstől számítva legalább
3 hónapig érvényesnek kell lenni. Sérült, ideiglenes, érvénytelen, illetve egyéb okmányokat a határokon nem fogadnak el, az ebből
esetlegesen eredő károkért irodánk nem vállal felelősséget!
Várható érkezés Görögországba szomba-

4-ES GYŰJTŐVONAL

Megjelölt felszállási helyeinken 1 fő jelentkezése esetén, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges!
Az út indulása előtti utolsó napokban, a
transzferek végleges összeállítását követően
nem biztos, hogy garantálni tudjuk a kijelölt
felszállási helyeken a becsatlakozási lehetőséget útjainkhoz!
Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a
4-es, illetve az 5-ös gyűjtővonalon a fent leírtak csak a 2019. 06. 14-i indulástól a 2019.
09. 22-ig történő hazaérkezésig érvényesek. A
további időpontoknál a transzfert csak előzetes egyeztetés alapján 5.000 Ft/fő (oda – vis�sza) transzferdíj megfizetése esetén tudjuk
biztosítani.
További tájékoztatásért kérjük, érdeklődjön
elérhetőségeinken vagy irodánkban.

FEL-, ÉS LESZÁLLÁS HELYE
Sopron - TESCO Áruház parkolója, Ipar körút
Sárvár - TESCO Áruház parkolója, Rákóczi utca
Szombathely - TESCO Áruház parkolója, Zanati utca
Körmend - TESCO Áruház parkolója, Sport utca
Vasvár - 74-es számú főút melletti MOL benzinkút, Járdányi Professzor utca
Zalaegerszeg - TESCO Áruház parkolója, Zanati utca
Keszthely - TESCO Áruház parkolója, Csapás utca
Nagykanizsa - TESCO Áruház parkolója, Boszorkány utca
Nagyatád - TESCO Áruház parkolója, Szabadság utca
Kaposvár - Mc Drive / OBI Áruház parkolója, Kaposvári György utca
Szigetvár - MOL benzinkút, József Attila utca
Szentlőrinc - 6-os számú főút melletti buszmegálló, Jókai Mór utca
Pécs - TESCO Áruház parkolója / SHELL benzinkúttal szemben, Budai vám
Mohács - TESCO Áruház parkolója, Pécsi út
Baja - TESCO Áruház parkolója, Gránátos utca
Győr - TESCO Áruház parkolója, Királyszék utca
Tatabánya - M1-es autópálya melletti Mc Drive parkoló, Határ út
Budapest (IX. kerület) - OMV benzinkút, Mester utca 89.
Érd - TESCO Áruház parkolója, Budafoki út
Százhalombatta - TESCO Áruház parkolója, Damjanich utca
Dunaújváros - TESCO Áruház parkolója, Aranyvölgyi út
Dunaföldvár - 6-os számú főút melletti MOL benzinkút, Paksi utca
Paks - TESCO Áruház parkolója, Tolnai út
Szekszárd - TESCO Áruház parkolója, Tartsay Vilmos utca
Veszprém - TESCO Áruház parkolója, Külső-Kádártai út
Székesfehérvár - AUCHAN Áruház parkolója, Holland fasor
Eger - MOL benzinkút, Mátyás király út
Gyöngyös - MOL benzinkút, Pesti út
Hatvan - TESCO Áruház parkolója, Bibó István út
Szolnok - 32-es számú főút melletti MOL benzinkút, Abonyi út
Cegléd - 40-es számú főút melletti MOL benzinkút, Pesti út
Nagykőrös - TESCO Áruház parkolója, Ceglédi út
Kecskemét - AUCHAN Áruház parkolója, Dunaföldvári út
Miskolc - AUCHAN Áruház parkolója, Pesti utca
Nyíregyháza - PENNY Áruház parkolója, Állomás tér
Debrecen - TESCO Áruház parkolója, Kishegyesi út
Hajdúszoboszló - TESCO Áruház parkolója, Kabai út
Karcag - 4-es számú főút melletti MOL benzinkút, Gyarmati út
Békéscsaba - TESCO Áruház parkolója / SHELL benzinkút, Szarvasi út
Orosháza - TESCO Áruház parkolója, Vásárhely utca
Hódmezővásárhely - TESCO Áruház parkolója, Hódtó utca
Szeged - TESCO Áruház parkolója, Rókusi körút

AUTÓBUSZJEGY ÁRAK GÖRÖGORSZÁG
FELNŐTT

2019
Paralia, Olympic Beach,
Leptokaria
Kamena Vourla
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GYERMEK 0-12 ÉVES KORIG

ODA-VISSZA

EGYIRÁNYÚ

ODA-VISSZA

EGYIRÁNYÚ

26.900 Ft/fő

17.900 Ft/ő

22.900 Ft/fő

15.900 Ft/fő

36.900 Ft/fő

-

33.900 Ft/fő

-

INDULÁS
4:30
5:40
6:10
EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES
7:20
EGYEZTETÉSES
8:20
EGYEZTETÉSES
9:50
EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES
11:30
12:20
13:45
6:20
7:30
9:00
9:40
10:00
10:50
11:20
11:50
12:30
EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES
7:10
7:50
9:30
10:20
10:50
11:30
4:40
6:30
7:40
EGYEZTETÉSES
EGYEZTETÉSES
9:50
10:30
11:10
11:40

Kéthetes autóbusz felár: 5.000 Ft/fő.
3 hetes kint tartózkodás esetén 2x1 irányú autóbuszjegy kerül
felszámításra!
Konkrét ülőhely felár: 5.000 Ft/fő.
Kamena Vourlába díjmentes felszállási lehetőség kizárólag
az alábbi városokban lehetséges: Budapest, Kecskemét,
Szeged

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

GÖRÖGORSZÁG
Görögország nem csak a 2500 évvel ezelőtti nyugati világ központja volt, de innen ered minden, amit ma államnak, gondolkodásnak, sportnak és művészetnek hívunk. Évezredes történelmi
emlékek mellett a népzene, néptánc, hagyományőrző kultúra,
meseszép népviselet, igazi mediterrán gasztronómia és csodálatos tengerparti nyaralóhelyek várják az idelátogatókat. Az
ókorban itt fogantak meg a demokrácia alapelvei, ez a föld a
filozófia és több tudomány bölcsője. Itt születtek az olimpiai
játékok, az ország szülötte számos híres tudós, író, Homérosz
vagy Sappho költőnő, a híres filozófusok közül Szokratész,

Platon, Arisztotelész. A görög mitológia tizenkét istene ma is
megmozgatja az arra járók fantáziáját, amikor az Olymposi hegy
hófedte csúcsait csodálják.  
Az idelátogatókat azonban nemcsak az ország csodálatos
tengerpartjai, hihetetlenül kéken csillogó és kristálytiszta tengervize, pompás hegyvonulatai, rendkívül kellemes mediterrán
éghajlata csalogatja, hanem az ókori görög társadalom ránk
hagyott emlékei is.  
Éghajlatát száraz, meleg nyár jellemzi. Az országba érkezve a
turistát már az első pillanatban megérinti az emberek szívélyes-

sége, kedvessége, szolgálatkészsége. A görög életstílus azonban sokkal lassabb az itthoninál. A görögök általában csak 9
óra körül kezdik a napot, délután 13 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.  
A görög emberek vendégszeretete is hozzájárul ahhoz, hogy a
látogató újból és újból visszatérjen az „Istenek földjére”.

OLYMPOSI RIVIERA
Az Olymposi Riviéra Görögország egyik legszebb nyaralóhelyei
közé tartozik, ideális kisgyermekkel érkező családok, baráti társaságok, párok célpontjaként, mivel csodálatos, homokos tengerpartja, buja mediterrán növényzete és a hamisítatlan görög
vendégszeretet minden látogatót elvarázsol.

KATERINI - PARALIA
Az Észak-Görögországba utazó magyar turisták jól ismert, közkedvelt célpontja Paralia, az Olymposi Riviéra egyik gyöngyszeme. A település Görögország második legnagyobb városától,
Thessalonikitől 70 km-re, Katerinitől pedig 6 km-re található.
Ez az egyik legjelentősebb turisztikai központ. Szezon idején
lüktető, vibráló, mozgalmas, nagyvárosias jelleget ölt. Paralia
jól kiépített, lassan mélyülő, homokos tengerparttal várja látogatóit. A hangulatos, tengerparti tavernákban és kávéházakban
kellemesen tölthetik el az időt, a strandok nyugágyain pedig
felhőtlenül élvezhetik a napsütést. A tengerpart 6-8 kilométer
hosszú, homokos strandja mentén vízi sportok gyakorlására is
lehetőség nyílik. A városban posta és bank mellett számtalan
üzlet, taverna 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, keskeny főutcája pedig éjjelre
színes forgatagot varázsol a turisták részére. Napfényes, tiszta
időben az Olympos-hegy csúcsai is jól kivehetők. Paralia közelében, Makrygialos felé haladva igazi turisztikai érdekesség,
egy tengeri só lepárló található. Itt a különböző ízületi és mozgásszervi betegségeket, a különösen magas sótartalmú vízzel, illetve az általa létrehozott iszappal tudják gyógyítani. Aki
azonban csak szépülni szeretne, annak is ajánljuk, ugyanis a
testünkre pakolásként felhelyezett iszap, amit utólag tengervízzel mosunk le, rászáradás után eltávolítja az elhalt bőrréteget.

FONTOS TUDNIVALÓ GÖRÖGORSZÁGRÓL
Pénzváltás, hitelkártya: 2002. január 1-től Görögországban megszűnt az ország addigi hivatalos pénzneme, a görög drachma.
A hivatalos fizetőeszköz az EURO. Ajánljuk, hogy lehetőség
szerint EURO-t vigyenek magukkal. Amennyiben más valutájuk
van (pl.: USA dollár), és azt szeretnék EURO-ra váltani, erre a
bankokban, helyi partnerirodáinkban vagy a szállodák recepcióján van lehetőség. Hitelkártyával általában csak néhány magas kategóriájú szállodában és vendéglátóhelyen lehet fizetni.
A bankokban, illetve automatákban vehetünk fel készpénzt a
bankkártyánkról.  
Időeltolódás: +1 óra a magyarországihoz képest.
Telefonálás: Telefonálás Magyarországra: 00-36-körzetszám-telefonszám. Görögországban minden szigeten jól használhatók
a mobiltelefonok. Indulás előtt a feltételekről érdeklődjön mo-

biltelefon szolgáltatójánál. Feszültség: 220V
Helyi szokások: Kérjük, vegyék figyelembe és tartsák tiszteletben a helyi szokásokat. A helyi szokások megismerésében segítséget nyújtanak telepített idegenvezetőink.
A templomokba és kolostorokba fedetlen karral és rövidnadrágban vagy rövid szoknyában belépni tilos. A görögországi
nyaralóhelyeken a szórakozóhelyek általában hajnalig tartanak
nyitva, ami a pihenni vágyók nyugalmát esetenként zavarhatja.
A szálláshelyek környékén a bárok, diszkók és egyéb szórakozóhelyek által kibocsátott hangerő nem minden esetben szabályozott, így ezekkel szemben sem helyi partnerirodánk, sem
telepített idegenvezetőnk érdemben eljárni nem tud.
Víz- és áramszolgáltatás: Hosszú ideig tartó szárazság, hőség
esetén előfordulhat, hogy problémák adódnak a főszezoni

túlzott kihasználtság miatt a vízszolgáltatásban és az áramszolgáltatásban. A szálláshelyeknek ilyen esetekre nincsen
befolyásuk. Némely szálláshelyen a meleg víz szolgáltatást
napkollektorok biztosítják, így rossz időjárási viszonyok esetén
illetve éjszaka előfordulhat, hogy a meleg vízellátás nem kielégítő vagy szünetel.
Rovarok: Az éghajlat és a tenger közelsége miatt a szálláshelyeken sajnos gyakran megjelenhetnek különféle rovarok (bogarak,
szúnyogok, stb.), ezért szúnyogriasztót és rovarölő szert ajánlatos magukkal vinni. Jelenlétük a folyamatos rovarirtás ellenére
sem zárható ki.
A Magyar Köztársaság Nagykövetsége
10675 Athén, Karneadou 25-29. Kolonaki
Telefon: 0030 21-07256800

NE FELEJTSE OTTHON!
• Sértetlen állapotú, a hazaérkezéstől számított legalább 3 hónapig érvényes útlevél vagy új típusú kártyás személyigazolvány • Valuta és biztosítási
papírok (kötvény) • Részvételi jegy (voucher) • Jogosítvány (robogó és autóbérléshez) • Törülköző, konyharuha, mosogatószivacs, mosogatószer • Napozótej (Görögországban meglehetősen drága) • Gyógyszerek (főleg a rendszeresen szedettek!) • Ébresztőóra (fakultatív programokhoz) • Szúnyogriasztó és más rovarirtó szerek
• Napszemüveg, szalmakalap • Kényelmes, erős talpú cipő a kirándulásokhoz

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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HOTEL NIKI APARTMANHÁZ - PARALIA
„A” kategóriás apartmanház,amely a lassan mélyülő tengerparttól
kb. 130 m-re, a városközponttól kb. 250 m-re található.
Az épületben lift üzemel, 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 2-3-4 fős stúdiók / apartmanok egyszerűen berendezett főzőfülkéiben 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.
A 2 fős apartmanban két szimpla ágy található.
A 3 fős apartmanban egy nagyméretű franciaágy és egy szimpla
ágy található.
A 4 fős stúdióban, egy légtérben kettő franciaágy áll vendégeink rendelkezésére, melyet elsősorban gyermekes családoknak
ajánlunk.
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, szervezi a fakultatív programokat, és mindenben készséggel áll az
utasok rendelkezésére.
Ellátás: Önellátás (Félpanzió 35.900 Ft / fő / hét, vagy csak vacsora 20.900 Ft/ fő / hét áron igényelhető, melyet a közelben
található szállodában szolgálnak fel kedves vendégeinknek).
Hotel Niki címe:
60100 Greece, Paralia-Katerini, E. Venizelou Str. 15.

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 oszlopából
számolható ki!
2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszínen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az adó mértékével kapcsolatos információkért és bővebb tájékoztatásért kerese irodánkat vagy figyelje a weboldalunkat!
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7621 Pécs, Király utca 15. • Telefon: (72) 510-633 • Ügyeleti telefon: +36 (70) 623-8989

HOTEL NIKI APARTMANHÁZ - PARALIA
Paralia - Hotel Niki Apartmanház autóbusszal
Időpont: 2019.
05.11 - 05.23.

05.21 - 06.02.
05.31 - 06.09.
06.07 - 06.16.
06.14 - 06.23.
06.21 - 06.30.
06.28 - 07.07.
07.05 - 07.14.
07.12 - 07.21.
07.19 - 07.28.
07.26 - 08.04.
08.02 - 08.11.
08.09 - 08.18.
08.16 - 08.25.
08.23 - 09.01.
08.30 - 09.08.
09.06 - 09.15.
09.13 - 09.22.
09.20 - 09.29.
09.27 - 10.06.
10.04 - 10.15.

autóbusszal Ft/fő/7 éj*
Nap/éj

2 fős

3 fős

4 fős

apartman

apartman

stúdió

13/10

38 900 Ft

36 900 Ft

34 900 Ft

13/10

42 900 Ft

40 900 Ft

38 900 Ft

10/7

43 900 Ft

37 900 Ft

33 900 Ft

10/7

49 900 Ft

43 900 Ft

37 900 Ft

10/7

59 900 Ft

49 900 Ft

44 900 Ft

10/7

67 900 Ft

57 900 Ft

48 900 Ft

10/7

71 900 Ft

59 900 Ft

50 900 Ft

10/7

73 900 Ft

62 900 Ft

53 900 Ft

10/7

77 900 Ft

66 900 Ft

55 900 Ft

10/7

77 900 Ft

66 900 Ft

55 900 Ft

10/7

77 900 Ft

66 900 Ft

55 900 Ft

10/7

77 900 Ft

66 900 Ft

55 900 Ft

10/7

77 900 Ft

66 900 Ft

55 900 Ft

10/7

77 900 Ft

66 900 Ft

55 900 Ft

10/7

73 900 Ft

60 900 Ft

53 900 Ft

10/7

63 900 Ft

53 900 Ft

46 900 Ft

10/7

57 900 Ft

48 900 Ft

42 900 Ft

10/7

52 900 Ft

44 900 Ft

40 900 Ft

10/7

42 900 Ft

36 900 Ft

32 900 Ft

10/7

38 900 Ft

32 900 Ft

30 900 Ft

12/9

35 900 Ft

31 900 Ft

29 900 Ft

Az árak 7 éjszakára személyenként önellátással értendők, kikvéve az első és a második turnusnál, ahol az
árak 10 éjszakára, illetve az utolsó turnusnál, ahol az árak 9 éjszakára vonatkoznak!
Gyermek kedvezmény: 0-4 év között a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat. 4-12 év
között az első gyermek 10%, a második gyermek 20% kedvezményben részesül, minimum 2 fő teljes
összeget fizető utas jelentkezése esetén.
Az egyágyas felár az egyéni ártáblázat 2 fős apartman oszlopából számolható ki!

Paralia - Hotel Niki Apartmanház egyénileg
Időpont: 2019.
06.01 - 06.08.

06.08 - 06.15.
06.15 - 06.22.
06.22 - 06.29.
06.29 - 07.06.
07.06 - 07.13.
07.13 - 07.20.
07.20 - 07.27.
07.27 - 08.03.
08.03 - 08.10.
08.10 - 08.17.
08.17 - 08.24.
08.24 - 08.31.
08.31 - 09.07.
09.07 - 09.14.
09.14 - 09.21.
09.21 - 09.28.
09.28 - 10.05.

egyénileg Ft/fő/7 éj*
Nap/éj

2 fős

3 fős

4 fős

apartman

apartman

stúdió

8/7

34 900 Ft

30 900 Ft

26 900 Ft

8/7

38 900 Ft

34 900 Ft

28 900 Ft

8/7

42 900 Ft

38 900 Ft

30 900 Ft

8/7

48 900 Ft

42 900 Ft

34 900 Ft

8/7

50 900 Ft

46 900 Ft

38 900 Ft

8/7

53 900 Ft

48 900 Ft

40 900 Ft

8/7

57 900 Ft

50 900 Ft

44 900 Ft

8/7

57 900 Ft

50 900 Ft

44 900 Ft

8/7

57 900 Ft

50 900 Ft

44 900 Ft

8/7

57 900 Ft

50 900 Ft

44 900 Ft

8/7

57 900 Ft

50 900 Ft

44 900 Ft

8/7

57 900 Ft

50 900 Ft

44 900 Ft

8/7

57 900 Ft

50 900 Ft

44 900 Ft

8/7

50 900 Ft

46 900 Ft

39 900 Ft

8/7

46 900 Ft

40 900 Ft

37 900 Ft

8/7

42 900 Ft

38 900 Ft

34 900 Ft

8/7

38 900 Ft

32 900 Ft

30 900 Ft

8/7

36 900 Ft

30 900 Ft

26 900 Ft

Az árak 7 éjszakára személyenként önellátással értendők. Gyermek kedvezmény: 0-4 év között a szállás
ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat. 4-12 év között az első gyermek 10%, a második gyermek
20% kedvezményben részesül, minimum 2 fő teljes összeget fizető utas jelentkezése esetén.
Az egyágyas felár az egyéni ártáblázat 2 fős apartman oszlopából számolható ki!

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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ZEUS APARTMANHÁZ - PARALIA
Fekvése: A tengerparttól kb. 110 m–re, a városközponttól kb. 10
perces kényelmes sétára helyezkedik el. A közelben található a
város egyik szabadtéri sportpályája (tenisz, röplabda és kosárlabda pályák), illetve egy nagy személygépkocsi parkoló.
Elhelyezés: A 2-3-4 fős stúdióiban az ágyak egy légtérben vannak.
A konyhasarokban kétlapos villanytűzhely hűtőszekrény, a férőhelyek számának megfelelő konyhai felszereléssel van ellátva. A
fürdőszoba zuhanyzóval, illetve WC-vel rendelkezik. A balkonok
kerti bútorokkal rendelkeznek. A stúdiók mindegyike TV-vel, 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.
Ellátás: Önellátás (Félpanzió 35.900 Ft/fő/hét, vagy csak vacsora
20.900 Ft/fő/hét áron igényelhető, melyet a közelben található
szállodában szolgálnak fel kedves vendégeinknek).
Időpont: 2019.
06.01. - 06.29. 06.29. - 07.27. 07.27. - 09.07. 09.07. - 09.28.
Ft/fő/7éj
2 fős

36 900 Ft /fő 44 900 Ft/fő 51 900 Ft /fő 29 900 Ft /fő

3 fős

29 900 Ft /fő 34 900 Ft /fő 39 900 Ft /fő 24 900 Ft /fő

4 fős

25 900 Ft /fő 29 900 Ft /fő 33 900 Ft /fő 22 900 Ft /fő

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással önellátással értendők. Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
0-3 éves kor között a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

VILLA DESPINA APARTMANHÁZ - PARALIA
Fekvése: Az apartmanház a tengerparttól kb. 130 m–re, a városközponttól kb. 10 perces kényelmes sétára helyezkedik el. A
közelben található a város egyik szabadtéri sportpályája (tenisz,
röplabda és kosárlabda pályák), illetve egy nagy személygépkocsi parkoló.
Elhelyezés: A 2-3-4 fős stúdióiban az ágyak egy légtérben vannak.
A konyhasarokban kétlapos villanytűzhely hűtőszekrény, a férőhelyek számának megfelelő konyhai felszereléssel van ellátva. A
fürdőszoba zuhanyzóval, illetve WC-vel rendelkezik. A balkonok

2018. január 1-től Görögországban
idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a
helyszinen érkezéskor a szálláshelyen
kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként
egyéni utazással önellátással értendők.
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön
felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
0-3 éves kor között a szállás ingyenes,
amennyiben nem foglal külön ágyat.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős
stúdió árát kétszer vesszük!
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kerti bútorokkal rendelkeznek. A stúdiók mindegyike TV-vel, 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.
Ellátás: Önellátás (Félpanzió 35.900 Ft/fő/hét, vagy csak vacsora
20.900 Ft/fő/hét áron igényelhető, melyet a közelben található
szállodában szolgálnak fel kedves vendégeinknek).

Időpont: 2019.
Ft/fő/7éj

06.01. - 06.15.

2 fős

29 900 Ft /fő
24 900 Ft /fő

4 fős

22 900 Ft /fő

32 900 Ft /fő

3 fős

09.14. - 10.05.

06.15. - 06.29.

06.29. - 07.13.

36 900 Ft/fő

44 900 Ft /fő

49 900 Ft /fő

34 900 Ft /fő

38 900 Ft /fő

45 900 Ft /fő

36 900 Ft /fő

42 900 Ft /fő

08.31. - 09.14.

08.24. - 08.31.

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

07.13. - 08.24.

ALARZO APARTMANHÁZ**** - PARALIA

Fekvése: Az új építésű luxus apartmanház Paralia egyik legfelkapottabb részén, a tengerparttól csupán kb. 30 méterre, a központtól kb. 5 percnyi sétára található.
Elhelyezés: A 2-3 fős stúdiók modern berendezésűek, a férőhelyek
számának megfelelő konyhai felszereléssel. Az apartmanházban a
klíma térítés ellenében, a helyszínen igényelhető.
Ellátás: Önellátás (Félpanzió 35.900 Ft/fő/ hét, vagy csak vacsora
20.900 Ft/fő/ hét áron igényelhető, melyet a közelben található
szállodában szolgálnak fel kedves vendégeinknek).

Időpont: 2019.
Ft/fő/7éj

06.01. - 06.15.
09.14. - 10.05.

06.15. - 07.06.

07.06. - 09.14.

2 fős stúdió

44 900 Ft /fő

66 900 Ft/fő

80 900 Ft /fő

3 fős stúdió

34 900 Ft /fő

49 900 Ft /fő

63 900 Ft /fő

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással önellátással értendők. Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
0-3 éves kor között a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

MASTORIDIS APARTMANHÁZ - PARALIA
Fekvése: Az apartmanház a tengerparttól kb. 200 m–re, a városközponttól kb. 10 perces kényelmes sétára helyezkedik el.
A közelben található a város egyik szabadtéri sportpályája (tenisz,
röplabda és kosárlabda pályák), illetve egy nagy személygépkocsi
parkoló.
Elhelyezés: A 2 fős és a 3 fős apartmanok külön konyhasarokkal,
illetve mosdó résszel vannak kialakítva. A 4 fős apartmanok két
külön szobával, külön konyhasarokkal, illetve mosdó résszel vannak kialakítva. Mind a két szobában klímaberendezés van, ami
külön-külön térítés ellenében vehető igénybe. A konyhákban kétlapos villanytűzhely, hűtőszekrény, valamint a férőhelyek számának megfelelő konyhai felszerelés található. A szobák utcafrontiak,
illetve kertre nézők. A fürdőszoba zuhanyzóval, illetve WC-vel rendelkezik. A balkonok, kerti bútorokkal rendelkeznek. Az apartmanok mindegyike TV-vel, illetve 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.
Ellátás: Önellátás (Félpanzió 35.900 Ft/fő/hét, vagy csak vacsora 20.900 Ft/fő/hét áron igényelhető, melyet a közelben található
szállodában szolgálnak fel kedves vendégeinknek).

Időpont: 2019.
Ft/fő/7éj

06.01. - 06.29.

2 fős apartman

38 900 Ft /fő

48 900 Ft /fő

3 fős apartman

30 900 Ft /fő

38 900 Ft /fő

4 fős apartman
két légteres

35 900 Ft /fő

44 900 Ft /fő

08.31. - 09.28.

06.29. - 08.31.

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell
megfizetni! Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással önellátással értendők. Az autóbusszal utazó kedves
utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található. 0-3 éves kor között a szállás ingyenes, amennyiben nem
foglal külön ágyat.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer
vesszük!

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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HOTEL AKTI

MUSSON *** - PARALIA

Fekvése: A tengerparttól kb. 70 m-re, a városközponttól kb. 150
m-re található. Kedvező helyezkedése miatt a szállodából minden könnyen elérhető.
Szolgáltatás: Recepció, bár, étterem (a szállodában), terasz és
medence napozóágyakkal (a hotel vendégei számára ingyenes),
lift, pool bár, ingyen wifi szolgáltatás áll a vendégek rendelkezésére. Minden szálláshely személyzetének legfőbb feladata,
hogy tökéletes kényelmet biztosítson a vendégek számára. A
hotel szabadidős szolgáltatásai, mint például a külső medence,
úgy lettek kialakítva, hogy tökéletes nyugalmat és kikapcsolódást biztosítsanak a magas színvonalú szolgáltatásai és kitűnő
elhelyezkedése miatt.
Elhelyezés: A szállodai szobák 2-3 fősek. A szobákban hűtőszekrény, széf (felár ellenében vehető igénybe), plazma TV,
internet-hozzáférés biztosított, a szobákhoz erkély, illetve fürdőszoba hajszárítóval tartozik. A légkondicionáló használatát a
részvételi díj tartalmazza.
Ellátás: félpanzió
Reggeli: Büfé reggeli (szalámi, sajt, joghurt, tej, gyümölcs kompót, tojás (főtt, buggyantott tojás vagy rántotta), olajbogyó, vaj,
lekvár, méz, Nutella, péksütemények, kávé, tea, gyümölcslé,
kenyér)
Ebéd: leves, főétel: hús vagy hal, 8 fajta saláta, kétféle köret,
kenyér, gyümölcs vagy sütemény
Vacsora: menüs vacsora (leves, főétel: hús, köret, saláta, gyümölcs, vagy desszert)

07.06 - 07.27.

Ft / fő / 7éj

06.01 - 07.06.

1 fős

129 900 Ft/fő

144 900 Ft/fő

158 900 Ft/fő

2 fős

76 900 Ft/fő

85 900 Ft/fő

94 900 Ft/fő

38 900 Ft/fő

42 900 Ft/fő

47 900 Ft/fő

3 fős

71 900 Ft/fő

79 900 Ft/fő

88 900 Ft/fő

35 900 Ft/fő

39 900 Ft/fő

44 900 Ft/fő

2 fős 3. fő 6-12 éves korig
3 fős 4. fő 6-12 éves korig

08.31 - 09.28.

07.27 - 08.31.

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással önellátással értendők.
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
0-3 éves kor között a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

HOTEL ATLANTIS *** - PARALIA
1 fős prémium tenger felé néző

Ft / fő / 7 éj

06.01 - 06.15 06.15 - 07.13 07.13 - 09.07 09.07 - 09.21 09.21 - 09.28.
120 900 Ft/fő 147 900 Ft/fő 161 900 Ft/fő 132 900 Ft/fő 108 900 Ft/fő

3 fős standard 3. fő 6-12 éves korig

35 900 Ft/fő 41 900 Ft/fő 44 900 Ft/fő 35 900 Ft/fő 29 900 Ft/fő

2 - 3 fős standard

3 fős standard 3. fő 12 éves kor felett
2 - 3 fős comfort

3 fős comfort 3. fő 6-12 éves korig

3 fős comfort 3. fő 12 éves kor felett

67 900 Ft/fő

82 900 Ft/fő 88 900 Ft/fő 73 900 Ft/fő

61 900 Ft/fő

53 900 Ft/fő 67 900 Ft/fő 70 900 Ft/fő 55 900 Ft/fő 50 900 Ft/fő
76 900 Ft/fő 91 900 Ft/fő 103 900 Ft/fő 82 900 Ft/fő 67 900 Ft/fő

38 900 Ft/fő 47 900 Ft/fő 50 900 Ft/fő 41 900 Ft/fő 35 900 Ft/fő

61 900 Ft/fő 73 900 Ft/fő 82 900 Ft/fő 67 900 Ft/fő 53 900 Ft/fő

88 900 Ft/fő 108 900 Ft/fő 117 900 Ft/fő 97 900 Ft/fő 76 900 Ft/fő
2 - 3 fős premium tenger felé néző
3 fős prémium tenger felé néző 3. fő 6-12 éves korig 44 900 Ft/fő 53 900 Ft/fő 58 900 Ft/fő 50 900 Ft/fő 38 900 Ft/fő
3 fős prémium tenger felé néző 3. fő 12 éves kor felett 70 900 Ft/fő 85 900 Ft/fő 94 900 Ft/fő 79 900 Ft/fő 64 900 Ft/fő

97 900 Ft/fő 120 900 Ft/fő 129 900 Ft/fő 108 900 Ft/fő 88 900 Ft/fő
2 fős prémium tengerre néző
3 fős prémium tengerre néző 3. fő 6-12 éves korig 50 900 Ft/fő 61 900 Ft/fő 64 900 Ft/fő 53 900 Ft/fő 44 900 Ft/fő
111 900 Ft/fő 144 900 Ft/fő 173 900 Ft/fő 144 900 Ft/fő 111 900 Ft/fő
2 fős Superior Front tengerre néző
4 fős standard

61 900 Ft/fő 69 900 Ft/fő 78 900 Ft/fő 66 900 Ft/fő 55 900 Ft/fő

vacsora felár 6 éves kor felett

23 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő

vacsora felár 2-6 éves korig

Fekvése: Közvetlen tengerparti szálloda, a központtól kb. 100 m-re található.
Szolgáltatás: Recepció, café-bar, étterem, társalgó TV-vel, és lift áll a vendégek rendelkezésére, napernyő és széf bérelhető.
Parkolni az utcán a szálloda előtt és mellett lehetséges.
A szállodának saját strandszerviz áll a vendégek rendelkezésére (fogyasztás ellenében).
Elhelyezés: 2-3-4 fős szobák, melyek légkondicionáltak, telefonnal, TV-vel,
mini hűtővel, tusolóval/WC-vel felszereltek.
A szobákhoz balkon tartozik.
Ellátás: reggeli (vacsora felár ellenében igényelhető)
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14 900 Ft/fő 14 900 Ft/fő 14 900 Ft/fő 14 900 Ft/fő 14 900 Ft/fő

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi
adó fizetendő,
melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell
megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással
reggelis ellátással értendők.
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán
található.

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

HOTEL EURÓPA *** - PARALIA

A 2008-ban igényesen felújított, családi vállalkozásban működő
szálloda különös figyelmet fordít a vendégek teljes kikapcsolódására.
Fekvése: A központhoz közel, de nyugodt környezetben, gondozott park szomszédságában helyezkedik el a szálloda. A homokos, lassan mélyülő tengerparttól is csak kb. 150 m-re található.
Parkolási lehetőség az utcán a szálloda előtt, illetve mellett. A
reptéri transzfer (Thessalonikitől) kb. 1 óra.
Szolgáltatás: A szállodában recepció, taverna-étterem, lift, poolbár, cafe-bár, valamint ingyenes széf használata, illetve a recepción wifi áll a vendégek rendelkezésére. A tetőteraszon pálmákkal körülvett kis medence található, ahonnan csodálatos kilátás
nyílik a tengerre, illetve a városra.
Elhelyezés: A szállodában 2 ágyas emeleti szobák maximum egy
pótággyal, illetve 4 ágyas, két légteres családi szobák állnak a
vendégek rendelkezésére.
Felszereltség: Légkondicionáló, telefon, rádió, SAT TV, hajszárító,
mini hűtő, széf, fürdőszoba zuhanyozóval, WC-vel, balkon kerti
bútorokkal.
Ellátás: félpanzió (bővített kontinentális reggeli, menüs vacsora
salátabárral).
Ajánljuk: Gyermekekkel érkezőknek, továbbá azon vendégeinknek, minden korosztály számára, akik szeretik a mozgalmasabb
nyaralást, középkategóriás, családias szállodai szolgáltatásokat.

Ft / fő / 7éj/félpanzió

06.01 - 06.29.
09.07 - 10.05.

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell
megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással önellátással értendők.
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy
költség külön felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
0-3 éves kor között a szállás ingyenes, amennyiben nem
foglal külön ágyat.

06.29 - 09.07.

2 fős

79 900 Ft/fő

100 900 Ft/fő

3 fős 3. fő 3-12 éves korig

39 900 Ft/fő

50 900 Ft/fő

3 fős 3. fő 12 éves kor felett

59 900 Ft/fő

75 900 Ft/fő

4 fős családi szoba

77 900 Ft/fő

91 900 Ft/fő

5 fős családi szoba

61 900 Ft/fő

73 900 Ft/fő

HOTEL VENUS *** - PARALIA
Fekvése: A mediterrán hangulatú, családias szálloda a központtól
kb. 150 méterre, a homokos, lassan mélyülő tengerparttól kb. 50
méterre található.
Szolgáltatás: Kerti kávézó, étterem-bár
Elhelyezés: A szobák légkondicionáltak, TV-vel, telefonnal rendelkeznek, a szobákban zuhany / WC, illetve erkély áll vendégeink
rendelkezésére.
Ellátás: Büfés reggeli (Az ellátáshoz az ital külön térítés ellenében
rendelhető.)

Ft / fő / 7 éj
2 fős
3 fős

06.01 - 06.29.
09.14 - 10.05.

06.29 - 09.14.

53 900 Ft/fő

70 900 Ft/fő

45 900 Ft/fő

58 900 Ft/fő

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,
melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással reggelis ellátással
értendők.
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség
külön felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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PIERIA APARTMANOK - OLYMPIC BEACH
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 üdülőhelyet, 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 4-5-6 fős apartmanok állnak az utasok
rendelkezésre.
A stúdiók és apartmanok egyszerűen berendezettek.
Felszereltség: A légkondicionáló térítés ellenében igényelhető a helyszínen.
A szobák többségében TV is található.
„A kép illusztráció, az apartman nem nevesített.”

Ft / fő / 7 éj

06.01. - 06.08.

06.08. - 06.22.

06.22. - 07.06.
08.31. - 09.07.

08.24. - 08.31.

25 900 Ft/fő

35 900 Ft/fő

44 900 Ft/fő

50 900 Ft/fő

55 900 Ft/fő

20 900 Ft/fő

28 900 Ft/fő

35 900 Ft/fő

40 900 Ft/fő

44 900 Ft/fő

17 900 Ft/fő

24 900 Ft/fő

30 900 Ft/fő

35 900 Ft/fő

39 900 Ft/fő

21 900 Ft/fő

30 900 Ft/fő

37 900 Ft/fő

42 900 Ft/fő

47 900 Ft/fő

18 900 Ft/fő

26 900 Ft/fő

33 900 Ft/fő

37 900 Ft/fő

42 900 Ft/fő

17 900 Ft/fő

24 900 Ft/fő

30 900 Ft/fő

35 900 Ft/fő

39 900 Ft/fő

09.21. - 10.05.

2 fős stúdió

3 fős stúdió
4 fős stúdió

4 fős apartman (2 hálós)
5 fős apartman (2 hálós)
6 fős apartman (2 hálós)

09.07. - 09.21.

07.06. -07.20.

07.20. - 08.24.

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő, melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással önellátással értendők.
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön
felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
0-6 éves kor között a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön
ágyat.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer vesszük!

„A kép illusztráció, az apartman nem nevesített.”
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LEPTOKARIA
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. Leptokaria
tengerpartja homokos, illetve aprókavicsos, lassan mélyülő,
strandszervizzel ellátott fürdőhely. A település strandját kék
zászlóval tüntették ki, ami a part tisztaságát és a kristálytiszta
vízminőségét jelzi.
Ez a tipikus görög üdülőfalu, egész nyáron várja az üdülni és pihenni vágyókat. Az üdülőfalu központjában 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 Nagyboldogasszony kolostor a Panagias Kanaliotissas, Leptokária
régi kápolnája az Agia Triada.

VILLA ORFEAS - LEPTOKARIA

Fekvése: Fekvése: az apartmanház kb.100 m-re található a tengerparttól.
Felszereltsége: A 2-3 fős, praktikusan berendezett apartmanok,
TV-vel, a konyhasarok a főzéshez legszükségesebb eszközökkel vannak felszerelve, (elektromos főzőlap, kisméretű hűtő) a
szobában az ágyak egy légtérben vannak. Az apartmanok zuhanyzós fürdőszobával, erkéllyel rendelkeznek.
Ezen kívül az udvaron egy kis kerti pavilon található, mely padokkal, asztalokkal, grill sütővel áll a vendégek rendelkezésére.
A szobák légkondicionálóval felszereltek, melyek a helyszínen
térítés ellenében vehetők igénybe. Parkolási lehetőség a ház
mögötti udvaron.
Ellátás: önellátás

Ft / fő / 7 éj
2 fős stúdió

3 fős stúdió
4 fős stúdió

5 fős apartman (2 hálós)
6 fős apartman (2 hálós)

06.01. - 06.08.

09.14. - 10.05.

06.08. - 06.15. 06.15. - 06.22.

06.22. -07.06.

08.24. - 08.31.

07.06. - 08.24. 08.31. - 09.07. 09.07. - 09.14.

26 900 Ft/fő 35 900 Ft/fő 41 900 Ft/fő 51 900 Ft/fő 55 900 Ft/fő 44 900 Ft/fő 38 900 Ft/fő
17 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő 27 900 Ft/fő 34 900 Ft/fő 37 900 Ft/fő 29 900 Ft/fő 25 900 Ft/fő
22 900 Ft/fő 25 900 Ft/fő 30 900 Ft/fő 42 900 Ft/fő 47 900 Ft/fő 36 900 Ft/fő 29 900 Ft/fő
17 900 Ft/fő 20 900 Ft/fő 24 900 Ft/fő 34 900 Ft/fő 37 900 Ft/fő 29 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő
14 900 Ft/fő 17 900 Ft/fő 20 900 Ft/fő 28 900 Ft/fő 31 900 Ft/fő 24 900 Ft/fő 19 900 Ft/fő

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő, melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell
megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással önellátással értendők.
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy
költség külön felszámolandó! Az autóbuszjegy ártáblázat
katalógusunk 6. oldalán található.
Egyágyas elhelyezés esetén a 2 fős stúdió árát kétszer ves�szük!
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KAMENA VOURLA
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 büszkélkedhet. 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, bőrbetegségek, valamint nőgyógyászati problémák gyógyítására is. A városban két

nagy gyógyfürdő működik, valamint néhány szabadtéri, ingyenes fürdő is a vendégek rendelkezésére 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. Új
kikötő, parti sétány, számtalan üzlet és szupermarket, tavernák,

szabadtéri mozik, vidámpark, játszóterek, bárok és diszkók várják a nyaralni, pihenni vágyókat.
Thermophüle és Delphi közelsége az ókor nagy birodalmának
titkait kínálja. A Meteorák a természet páratlan szépségeivel,
híres és káprázatos sziklakolostoraival, lélegzetelállító látványt
nyújt.

Figyelem: Egyénileg érkező vendégeknek a helyszínen 5 Euro/fő/hét regisztrációs költség fizetendő! Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy Kamena Vourlába történő utazáskor
Budapesten, Kecskeméten és Szegeden tudunk díjmentesen fel,- és leszállási lehetőséget biztosítani. Váltási nap: kedd.

HOTEL GALINI ***** DE

LUXE - KAMENA VOURLA

Fekvése: Kamena Vourla központjában, kb. 50 m-re a kavicsos tengerparttól található, minden kényelmet kielégítő termálvizes úszómedencékkel felszerelt szálloda.
Szolgáltatás: A szállodához étterem, konferenciatermek, 2 nyitott úszómedence (az egyik gyógyvizű),
bár, tornaterem, teniszpálya, privát strand tartozik, ahol a nyugágyak és napernyők fizetés ellenében
vehetők igénybe. A szállodának saját orvosi ügyelete van, ingyenesen használható a belső, fedett,
szakemberekkel rendelkező gyógyfürdő és külön térítés ellenében vehető igénybe a jacuzzi, a szauna,
a gyógymasszázs, a kozmetika és a manikűr szolgáltatások is. A belső termálvizes medence használatához előre időpontot kell kérni a Spa részleg recepcióján.
A 200 szoba mindegyike légkondicionált, rendelkezik fürdőszobával, hajszárítóval, TV-vel, rádióval,
telefonnal, mini-bárral, széffel (felár ellenében vehető igénybe), illetve tengerre vagy 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.
Az all inclusive tartalmazza a teljes ellátást a szálloda éttermében, vagy a kirándulások alatt a hidegcsomagot, az étkezésekhez korlátlan italfogyasztást (sör, bor, víz, üdítők), 9:00 és 23:00 óra között a
bárban az italfogyasztást (néhány italra nem vonatkozik), a frissítőket, fagylaltot. A mini clubban 10:0013:00 és 18:00-21:00 között a gyermekkel szakképzett fiatalok foglalkoznak. Ingyenesen használható
a teniszpálya és a mini soccer is. A teniszütőket és a labdákat a szálloda biztosítja. Az all inclusive
szolgáltatást az elutazás napján 12:00 óráig lehet igénybe venni.
Elhelyezés: Van lehetőség 4 ágyas (2 felnőtt + 2 gyermek) elhelyezésére is.

Ft / fő / 7 éj félpanzióval
2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő, melyet a helyszinen érkezéskor
a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással félpanziós ellátással értendők.
A fenti árak minimum 7 éjszakai foglalás esetén érvényesek, különben 10% felár fizetendő!
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó!
Az autóbuszjegy ártáblázat katalógusunk 6. oldalán található.
0-6 éves kor között a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat.

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba
Felnőtt pótágy
3-4. gyermek pótágyon 6-12 éves korig
Ebéd felár
Tengerre néző felár
All Inclusive felár

05.28. - 07.16.

08.27. - 09.17
238 900 Ft/fő
132 900 Ft/fő
123 900 Ft/fő
88 900 Ft/fő
38 900 Ft/fő
41 900 Ft/fő
53 900 Ft/fő

07.16. - 08.27.

09.17. - 10.01.

355 900 Ft/fő
197 900 Ft/fő
123 900 Ft/fő
88 900 Ft/fő
38 900 Ft/fő
53 900 Ft/fő
53 900 Ft/fő

200 900 Ft/fő
111 900 Ft/fő
111 900 Ft/fő
88 900 Ft/fő
38 900 Ft/fő
38 900 Ft/fő
53 900 Ft/fő

HOTEL DIANA **+ - KAMENA VOURLA
Fekvése, elhelyezése: A szálloda a városközpontban található, közel a
gyógyfürdőhöz, kb. 100 m–re a tengerparttól.
Felszereltség: A szállodában recepció, étterem, minibár, lift, kávézó áll a
vendégek rendelkezésére. Minden szobához fürdőszoba és erkély tartozik, a szobák légkondicionálóval, TV-vel, és telefonnal felszereltek.
A szálloda mellett ingyenes a parkolás, a szálloda saját kertjében grillezési lehetőség van. A szálloda úszómedencés és állatbarát.
Ellátás: félpanzió (büfé reggeli, a vacsorát felszolgálják)

Ft / fő / 7 éj / félpanzióval
1 ágyas szoba

2-3 ágyas szoba

05.28 - 06.25

09.10 - 10.01

06.25 - 09.10

120 900 Ft/fő 132 900 Ft/fő

Gyermek 0-12 éves korig pótágyon

67 900 Ft/fő

73 900 Ft/fő

35 900 Ft/fő

38 900 Ft/fő

2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő, melyet a
helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként egyéni utazással félpanziós ellátással
értendők. A fenti árak minimum 7 éjszakai foglalás esetén érvényesek,
különben 10% felár fizetendő! Az autóbusszal utazó kedves utasainknak
az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Az autóbuszjegy ártáblázat
katalógusunk 6. oldalán található.
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ARGIROULA APARTMANHÁZ - KAMENA VOURLA
Fekvése: Az állatbarát apartmanház a tengerparttól kb. 100 m-re,
a városközponttól kb. 400-500 m-re, csendes helyen található.
Az új, modern épület, melynek lakásai légkondicionáltak (a helyszínen külön térítés ellenében fizethető), és TV-vel felszereltek.
Stúdió lakások: A 2-3 fős lakások egy légterűek, konyhasarokkal,
modern berendezéssel, zuhanyozóval, erkéllyel rendelkeznek.
A földszinti lakáshoz kertkapcsolatos terasz tartozik.
Apartman lakások: A 4-6 fős lakások 2 szintes tetőteresek, melyekhez 2 hálószoba és egy nappali-konyhasarok, zuhanyozó
és erkély tartozik. A lakások 2-2 normál ággyal és 2 pótággyal
rendelkeznek. A meleg vizet napelem biztosítja. Parkolási lehetőség a ház előtti utcában lehetséges.

05.28. - 06.18. 06.18. - 07.09. 07.09. - 07.23.

Ft / fő / 7 éj
2 fős stúdió
4 fős apartman
pótágyak
légkondi / stúdió
légkondi / apartman
kutya

09.17. - 10.01
17 900 Ft/fő
11 900 Ft/fő
11 900 Ft/fő

07.23. - 08.20
09.03. - 09.17 08.20. - 09.03
35 900 Ft/fő 39 900 Ft/fő 48 900 Ft/fő
25 900 Ft/fő 34 900 Ft/fő 38 900 Ft/fő
23 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő 23 900 Ft/fő
14 900 Ft/fő
11 900 Ft/fő
9 900 Ft/fő

CHRISALIDA APARTMANHÁZ - KAMENA VOURLA
Fekvése: Az apartman a városközpontban található, a tengerparttól kb. 100 m-re helyezkedik el.
Felszereltsége: A 2-3 fős stúdió jellegű lakások, egy légterűek,
konyhasarokkal, modern berendezéssel, zuhanyzóval rendelkeznek. Minden lakás erkélyes, TV-vel felszerelt, légkondicionált
(külön térítés ellenében a helyszínen vehető igénybe).
Ellátás: önellátás

05.28. - 06.25.

Ft / fő / 7 éj
2 fős

09.10. - 10.01.

3 fős, 3 fő pótágyon

2018. január 1-től Görögországban
idegenforgalmi adó fizetendő, melyet
a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az árak 7 éjszakára személyenként
egyéni utazással önellátással értendők.
A fenti árak minimum 7 éjszakai foglalás esetén érvényesek, különben
10% felár fizetendő!
Az autóbusszal utazó kedves utasainknak az autóbuszjegy költség külön felszámolandó! Az autóbuszjegy
ártáblázat katalógusunk 6. oldalán
található.

06.25. - 09.10.

32 900 Ft/fő 48 900 Ft/fő
23 900 Ft/fő 273 900 Ft/fő

STATHIS APARTMANHÁZ - KAMENA VOURLA
Fekvése: Az apartmanház kb. 300 m-re a található a tengerparttól, a központtól kb. 800 m-re helyezkedik el, csendes helyen.
A kétszintes, légkondicionált ház (2 lakással) főleg nagycsaládosok vagy baráti társaságok részére alkalmas.
Elhelyezés: A földszinti 2 lakás (A1, A2) 2 légteres, összesen 4 +
1 főre vehetők igénybe. A szobákban 1 hálószoba + 1 nappali
(minden helyiségben 1-1 franciaággyal, az 5. ágy egy normál
méretű szimplaágy) konyhasarokkal, kertkapcsolatos terasszal,
zuhanyozóval és WC-vel áll a vendégek rendelkezésére. A lakásban TV van, légkondicionálás külön térítés ellenében vehető
igénybe.
Az emeleti lakás (A3) 100 nm-es, három légteres, két külön hálószobás, nagy nappalival, összesen 4+2 főre vehető igénybe.
A lakás külön konyhával, fürdőszoba káddal és WC-vel, hegyre
és tengerre néző erkéllyel felszerelt. A 2 hálószobában 1-1 franciaágy, a nappaliban 2 db kinyitható kanapé van. A lakásban
TV van, légkondicionálás (a két hálószobában van) külön térítés
ellenében vehető igénybe.
Parkolási lehetőség a ház előtti utcában.
Ellátás: önellátás. Szolgáltatások: A kertben szabadtéri sütöde,
játszótér, valamint napozóágyak is a vendégek rendelkezésére
állnak.

Ft / fő / 7 éj
4 fős apartman
5 fős apartman
6 fős apartman
pótágyak

05.28. - 06.25.
09.03. - 10.01.

FIGYELEM!
Az apartmanokat az érkezés napján
tisztán kapják meg és azt az elutazás
napján tisztán is kell átadni. Amen�nyiben a lakások nincsenek megfelelő állapotban, úgy takarítási díjat
számolnak fel, melyet a vendégeknek a helyszínen kell kifizetniük. (kb.
20-30 Euro)

06.25 - 09.03.

22 900 Ft/fő 36 900 Ft/fő
20 900 Ft/fő 35 900 Ft/fő
19 900 Ft/fő 14 900 Ft/fő
14 900 Ft/fő

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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DÁTUM: 2019.
ÁPRILIS
04. 17. - 04. 22.
04. 20.
04. 21. - 04. 26.
04. 26. - 05. 05.
04. 27. - 04. 28.
MÁJUS
05. 01.
05. 11.
05. 11.
05. 15. - 05. 19.
05. 21. - 05. 26.
JÚNIUS
06. 01.
06. 08. - 06. 16.
06. 09.
06. 10.
06. 14. - 06. 16.
06. 19. - 06. 23.
06. 21. - 06. 30.
06. 28. - 06. 30.
JÚLIUS
07. 06.
07. 13. - 07. 14.
07. 13.
07. 17. - 07. 21.
07. 26. - 07. 28.
07. 31. - 08. 04.
AUGUSZTUS
08. 10.
08. 11.
08. 16. - 08. 20.
08. 17. - 08. 19.
08. 20.
08. 21. - 08. 25.
08. 24.
08. 25.
08. 30. - 09. 01.
08. 31. - 09. 02.
SZEPTEMBER
09. 06. - 09. 15.
09. 07. - 09. 15.
09. 17. - 09. 22.
09. 18. - 09. 22.
09. 28.
OKTÓBER
10. 05.
10. 05.
10. 08. - 10. 13.
10. 09. - 10. 13.
10. 18. - 10. 27.
10. 19. - 10. 23.
10. 26. - 10. 31.
NOVEMBER
11. 02.
11. 02.
11. 09.
11. 30.
11. 30.
11. 30.
DECEMBER
12. 07.
12. 07.
12. 08.
12. 08.
12. 14.
12. 14.
12. 14. - 12. 15.
12. 15.
12. 15.
12. 21.
12. 21.
12. 21.
12. 28. - 2020. 01. 02.
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ÚT MEGNEVEZÉSE:

OLDAL:

Isztambul - "Szulejmán emlékei nyomában, varázslatos keleti piaci hangulat"
Szlovénia - "A gyógyító tó és a varázslatos orchidea farm"
Róma - "Az élő történelem városának csodái"
Görögország - "Körutazás az ókori Hellasz emlékei nyomában"
Plitvice - "Kirándulás a csodálatos vízesések világába"

21. o.
29. o.
23. o.
19. o.
30. o.

Plitvice - "Kirándulás a csodálatos vízesések világába"
Klagenfurt / Minimundus és a csodás Wörth-i tó - "Egy nap alatt a Föld körül"
Belgrád - "Kirándulás a fehér városban"
Prága - "A városok koronázatlan királynője"
Velence, Róma, Orvietó, Padova - "Itália csodálatos tájai"

30. o.
31. o.
29. o.
25. o.
24. o.

Riegersburg - "Lovagvár, boszorkánytanya, csokigyár és ehető állatkert"
Albánia - "A virágzó balkán csodáinak felfedezése tengerparti pihenéssel"
Plitvice - "Kirándulás a csodálatos vízesések világába"
Állatkertezés Schönbrunnban - "Barokk kori állatszemle a királyok kertjében"
Szlovénia - "Az Alpok kapujának természeti csodái"
Erdély szívében - "A Hargita legszebb tájain"
Dél-Olaszország - "Az ókori Róma felfedezése és az olasz csizma csodái"
Csobbanás Baskán - "Villámnyaralás a Krk-szigeten"

31. o.
20. o.
30. o.
31. o.
28. o.
26. o.
22. o.
30. o.

Klagenfurt-Minimundus és a csodás Wörth-i tó - "Egy nap alatt a Föld körül"
Plitvice - "Kirándulás a csodálatos vízesések világába"
Szlovénia - "A gyógyító tó és a varázslatos orchidea farm"
Erdély szívében - "A Hargita legszebb tájain"
Csobbanás Baskán - "Villámnyaralás a Krk-szigeten"
Dél-Erdély - "A káprázatos Kárpátok csúcsain Drakula gróf nyomában"

31. o.
30. o.
29. o.
26. o.
30. o.
27. o.

Riegersburg - "Lovagvár, boszorkánytanya, csokigyár és ehető állatkert"
Állatkertezés Schönbrunnban - "Barokk kori állatszemle a királyok kertjében"
Erdély szívében - "A Hargita legszebb tájain"
Szlovénia - "Az Alpok kapujának természeti csodái"
Plitvice - "Kirándulás a csodálatos vízesések világába"
Prága - "A városok koronázatlan királynője"
Szlovénia - "Csodatévő tó és orchidea kavalkád"
Belgrád - "Kirándulás a fehér városban"
Csobbanás Baskán - "Villámnyaralás a Krk-szigeten"
Velencei regatta - "Színpompás gondola-felvonulás a vizek városában"

31. o.
31. o.
26. o.
28. o.
30. o.
25. o.
29. o.
29. o.
30. o.
29. o.

Dél-Olaszország - "Az ókori Róma felfedezése és az olasz csizma csodái"
Albánia - "A virágzó balkán csodáinak felfedezése tengerparti pihenéssel"
Velence, Róma, Orvietó, Padova - "Itália csodálatos tájai"
Dél-Erdély - "A káprázatos Kárpátok csúcsain Drakula gróf nyomában"
Szlovénia - "A gyógyító tó és a varázslatos orchidea farm"

22. o.
20. o.
24. o.
27. o.
29. o.

Plitvice - "Kirándulás a csodálatos vízesések világába"
Klagenfurt-Minimundus és a csodás Wörth-i tó - "Egy nap alatt a Föld körül"
Róma - "Az élő történelem városának csodái"
Prága - "A városok koronázatlan királynője"
Görögország - "Körutazás az ókori Hellasz emlékei nyomában"
Erdély szívében - "A Hargita legszebb tájain"
Isztambul - "Szulejmán emlékei nyomában, varázslatos keleti piaci hangulat"

30. o.
31. o.
23. o.
25. o.
19. o.
26. o.
21. o.

Állatkertezés Schönbrunnban - "Barokk kori állatszemle a királyok kertjében"
Belgrád - "Kirándulás a fehér városban"
Riegersburg - "Lovagvár, boszorkánytanya, csokigyár és ehető állatkert"
Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Advent Grazban - "Jégbetlehem az Óratorony városában"
Advent Ljubljanában - "Karácsonyvárás az ünnepi díszbe öltözött városban"

31. o.
29. o.
31. o.
32. o.
32. o.
33. o.

Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Advent Zágrábban - "Élő betlehem Európa legjobb karácsonyi vásárában"
Advent Pozsonyban - "Csokoládémámoros karácsonyvárás"
Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Advent Ljubljanában - "Karácsonyvárás az ünnepi díszbe öltözött városban"
Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Advent Grazban - "Jégbetlehem az Óratorony városában"
Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Advent Zágrábban - "Élő betlehem Európa legjobb karácsonyi vásárában"
Advent Pozsonyban - "Csokoládémámoros karácsonyvárás"
Szilveszter Erdélyben - "Színvonalas székely szilveszter színes programokkal"

32. o.
33. o.
33. o.
32. o.
32. o.
33. o.
32. o.
32. o.
32. o.
32. o.
33. o.
33. o.
34. o.

FEL-, ÉS LESZÁLLÁSI HELYEINK
KÖRUTAK, VÁROSLÁTOGATÁSOK

Görögország - "Körutazás az ókori Hellasz emlékei nyomában"   
Albánia - "A virágzó Balkán kulturális csodáinak felfedezése tengerparti pihenéssel"
Isztambul - "Szulejmán emlékei nyomában, varázslatos keleti piaci hangulat"
Dél-Olaszország - "Az ókori Róma felfedezése és az olasz csizma csodái - nyaralás
az azúrkék tengernél"
Róma - "Az élő történelem városának csodái"
Velence, Róma, Orvietó, Padova – „Itália csodálatos tájai”
Prága - "A városok koronázatlan királynője"
Erdély szívében - "A Hargita legszebb tájain"
Dél-Erdély - "A káprázatos Kárpátok csúcsain Drakula Gróf nyomában"
Szilveszter Erdélyben - "Színvonalas székely szilveszter színes programokkal"
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
Baja, Békéscsaba, Budapest, Cegléd, Debrecen, Dunaföldvár, Dunaújváros, *Eger, Érd,
Gyöngyös, Győr, *Hajdúszoboszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Kaposvár, *Karcag, Kecskemét, *Keszthely, *Körmend, Miskolc, Mohács, *Nagyatád, Nagykanizsa, Nagykőrös,
Nyíregyháza, Orosháza, Paks, Pécs, Sárvár, Sopron, Százhalombatta, Szeged, *Székesfehérvár, Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, *Vasvár,
*Veszprém, Zalaegerszeg

Szlovénia - "Az Alpok kapujának természeti csodái"
Szlovénia - "A gyógyító tó és a varázslatos Orchidea Farm"
Velencei Regatta – „Színpompás gondola-felvonulás a Vizek városában”
Plitvice - "Kirándulás a csodálatos vízesések világába"
Csobbanás Baskán – „Villámnyaralás a Krk-szigeten”
Klagenfurt / Minimundus - "Egy nap alatt a Föld körül"
Advent Grazban - "Jégbetlehem az Óratorony városában"
Advent Zágrábban - "Élő betlehem Európa legjobb karácsonyi vásárában"
Advent Ljubljanában - "Karácsonyvárás az ünnepi díszbe öltözött városban"
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
*Baja, Kaposvár, *Mohács, Nagykanizsa, Pécs, *Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár

Belgrád – „Kirándulás a fehér városban”
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
*Baja, *Kaposvár, *Mohács, Pécs, *Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár

Riegersburg - "Lovagvár, boszorkánytanya, csokigyár és ehető állatkert"
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
*Baja, Kaposvár, *Mohács, Nagykanizsa, Pécs, *Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár,
Zalaegerszeg

Advent Pozsonyban - "Csokoládémámoros karácsonyvárás"
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Érd, Győr, *Kaposvár, Mohács, Paks, Pécs, Százhalombatta, Szekszárd, *Szentlőrinc, *Szigetvár, Tatabánya

Állatkertezés Schönbrunnban – „Barokk kori állatszemle a királyok kertjében”
Advent Bécsben - "Karácsonyvárás a fénylő Jézuska vásárban"
Díjmentes felszállási lehetőség az alábbi városokban:
*Baja, Kaposvár, Keszthely, *Mohács, *Nagykanizsa, Pécs, Sárvár, Sopron, *Szekszárd,
*Szentlőrinc, *Szigetvár, *Szombathely, *Zalaegerszeg

A díjmentes felszállási lehetőséget minimum 2 fő jelentkezése esetén tudjuk biztosítani, kivéve a csillaggal (*) jelölt felszállási helyeken, ahol minimum 4 fő jelentkezése esetén, illetve egyeztetés alapján kínálunk díjmentes transzfer lehetőséget
útjainkhoz!
Megjelölt felszállási helyeinken 1 fő jelentkezése esetén, minden esetben előzetes
egyeztetés szükséges!
Az út indulása előtti utolsó napokban, a transzferek végleges összeállítását követően nem biztos, hogy garantálni tudjuk a kijelölt felszállási helyeken a becsatlakozási
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 tekinthető meg. Pécsről körutazásaink, városlátogatásaink indulási és érkezési helye a 48-as tér melletti
Shell benzinkút / Mc Drive parkoló (Lánc utcai rendelőintézettel szemben).

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

GÖRÖGORSZÁG

„KÖRUTAZÁS AZ ÓKORI HELLASZ EMLÉKEI NYOMÁBAN”

Részvételi díj:

149.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 49.900 Ft/fő

1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Belgrád – Nis
– Skopje
Indulás 05:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
az éjszakai / hajnali órákban. Utazás rövid pihenőkkel Szerbián
keresztül Macedoniába. A késő délutáni órákban Macedónia
fővárosával ismerkedünk, idegenvezetővel megtekintjük az
óvárost és a várat. Szállás és vacsora Skopjéban 3*-os szállodában.
2. nap: Skopje – Thesszaloniki – Paralia – Katerini – Paralia
A reggeli után Thesszalonikibe utazunk, ahol a város nevezetességeivel ismerkedünk: Fellegvár, Dimitriosz-bazilika, Galeriusz
diadalív, Fehér-torony, majd rövid szabadprogram áll rendelkezésre. Ezt követően szálláshelyünkre, Paraliára utazunk. Esti
programunk során Katerinibe látogatunk. Szállás és vacsora
Paralián 3*-os szállodában.
3. nap: Paralia – Larissa – Trikala – Kalambaka – Paralia
Ezen a napon a Meteora kolostorokhoz kirándulunk. Utunk
során rövid pihenőt tartunk a Tempe-völgynél, ahol az istenek
forrását és a sziklakápolnát keressük fel. A Thesszáliai síkságon keresztül folytatjuk utunkat a Meteorához. A látnivalók után
megtekintjük az ikonfestők csodálatos alkotásait. Egy hangulatos tavernában étkezési lehetőséget biztosítunk. Visszaérkezés
Paraliára a késő délutáni órákban. Szállás és vacsora 3*-os
szállodában.
4. nap: Paralia – Delfi – Athén
A kora reggeli órákban Delfibe indulunk, ahol megnézzük 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
megtekintése után szálláshelyünkre, Athénba érkezünk. Szállás
és vacsora 3*-os szállodában.
5. nap: Athén – Epidauros – Mükéne – Naphlion – Athén
Egész napos autóbuszos kirándulás a Peloponnészoszi-félszigeten: a mitológiai történetekben gazdag Mükéné és az ókori
színházáról híres Epidauros meglátogatása, majd az ókori Korinthoszt nézzük meg. Este érkezünk vissza szálláshelyünkre,
Athénba. Szállás és vacsora 3*-os szállodában.
6. nap: Athén
A reggeli után felfedezzük Hellasz fővárosát, Athént. A Parlament előtt végignézzük az őrségváltást. A városnézésünk során
útba ejtjük az újkori Olimpiai stadiont, a Zeusz-templomot, az
Akropoliszt (belépő 13 Euro / fő) és környékét. A délutáni órák-

ban szabadidő áll a rendelkezésre, sétát tehetünk a Nemzeti
Parkban, felfedezhetjük a Plakát, vagyis az Óvárosi negyedet.
Szállás és vacsora Athénban 3*-os szállodában.
7. nap: Athén – Paralia
Reggeli után az Olimposzi Riviéra irányába folytatjuk utunkat,
közben rövid pihenőt tartunk a Thermophülei-szorosnál, ahol
a spártai hősökre emlékezünk. Az esti órákban érkezünk Paraliára, szálláshelyünkre. Szállás és vacsora 3*-os szállodában.
8. nap: Paralia – Litohoro – Olimposz – Paralia
Reggeli után Észak-Görögország egyik legnevezetesebb látnivalójához indulunk, a mitológiából jól ismert Olimposz-hegyre.
Litohoron keresztül elmegyünk a Stavros menedékházig, majd
egy kb. 40 perces gyalogtúra következik a Vythosi vízesésig.
Ezt követően egy kis hegyi görög faluba, Agios Panteleimonasba utazunk. A látnivalók megtekintése után indulunk vissza Paraliára, szálláshelyünkre. Szállás és vacsora 3*-os szállodában.
9. nap: Paralia – Belgrad – Pécs / Budapest / további leszállási helyeink
Reggeli után szállásunkat elhagyva indulunk Magyarországra,
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
10. nap: Érkezés Magyarországra a kora hajnali órákban.

Időpontok:
2019.04.26. - 05.05.
2019.10.18. - 10.27.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Szállás: Skopjéban 1 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban, Paralián 4 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban és
Athénban 3 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 80 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodákban, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leirt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a) és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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ALBÁNIA

„A VIRÁGZÓ BALKÁN CSODÁINAK FELFEDEZÉSE TENGERPARTI PIHENÉSSEL”

Részvételi díj:

135.900 Ft/fő

Időpontok:

2019.06.08. - 06.16.
2019.09.07. - 09.15.
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1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Udvar – Eszék
– Szarajevó Indulás Pécsről 06:00 órakor Pécsről, a 48-as tér
melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további
felszállási helyeinkről a hajnali / reggeli órákban. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel Szarajevóba. Városnézésünk során
megnézzük a török bazár-negyedet, a Bascarsija-t, a Latin hidat, Gavrilo Princip merényletének színhelye. Szállás és vacsora Szarajevóban.
2. nap: Szarajevó – Podgorica – Hani i Hotit – Shkodra – Lezha – Durres
Utazás rövid pihenőkkel Albániába. A határt Hani i Hotitnál lépjük át, majd Shkodrába érkezünk, ahol megnézzük a katolikus
Székesegyházat, a mecsetet, a középkori Rozafa-várat, majd
továbbutazunk Lezhába, ahol Szkander bég mauzóleumát és
az ókori illír vár romjait keressük fel. Ezután tengerparti szállásunkra Durresbe indulunk.
3. nap: Durres – Ardenica – Durres Kirándulást teszünk Ardenicába, ahol a Szűz Mária kolostortemplomot tekintjük meg, illetve
felkeressük Apollónia ókori romvárosát és a kolostor régészeti
múzeumát. Útközben Enver Hodzsa betonbunkereivel ismerkedünk meg. Fierben rövid sétát teszünk a városközpontban és a
főtéren, illetve megtekintjük az új nagymecsetet. Programunk
befejeztével szállásunkra, Durresbe utazunk.
4. nap: Durres Pihenés a tengerparton.
5. nap: Durres – Berat – Durres Kirándulás Beratba, az „Ezerablakos múzeumvárosba”, mely Albániában méltán a legszebb város. Itt felkeressük a várat, az Onufri ikonmúzeumot, a bizánci
templomokat, az Ólom-mecsetet, az iszlám központot és a festői Mangalem városrészt, valamint a Gorica-t is megtekintjük.
A várból csodálatos panoráma nyílik a városra és környékére.
A látnivalók megtekintése után utazásszállásunkra, Durresbe
utazunk.
6. nap: Durres – Kruja –Tirana – Durres Kirándulás Krujába, ahol
a várban megnézzük a nemzeti hős, Szkander bég múzeumát
és a Néprajzi Múzeumot, majd vásárlási lehetőség a történelmi
bazársoron. Ezután Tiranába, az ország fővárosába utazunk.
A Dajti-hegyre kabinos felvonóval kirándulhatunk. Tiranában
megtekintjük a főteret és környékét, Ethem bej mecsetét, valamint Enver Hodzsa egykori piramis múzeumát. A nevezetességek megtekintése után indulunk szállásunkra, Durresbe.
7. nap: Durres – Elbasan – Ohrid – Skopje Reggeli után Elbasanba
utazunk, ahol megtekintjük a városfalat és a bástya környékét,
óvárosi sétát teszünk, melynek keretében a Király-mecsetet
és a Szűz Mária-templomot tekintjük meg. A délutáni órákban

Ohridba érkezünk, ahol egy rövid városnéző sétát teszünk.
Ohrid megtekintése után Skopjéba, szálláshelyünkre indulunk.
Érkezés Skopjéba a késő esti órákban várható.
8. nap: Skopje – Nis – Belgrád – Novi Sad – Pécs / Budapest / további leszállási helyeink Reggeli után Skopjéval ismerkedünk, ahol
megtekintjük az óvárost és a várat. A látnivalók megtekintése
után folyamatos utazás rövid pihenőkkel Magyarországra.
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
9. nap: Érkezés Magyarországra a reggeli órákban.

Utazási Információ:

Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC).
Szállás: Szarajevóban 1 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban, Durresben 5 éj, 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban
és Skopjéban 1 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 80 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodákban, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), a programok belépődíjait és az
üdülőhelyi díjat (1,50 Euro/fő/nap).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás
jogát irodánk fenntartja!

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

ISZTAMBUL

„SZULEJMÁN EMLÉKEI NYOMÁBAN, VARÁZSLATOS KELETI PIACI HANGULATˮ

Részvételi díj:

109.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 34.900 Ft/fő

1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink - Plovdiv
Indulás 04:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről. Utazás rövid pihenőkkel Plovdiv felé. Útközben rövid sétát
teszünk a bolgár fővárosban, Szófiában, majd tranzitszállásunkhoz, Plovdivba érkezünk.
2. nap: Plovdiv – Rodostó - Isztambul
Reggeli után Rodostóba tartunk, ahol felkeressük a Rákóczi-házat, mely a száműzött nagyságos fejedelemre és kíséretére emlékeztet a Márvány-tenger partján. Isztambulba a késő
délutáni órákba érkezünk. A szállás elfoglalása után rövid sétát
tehetünk, ismerkedhetünk a szálloda környezetével.
3. nap: Isztambul
Reggeli után Rüstem pasa és Szulejmán szultán dzsámijához
megyünk, illetve láthatjuk Sinannak, a mecsetépítés nagymesterének kis türbéjét is. Ezután a világ leghíresebb fedett bazárjait keressük fel: a Nagybazárt és a Fűszerbazárt, majd rövid
szabadidő a Galata-híd környékén. Fakultatív programként
kipróbálhatunk egy igazi török fürdőt, a hamamot. Este a hangés fényjátékok megtekintésére kerül sor a Kék mecsetnél, majd
visszatérünk szállásunkra.
4. nap: Isztambul
Városnéző program Isztambulban: felkeressük a Kék Mecsetet
(Sultan Ahmed dzsámi), az Aya Sofiá-t (1500 éves bizánci ortodox bazilika), továbbá a Topkapi szultáni palotát és háremet.
Ezt követően megtekintjük a Dolmabahce szultáni palotát (a
fotózásért külön kell fizetni), majd ismerkedés a Taksim térrel,
a Galata-toronnyal és az Istikal Caddesi környékével. Az esti
órákban visszatérünk szálláshelyünkre.
5. nap: Isztambul – Pécs / Budapest / további leszállási helyeink
Fakultatív ajánlatunk: hajókirándulás a Boszporuszon, miközben a vízről csodálhatjuk 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. A délutáni órákban indulunk Magyarországra.
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
6. nap: Érkezés Pécsre a kora délutáni órákban.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC).
Szállás: Plovdivban 1 éj 3*-os szállodában, 2-3 fős szobákban, Isztambulban 3 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora). Helyszínen fizetendő
költségek: tájékoztató árai kb. 90 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodában, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/       útlemondási biztosítást
(a teljes részvételi díj 1,8%-a) és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!
Fontos információk: Figyelem! Az utazáshoz útlevél szükséges, melynek a hazaérkezéstől számított hat hónapig érvényesnek kell lennie! 1 Euro = kb. 2-3 TRY.

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu

Időpontok:
2019.04.17. – 04.22.
2019.10.26. – 10.31.
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DÉL - OLASZORSZÁG

„AZ ÓKORI RÓMA FELFEDEZÉSE ÉS AZ OLASZ CSIZMA CSODÁI”

Részvételi díj:

2 fős szobákban: 145.900 Ft/fő
3 fős szobákban: 140.900 Ft/fő
4 fős szobákban: 135.900 Ft/fő

Időpontok:
2019.06.21. – 06.30.
2019.09.06. – 09.15.
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1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Letenye –
Trieszt – Róma Indulás 00:30 órakor Pécsről a 48-as tér melletti
Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási
helyeinkről az éjszakai órákban. Folyamatos utazás technikai
pihenőkkel Olaszországba. Érkezés Róma közeli szállásunkra
az esti órákban várható.  
2. nap: Róma Egész napos gyalogos városnézés Rómában, melynek keretében ismerkedünk az ókori Róma máig megmaradt
emlékeivel. Fő látnivalók: a filmekből ismert Spanyol lépcső és
Trevi kút, a Panteon, az ókori világ egyik legjelentősebb épülete Raffaello hamvaival, a Piazza Navona, a csodálatos barokk
dísztér, a monumentális Viktor Emmanuel-emlékmű, a Kapitolium és a Forum Romanum, majd végül a Colosseum. (Látnivalók
megtekintése: helyi tömegközlekedéssel!) Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.
3. nap: Róma – Sorrento – Tropea A hajnali órákban Sorrentóba
indulunk, itt fakultatív programként lehetőség nyílik Capri megtekintésére (kb. 45 Euro / fő), melyet a világ egyik legszebb
szigetének tartanak. Caprira érkezésünk után egyórás hajókirándulást teszünk a sziget körül, megcsodálhatjuk a különleges
természeti sziklaképződményeket, a barlangokat és a Faraglioni-sziklákat, melyek Capri világszerte ismert jelképei. Ezután
utunkat Tropeába folytatjuk, ahol elfoglaljuk szállásunkat.
4 - 7. nap: Tropea Pihenés a tengerparton. Fakultatív kirándulási
lehetőség Szicíliába (kb. 50 Euro / fő). Indulás Tropeából a hajnali órákban, átkelés a Messinai-szoroson Villa S. Giovanninál,
majd továbbutazás az Etnához, Európa legmagasabb működő
tűzhányójához. A kora délutáni órákban ismerkedés Szicília
egyik legszebb, leghangulatosabb városkájával, Taorminával,
ahol a Csontváry által is megfestett görög színházat, majd a
tenger fölötti teraszon elhelyezkedő botanikus kertet tekintjük
meg. Szabadidő Taormina hangulatos óvárosában. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban várható.
8. nap: Tropea – Pompei – Nápoly – Róma Reggel, a szálláshely elhagyása után látogatás a világ legépebben megmaradt ókori
romvárosába, Pompeibe, majd rövid városnézés Nápolyban:
Castel Nuovo, San Carlo színház, Királyi palota, Paolai Szent
Ferenc-templom, majd továbbutazás Róma közeli szállásunkra. A szállás elfoglalása után ismerkedés az ókori Róma máig
megmaradt emlékeivel.   
9. nap: Róma – Pécs / Budapest / további leszállási helyeink  Délelőtt
látogatást teszünk a Vatikánba, megtekintjük a Szent Péter Bazilikát, amely a keresztény világ legjelentősebb temploma, ahol

II. János Pál hamvai is pihennek. Rövid szabadprogram után a
délutáni órákban indulás Magyarországra.
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
10. nap: Érkezés Magyarországra a kora délutáni órákban.

Utazási Információ:

Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Szállás: Róma környékén 3 éj 3*-os szállodában 2-3 fős
szobákban, Tropeában 5 éj 3*-os apartmanban, 2-3-4 fős
szobákban.
Ellátás: Róma környékén 3 reggeli, Trópeában önellátás (félpanzió igényelhető - 20 Euro/fő/étkezés).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 60 Euro
/ fő + fakultatív programok: 95 Euro/fő = 155 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást Róma környékén 3*-os szállodában, Tropeában 3*-os apartmanban,
a 3 reggelit Róma környékén, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: Trópeában az ellátást, a Baleset,- Betegség,- Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes részvételi díj 1,8%-a), a programok belépődíjait és az üdülőhelyi díjat (1,50 Euro/fő/nap).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

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

KIRÁNDULÁS RÓMÁBAN

„AZ ÉLŐ TÖRTÉNELEM VÁROSÁNAK CSODÁI”

Részvételi díj:

99.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 39.900 Ft/fő

1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Letenye – Trieszt – Róma
Indulás 00:30 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
az éjszakai órákban. Folyamatos utazás Szlovénián keresztül
Olaszországba. Érkezés az esti órákban a Róma melletti szállásunkra.
2. nap: Róma (helyi tömegközlekedéssel)
Reggeli után Róma legjelentősebb templomait látogatjuk meg:
a S. Paolo fuori le Mura templom, a Santa Maria Maggiore-székesegyház, illetve sétánk során megnézzük a Michelangelo
Mózes szobráról híres San Pietro in Vincoli-templomot. Kora
délután megismerkedünk az ókori Róma legépebben ránk
maradt amfiteátrumával, a Colosseummal, a nap végén záró
programunk során a zarándokok egyik legkedveltebb célpontját, a Lateráni Szent János bazilikát nézzük meg. Szállás Róma
környékén.
3. nap: Róma – Vatikán – Róma
Reggeli után látogatás a Vatikánba, ahol megtekintjük a Szent
Péter Bazilikát, mely a keresztény világ legjelentősebb temploma, ahol II. János Pál pápa hamvai is megtalálhatóak. Kupolájából nemcsak Rómára és a Szent Péter térre nyílik egyedülálló
kilátás, hanem innen megtekinthetik a vatikáni kerteket, palotákat, a vasútállomást, a rádió épületét. 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
visszautazás a Róma környéki 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, a csodálatos barokk
dísztér, a Campo De’Fiori a híres virágpiaccal, a monumentális
Viktor Emmanuel-emlékmű, a Kapitolium és a Forum Romanum
az ókori Róma központjai. Végül a Colosseumot, az ókori gladiátorviadalok színhelyét tekinthetjük meg. Késő délután visszautazás a Róma környéki szálláshelyre.
5. nap: Róma – Assisi – Pécs / Budapest / további leszállási helyeink

A reggeli órákban Assisibe, Szent Ferenc városába indulunk,
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 Magyarországra a délelőtti órákban várható.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC)..
Szállás: Róma környékén 4 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban.
Ellátás: reggeli (Fakultatív vacsora lehetőség minimum 25
főtől: 12.000 Ft/fő/3 vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 70 Euro/
fő (belépőjegy + idegenforgalmi adó + római közlekedés).
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodában, a reggelit, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), a programok belépődíjait, valamint az üdülő helyi díjat (1,50 Euro/fő/nap).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu

Időpontok:

2019.04.21. – 04.26.
2019.10.08. – 10.13.
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VELENCE, RÓMA, ORVIETÓ, PADOVA
„ITÁLIA CSODÁLATOS TÁJAI”

Részvételi díj:

99.900 Ft/fő

Időpontok:
2019.05.21. – 05.26.
2019.09.17. – 09.22.

24

1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Nagykanizsa –
Velence – Lido di Jesolo
Indulás 03:00-kor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/
Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az
éjszakai órákban. Folyamatos utazás Nagykanizsa érintésével,
Szlovénián keresztül Olaszországba. Érkezés Punte Sabbionéba a délutáni órákban várható. Kirándulási lehetőség bérelt hajóval Velencébe. Városnézésünk során megtekintjük a Sóhajok
hídját, a Dózse Palotát, a híres Szent Márk teret, mely Napóleon szerint „Európa legszebb szalonja", a reneszánsz stílusban
épült Óratornyot, majd elsétálunk a Rialtóhoz. Rövid szabadidő
után az esti órákban utazás szálláshelyünkre Lido di Jesoloba.
2. nap: Lido di Jesolo – Róma
Reggeli után folyamatos utazás Rómába. Érkezés az „Örök városba” a délutáni órákban. Gyalogos városnézésünk alkalmával
a következő látnivalókat tekintjük meg: a Piazza di Spagna-n
elterülő Spanyol lépcső, a hajót formázó Fontana di Barcacciaval, Róma leghíresebb szökőkútja a Trevi kút, a Piazza Venezia,
valamint az ókori Róma impozáns hagyatéka a Forum Romanum, mely a város egyik földrajzi központja. Természetesen
nem maradhat ki Róma jelképe, a Colosseum sem, melynek
megtekintésével zárjuk aznapi programunkat. Az esti órákban
Róma környéki szálláshelyünk elfoglalása.
3. nap: Róma – Vatikán – Róma
Reggeli után látogatás a Vatikánba. Lehetőség lesz egyénileg
a Vatikáni múzeum számtalan művészeti kincsének és a monumentális Szent Péter Bazilikának a megtekintésére. Délután
a következő látnivalók várnak ránk: az Angyalvár, mely Mihály
arkangyalról kapta a nevét, a Navona tér, ahol három gyönyörű
szökőkút található és a Pantheon (Raffaello sírja). Visszautazás
a szálláshelyre az esti órákban.
4. nap: Róma – Orvietó – Montecatini Terme
Folytatjuk római barangolásunkat: felkeressük a Szt. Pál Bazilikát, az ókori Rómában különböző versenyek színhelyéül szolgáló Circus Maximus-t, a Santa Maria in Cosmedin és az Igazság
Száját, majd rövid szabadidő áll rendelkezésre. A déli órákban
búcsút veszünk Rómától és megkezdjük utazásunkat észak
felé. Utícélunk Umbria tartomány festői városa, a tufasziklára
épült Orvietó. Séta a varázslatos középkori óvárosban, a hangulatos kis utcákban. Orvietóban megtekintjük az „Itália csodájának" nevezett csodás Dómot. Ezután kóstolót tartunk a híres
orvietói borokból, ahol lehetőség van vásárlásra is. Végezetül
továbbutazás Montecatini Terme városába, a szállásunkra.

5. nap: Montecatini Terme – Padova – Udine – Szlovénia – Pécs / Budapest / további leszállási helyeink
Reggeli után Padovába, Szent Antal városába indulunk tovább.
A rendkívüli épségben megmaradt történelmi városmagban
felkeressük a Szent Antal bazilikát. Az épület előtt Donatello nagyszerű lovas szobrát, a méltóságteljes Gattamelatát is
megcsodálhatjuk. Belvárosi sétánkat folytatva az egyetem ősi
épületét, a Piazza della Erbe és a Piazza della Frutta középkori
tereit csodáljuk meg, amelyeket a hajót formázó XIII. századi
Igazságügyi Palota választ el egymástól. Megcsodálhatjuk a
velencei kormányzók számára emelt palotát. A látnivalók megtekintése után indulunk hazafelé. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Magyarországra.
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
6. nap: Érkezés Magyarországra a kora reggeli órákban várható.

Utazási Információ:

Egyágyas elhelyezésre nincs lehetőség!
Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV,
videó, minibár, WC).
Szállás: Lido di Jesoloban 1 éj 3*-os szállodában 2-3 fős
szobákban, Róma közelében 2 éj 3*-os szállodában 2-3 fős
szobákban, Montecatini Termében 1éj 3*-os szállodában
2–3 fős szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 90
Euro/fő (belépőjegy + idegenforgalmi adó + római közlekedés díja).
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodákban, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset,- Betegség,- Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), a programok belépődíjait, valamint az üdülőhelyi díjat (1,50 Euro/fő/nap).      
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

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

PRÁGA

„A VÁROSOK KORONÁZATLAN KIRÁLYNŐJE”

Részvételi díj:

95.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 29.900 Ft/fő

1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Sopron – Cesky
Krumlov – Prága
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
az éjszakai / hajnali órákban. Utazás rövid pihenőkkel Cesky
Krumlovba. Városnéző séta a varázslatos reneszánsz, barokk
és rokokó emlékekben gazdag XIII. századi városkában, (Szt.
Vitus templom, Óváros háza, Jezsuita kollégium, stb.) majd helyi sörkóstolási lehetőség. Ezt követően utazás szálláshelyünkre
Prágában.
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 kutaknál. Ezt követően visszautazunk
szálláshelyünkre, Prágában.
3. nap: Prága – Krivoklat – Prága
A Prága környéki királyi várak egyikéhez, a XIII. századi

Krivoklat várához látogatunk, séta a vár termeiben. Délután
gyalogos városnézés Prága óvárosában. (Strahovi kolostor,
Loretto-templom, Királyi vár, Szt. Vitus székesegyház, Szt.
György-templom, Aranyművesek utcája, Királyi kertek, Károly-híd, stb.) Szabadprogram során lehetőség nyílik a híres
prágai sörözők felkeresésére. Szállás Prágában.
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. Szállás
Prágában.
5. nap: Prága – Telc – Sopron – Pécs / Budapest / további leszállási
helyeink
Prágát elhagyva Telc nevű kisvárosban az UNESCO Világörökség részét képező történelmi belvárosban egy rövid gyalogos
városnéző sétát teszünk. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Magyarországra. Hazaérkezés Pécsre a késő esti órákban várható.

Időpontok:
2019.05.15. – 05.19.
2019.08.21. – 08.25.
2019.10.09. – 10.13.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC).
Szállás: Prágában 4 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).  
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 900 CZK/
fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodában, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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ERDÉLY SZÍVÉBEN

„A HARGITA LEGSZEBB TÁJAIN”

Részvételi díj:

79.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 29.900 Ft/fő

Időpontok:
2019.06.19. - 06.23.
2019.07.17. – 07.21.
2019.08.16. - .08.20.
2019.10.19. - 10.23.

26

1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Nagyszalonta –
Nagyvárad – Király-hágó – Kolozsvár
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
az éjszakai / hajnali órákban. Rövid pihenőkkel Nagyszalontára érkezünk, ahol meglátogatjuk az Arany János Múzeumot.
Nagyváradra érkezve egy rövid buszos városnézés keretein
belül megnézzük a Szent László templomot, a városházát és
a Holdas templomot. Ezután utunkat a Király-hágón át Kolozsvárra folytatjuk, ahol megtekintjük az alábbi nevezetességeket:
Szent Mihály plébániatemplom, Mátyás király lovas szobra és
szülőháza, Bánffy-palota, stb. Este elfoglaljuk szállásunkat a
3*-os szállodában, majd vacsora.
2. nap: Kolozsvár – Tordai-hasadék – Marosvásárhely – Gyergyószentmiklós
Reggeli után Erdély egyik legszebb természeti csodájához, a
Tordai-hasadékhoz kirándulunk, majd Marosvásárhelyre érkezünk. Itt egy rövid sétát teszünk a Rózsák terén és meglátogatjuk a Kultúrpalotát. Innen utunk a Kis-Küküllő mentén vezet,
majd Parajdot érintve érkezünk szállásunkra, Gyergyószentmiklósra. Vacsora a szállásunkon.
3. nap: Gyergyószentmiklós – Bucsin-tető – Gyilkos-tó – Békás-szoros
– Gyergyószentmiklós
Reggeli után a vidék természeti szépségeivel ismerkedhetünk
meg. A Bucsin-tetőn átkelve érkezünk a Gyergyói-medencébe.
A felejthetetlen kilátást nyújtó Pongrác-tetőn (1256 m) tett rövid
pihenő után vadregényes fenyves erdőn keresztül juthatunk el a
Gyilkos-tóhoz, ahol pihenni és csónakázni 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 a Libán-tetőn áthaladva a Hargita
vadregényes tájain át az esti órákban szállásunkra érkezünk.
Vacsora a szállásunkon.
4. nap: Gyergyószentmiklós – Parajd – Szováta –Korond – Farkaslaka –
Székelyudvarhely – Gyergyószentmiklós
Reggeli után Parajdra utazunk, ahol a híres sóbányába látogatunk el. Utunk következő állomása Szováta, ahol megtekintjük
a Medve-tavat. Ezt követően továbbutazunk Korondra, ahol
a székely fazekassággal ismerkedhetünk meg, kedvünkre válogathatunk a falu főutcáján lévő vásár termékeiből. Később
utunkat folytatva Farkaslakára utazunk, ahol Tamási Áron sírját
tekintjük meg. Székelyudvarhely irányába rövid pihenőt tartunk
Orbán Balázs sírjánál. Székelyudvarhelyen a város nevezetes-

ségeit keressük fel. Késődélután érkezünk szállásunkra, Gyergyószentmiklósra. Vacsora a szállásunkon.
5. nap: Gyergyószentmiklós – Balavásár – Marosvásárhely – Körösfő –
Pécs / Budapest / további leszállási helyeink
Reggeli után a Kis-Küküllő mentén haladva indulunk hazafelé.
Rövid pihenőkkel (Marosvásárhely, Király-hágó) Körösfőre érkezünk, ahol a még megmaradt pénzünket a helyi kirakodóvásáron tudjuk elkölteni. Hazaérkezés Pécsre a késő esti órákban
várható.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Szállás: Kolozsváron 1 éj 3*-os szállodában 2–3 fős szobákban, Gyergyószentmiklóson 3 éj 3*-os szállodában 2–3 fős
szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 80 Lei/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodában, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a) és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

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

DÉL-ERDÉLY

„A KÁPRÁZATOS KÁRPÁTOK CSÚCSAIN DRAKULA GRÓF NYOMÁBAN”

Részvételi díj:

85.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 26.900 Ft/fő

1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Arad – Déva –
Gyulafehérvár – Nagyszeben
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
a hajnali / reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Aradra, ahol a város nevezetességeivel ismerkedünk (Minoriták
temploma, Szabadság-szobor). Aradot elhagyva Dévára utazunk, ahol a híres Déva várát tekintjük meg. Utunkat folytatva
Gyulafehérvárra érkezünk, ahol a Szent Mihály székesegyházban a Hunyadiak sírját látogatjuk meg. Az esti órákban szállásunkra, Nagyszebenbe érkezünk.
2. nap: 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 gleccsertava (fel- és lejutás telekabinnal). A délutáni
órákban Fogaras városába érkezünk, ahol megtekintjük 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. A Nagy Keresztény
csúcsra (1690 m) felvonóval jutunk fel. Délután utunkat Törcsvárra folytatjuk (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 – Tusnádfürdő – Csíksomlyó – Székelyudvarhely
A reggeli elfogyasztása után egy rövid belvárosi sétát teszünk
(Székely Múzeum), majd elindulunk Kézdivásárhelyre, ahol
megnézzük a főteret és Gábor Áron szobrát. Innen utunk a Torja
patak mentén, Bálványoson át a Torjai büdös-barlanghoz vezet.  
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 Csíksomlyóra utazunk, ahol megtekintjük a kegytemplomot. Innen a Tolvajos tetőn átkelve érkezünk szállásunkra, Székelyudvarhelyre.

5. nap: Székelyudvarhely – Segesvár – Gyulafehérvár – Arad – Pécs /
Budapest / további leszállási helyeink
Reggeli után a város főterén egy rövid sétát teszünk, majd
buszra szállunk és Székelykeresztúrra látogatunk, ahol a Gyárfás kúriát tekintjük meg. Segesváron a középkori Várnegyed
utcáin barangolunk, majd Gyulafehérvár - Arad útvonalon közelítjük meg a nagylaki határátkelőt. Érkezés Magyarországra az
éjszakai órákban várható.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Szállás: Nagyszebenben 1 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban, Sepsiszentgyörgyön 2 éj 3*-os szállodában 2-3 fős
szobákban és Székelyudvarhelyen 1 éj 3*-os szállodában
2-3 fős szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 130 Lei/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodákban, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), és a programok belépődíjait
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu

Időpontok:
2019.07.31. - 08.04.
2019.09.18. - 09.22.
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SZLOVÉNIA

„AZ ALPOK KAPUJÁNAK TERMÉSZETI CSODÁI”

Részvételi díj:

59.900 Ft/fő

Egyágyas felár: 15.900 Ft/fő

Időpontok:
2019.06.14. - 06.16.
2019.08.17. - 08.19.

1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Ljubljana – Bled – Ljubljana
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
a hajnali órákban Ljubljanába. A Ljubljanica folyó mentén épült
szlovén fővárosban reneszánsz, barokk és szecessziós épületek egész sorát láthatjuk, gyönyörű hidakkal, parkokkal tarkítva.
A Hármas híd a város spirituális központja. A Preseren tér a belváros legforgalmasabb helye, itt található a vörös színű ferences templom, az Urbanc-ház, a költő Presener szobra, a Smalcház. Innen indul a Plecnik- árkádsor, mely a Sárkányos hídig
tart. Napközben élelmiszer árusok kínálják finom portékáikat,
itt található a szabadtéri piac is. A tér belső oldalán áll a Szt.
Miklós-székesegyház, a XVIII. századi barokk egyik legszebb
európai épülete. Rövid szabadprogram után folytatjuk utunkat
a mélykék vizű tó partján épült Bledbe, mely méltán világhírű
üdülőváros. Séta a tó körül, mely egy termálforrás által táplált
tengerszem, magas hegyekkel körülvéve. Fakultatív program
keretében hajókázás (pletnázás) a Bledi tavon. Érdemes felsétálni a Bledi várba, mely egy a tó fölé magasodó mészkő sziklaszirtre épült. Innen gyönyörű kilátás nyílik a tóra és a környező hegyvidékre. A lefele vezető úton, a várhegy alatt érdemes

megtekinteni a neogótikus Szent Márton plébánia templomot.
Szállás Ljubljana környékén.
2. nap. Ljubljana – Bohinj – Vogel – Vintgar – Ljubljana
Reggeli után utazás a Júlia-Alpok szívébe, Szlovénia legnagyobb tavához, a Bohinji-tóhoz, mely meredek sziklafalakkal
határolva húzódik meg egy gleccser vájta völgyben. A tó igazi
alpesi paradicsom, környezete csodálatosan szép, vize is kristálytiszta. Túrázás a Savica-vízeséshez, itt ered a Száva-folyó
(kb. 500 lépcső), majd a környék híres kilátópontja (Vogel) következik (kabinos felvonóval 1530 m magasba). Ezt követően
kirándulás a Vintgar-szurdokban, ahol több híd és gyalogosútvonal került kialakításra. (A Vintgar-szurdok csak V-IX. hónapokban látogatható.) Szállás Ljubljana környékén.
3. nap: Ljubljana – Postojna – Trojane – Nagykanizsa – Pécs / további
leszállási helyeink
Reggeli után utazás a Postojnai cseppkőbarlanghoz, mely Szlovénia legnagyobb, Európa kilencedik legnagyobb barlangja. A
világhírű szlovén barlang kb. 70 millió évvel ezelőtt keletkezett.
5200 m hosszú barlangrész látogatható meg részben barlangvasúton, részben gyalogosan. A különösen sokféle színű és
formájú cseppkő páratlan élményt nyújt. Hazafelé rövid pihenő
a finomságokat is tartogató Trojanéban, ahol megkóstolhatjuk
a csokoládés és ízes fánkokat. Hazaérkezés Pécsre az éjszakai
órákban várható.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Szállás: Ljubljana környékén 2 éj 3*-os szállodában 2-3 fős
szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 70 Euro/
fő (2018-as árak).
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodában, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), és a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!
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7621 Pécs, Király utca 15. • Telefon: (72) 510-633 • Ügyeleti telefon: +36 (70) 623-8989

SZLOVÉNIA - „A GYÓGYÍTÓ TÓ ÉS A VARÁZSLATOS ORCHIDEA FARM”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Nagykanizsa – Lendva –
Dobronak – Lendva – Nagykanizsa – Pécs / további leszállási helyeink
Indulás 05:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
a hajnali/reggeli órákban. Utazás rövid technikai szünettel Lendvára, a szlovéniai magyarság központjába. Gyalogos városnézés során megtekintjük a főbb nevezetességeket (Városháza,
Szt. Erzsébet templom, kulturális központ, Zsinagóga stb.) A
város jelentős műemléke a domboldalban álló vár, melynek kiállításait járjuk végig, köztük a település híres szülöttjének Zala
(Mayer) György szobrászművésznek emléket állító bemutató
termet is felkeresve. Ezt követően a Lendva melletti Dobronak
nevű település határában lévő Orchidea Farm Trópusi Kertjéhez
vezet utunk, ahol helyi idegenvezető mutatja be a változatos
trópusi növényeket, s természetesen a széles kínálatból orchidea vásárlásra is lehetőség nyílik. Ezután, az ugyancsak Dobronak község melletti, a Bakonaki tónál található Energia Parkot
látogatjuk meg, amely gyógyító hatásáról ismert. A 26 energia
pont mellett a Szent - Vid kút vizének is gyógyító hatása van. A
gyógyító energiától feltöltődve, egy közeli pincegazdánál helyi
ízeket ismerhetünk meg egy tartalmas vacsora keretében, majd
a helyi borok kóstolásával zárjuk programunkat. (A csillaggal

(*) jelölt időpontban a vacsorára nincs lehetőség!) Hazaérkezés
Pécsre, a késő esti órákban.

Utazási Információ:

Időpontok: 2019.04.20., 2019.07.13.,
*2019.08.24., 2019.09.28.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC).
Ellátás: a csillaggal (*) jelölt időpontban önellátás, a többi
időpontban borkóstolós vacsora (20 Euro/fő).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 10 Euro/
fő (Lendvai vár: 5 Euro/fő, Orchidea Farm: 5 Euro/fő) + borkóstolós vacsora: 20 Euro/fő. A részvételi díj tartalmazza: az
utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű
idegenvezetést. A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-,
Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes részvételi díj 1,8%-a), a programok
belépődíjait és a borkóstolós vacsorát. Fontos információ:
A csillaggal (*) jelölt időpontban a vacsorára nincs lehetőség! Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj:

7.900 Ft/fő

VELENCEI REGATTA- „SZÍNPOMPÁS GONDOLA-FELVONULÁS A VIZEK VÁROSÁBAN”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Punta Sabbioni Indulás 21:00-kor Pécsről, a
48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az esti / éjszakai órákban.
Folyamatos utazás technikai pihenőkkel Szlovénián keresztül
Olaszországba, Punte Sabbionébe. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
2. nap: Punta Sabbioni – Burano – Murano – Velence – Punta Sabbioni
– Pécs / további leszállási helyeink Érkezés Punta Sabbioni kikötőjébe, innen hajóval vízre szállunk és kellemes hangulatban érkezünk meg Burano szigetére, ahol a világhírű csipkeművészettel
ismerkedhetünk meg, majd Murano szigetén rövid bemutató
keretében kaphatunk betekintést az üvegfúvás és üvegkészítés
mesterségéről egy helyi üvegműhelyben. A bemutató után továbbindulunk hajóval Velencébe. Megkezdjük városnézésünket
a Ponte dei Sospiri-t (Sóhajok hídja), a Dózse Palotát, a Szent
Márk teret. Végigsétálunk Velence híres bevásárló utcáján, a
Via Mercerie-n, majd eljutunk a város legmagasabbnak tartott
pontjára, a Ponte di Rialto-hoz. A hídról fantasztikus látvány tárul elénk: a Canal Grande. Láthatjuk a csatorna melletti gyönyörű palotákat, a gondolákat és a mindennapi velencei élet helyi
közlekedési eszközeit is. Itt található a Hal- és Zöldségpiac is,
ami egykor és napjainkban is a velencei élet egyik központja.
Kora délután részt veszünk a Regattai forgatagban. A szépen
felsorakozott színes hajók bemutatója után Európa-híres versenyén is szurkolhatunk a gondoláknak.

Végezetül szabad programra, melynek keretein belül lehetőség
nyílik szuvenír vásárlására, és az olasz konyha ízeinek kipróbálásra is. Az esti órákban (kb. 21:00 órakor) indulunk vissza
hajóval Punte Sabbioni-ba. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Magyarországra.
Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
3. nap: Érkezés Pécsre a kora reggeli órákban várható.

Részvételi díj:

13.900 Ft/fő

Utazási Információ:
Időpont: 2019.08.31. – 09.02.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár WC). Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 30 Euro/
fő (hajójegy + városi behajtási illeték. A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leirt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést. A részvételi díj nem tartalmazza:
a Baleset,- Betegség,- Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes részvételi díj 1,8%,-a),
a programok belépődíjait, a kötelező hajójegyet (Burano –
Murano - Velence), valamint a városi behajtási illeték árát
(kb. 30 Euro/fő). Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

BELGRÁD - „KIRÁNDULÁS A FEHÉR VÁROSBAN”

Részvételi díj:

9.900 Ft/fő

1. nap: Indulás Pécsről reggel 04:00-kor a Mc Donalds/Shell
kút parkolóból. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Horvátországig. Délelőtt érkezés Varasdra. A város egyik legnagyobb
vonzereje, impozánsan felújított vára, melyet a XIV. században
kezdtek építeni. Rendkívül fontos erődítménynek számított a
törökök ellen. Látnivalók megtekintése után, utazunk a horvát
fővárosba, Zágrábba. Alapítása Szent László magyar király nevéhez kötődik, aki 1093-ban alapította meg itt a püspökséget.
A horvát főváros, két külön város egyben az alsóvárosban, széles sugár utakat, hatalmas tereket, és szecessziós épületeket
találunk. A felsővárosnak, meghitt középkori hangulata van.
A kettőt sikló köti össze. Rövid sétát teszünk, melynek során
megtekintjük a főbb nevezetességeket: Jelasics tér, Mária
menybemenetele Székesegyház és a Szent Márk templomot. A
városnézés után szabad program alkalmával egyénileg fedezhetjük fel a horvát fővárost.  
Indulás Magyarországra a kora esti órákban, érkezés a késő
éjszakai órákban Pécsre.

www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu

Utazási Információ:

Időpontok:
2019.05.11., 2019.08.25., 2019.11.02.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, mini bár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 500 szerb
dinár/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a programok belépődíjait.
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás
jogát irodánk fenntartja!

29

PLITVICE - „KIRÁNDULÁS A CSODÁLATOS VÍZESÉSEK VILÁGÁBA”

Részvételi díj:

29.900
Ft/fő
Egyágyas felár:

1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Letenye – Varazdin – Zágráb – Plitvice
Indulás 05:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút / Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az éjszakai órákban. Utazás Letenyén át Horvátországba.
Utunk első állomása Varazdin, ahol megtekintjük a barokk városközpontot. Ezt követően továbbutazás Zágrábba, ahol rövid
sétát teszünk a horvát fővárosban, megtekintjük az óvárost.
(székesegyház, parlament, Nemzeti Színház). Az esti órákban
szálláshelyünkre érkezünk. Vacsora a szálláshelyünkön.
2. nap: Plitvice – Pécs / további leszállási helyeink
Egész napos (gyalogos, hajós, kisbuszos) kirándulás a Plitvicei Nemzeti Parkban, a 16 tavat magába foglaló 92 csodálatos
vízeséssel tarkított természeti területen. Plitvice 1996 óta az
UNESCO Világörökség része. Az élményekben gazdag kirándulás után visszaindulunk Magyarországra. Hazaérkezés Pécsre a
késő esti órákban várható.

9.900 Ft/fő

Utazási Információ:

Időpontok:
2019.04.27. - 04.28., 2019.07.13. - 07.14.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Szállás: Plitvice környékén 1 éj 3*-os szállodában 2-3 fős
szobákban. Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 250
HRK/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodában, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
Az ár nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség,- Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes
részvételi díj 1,8 %-a) és a programok belépődíjait (kb. 250
HRK/fő). Fontos! A belépőket nem szabad eldobni, mert később a hajót és a kisbuszt ugyanazzal a belépőjeggyel lehet
igénybe venni!
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás
jogát irodánk fenntartja!

PLITVICE - „KIRÁNDULÁS A CSODÁLATOS VÍZESÉSEK VILÁGÁBA”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Letenye – Zágráb – Plitvice
– Pécs / további leszállási helyeink Indulás 03:00 órakor Pécsről,
a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve
a további felszállási helyeinkről a hajnali órákban. Utazás rövid
technikai szünettel Letenyén át Horvátországba. Egynapos
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 kirándulók gyalog, hajóval és kisbusszal fedezhetik fel a táj
szépségeit. A Nemzeti Park megtekintése után visszaindulás
Magyarországra. Hazaérkezés Pécsre a késő éjszakai órákban
várható.

Részvételi díj:

11.900 Ft/fő

Utazási Információ:

Időpontok: 2019.05.01., 2019.06.09.,
2019.08.20.. 2019.10.05.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 250 HRK/
fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a programok belépődíjait (kb. 250 HRK/fő).
Fontos! A belépőket nem szabad eldobni, mert később a hajót és a kisbuszt ugyanazzal a belépőjeggyel lehet igénybe
venni!
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

CSOBBANÁS BASKÁN - „VILLÁMNYARALÁS A KRK-SZIGETEN”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Barcs – Zágrab – Baska
Indulás 22:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/
Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az esti
órákban. Folyamatos utazás, technikai pihenőkkel Horvátországba. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
2. nap: Baska Tervezett érkezés a Krk-szigetre a délelőtti órákban
várható. A Krk-sziget az egyik legnépszerűbb üdülőhely a magyar
turisták körében. Az odajutás különleges élménye, hogy a több mint
1400 m hosszú Krk hídon juthatunk el a szigetre, mely a világ egyik
leghosszabb betonhídja. Baska a Krk-sziget egyik legfestőibb fürdőhelye. A strandot csodálatos fehér karszthegyek ölelik körül. A
kb. 2 km hosszan elnyúló strand rendkívül népszerű a strandolni
vágyók körében. A tengerpart homokos-apró kavicsos, a tenger
lassan mélyül, gyermekeknek is kiváló strandoló helyszín. A tengerpart mögötti sétálóutcában szállodák, éttermek, szórakozóhelyek,
fagylaltozók, üzletek sorakoznak és hívogatják a turistákat. Baska
belvárosának XV. századi szűk sikátorai egy kedves halászfalu hangulatát idézik. Baska tengerpartjának nemcsak napközben, de este
is fantasztikus hangulata van: pálmafák, zeneszó az éttermekből,
árusok kínálta portékák, így minden adott, hogy jól érezzük magunkat. Tervezett visszaindulás Magyarországra az esti órákban,
folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Figyelem! Éjszaka az autóbuszon!
3. nap: Baska – Pécs / további leszállási helyeink
Érkezés Pécsre a reggeli órákban várható.

30

Utazási Információ:
Időpont: 2019.06.28 – 06.30.,
2019.07.26. – 07.28,. 2019.08.30 – 09.01.

Részvételi díj:

13.900 Ft/fő

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: átöltözési lehetőség: ingyenes, 1 db napozóágy: kb. 50 HRK/nap, zuhanyzás: 2 HRK/
alkalom.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű utaskísérőt.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a strandolási költségeket (napozóágy, zuhanyzás).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

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

KLAGENFURT - MINIMUNDUS ÉS A CSODÁS WÖRTH-I TÓ „EGY NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Klagenfurt / Minimundus –
Maria Wörth – Pécs / további leszállási helyeink
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
az éjszakai-hajnali órákban. Utunk először a klagenfurti Minimundusba vezet, ahol a világ legszebb látványosságainak kicsinyített másolatát csodálhatjuk meg. A 26.000 m2-es parkban
bemutatásra kerül a világ 170 híres épülete, építménye, vonata,
hajója. A makettek az eredeti objektumok 1:25 arányban kicsinyített valósághű másai. A belépőjegy tartalmazza a belépést a
Planetáriumba, a játszótérre, és a természettudományos boltba
is. Délután ismét autóbuszra szállunk és ellátogatunk a környék
egyik legszebb látványosságához, a Pyramidenkogel kilátóhoz.
(Fakultatív program, belépő: kb. 12 Euro/fő.) Miután kigyönyörködtük magunkat a csodálatos panorámában Maria Wörth
városba hajtunk, amely a Wörthi-tó egyik üdülőközpontja. A
Wörthi-tó a karintiai tóvidék legnagyobb kiterjedésű tava. A tó
partján mediterrán jellegű mikroklíma alakult ki, mely látogatói
körében közkedveltté teszi a tavat, így Ausztria riviérájának is
szokták nevezni. A busz a kora délutáni órákban indul vissza
Magyarországra. Érkezés Pécsre az éjszakai órákban várható.

Utazási Információ:

Részvételi díj:

Időpont:
2019.05.11., 2019.07.06., 2019.10.05.

13.900 Ft/fő

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 30 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1.8%-a), valamint a program belépődíját
(kb. 30 Euro/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

ÁLLATKERTEZÉS SCHÖNBRUNNBAN „BAROKK KORI ÁLLATSZEMLE A KIRÁLYOK KERTJÉBEN”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Kaposvár – Nagykanizsa
– Zalaegerszeg –Sárvár – Sopron – Bécs – Pécs / további leszállási
helyeink  Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell
benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az éjszakai/hajnali órákban. Folyamatos utazás, rövid
pihenőkkel Ausztriába. Érkezés Bécsbe a délelőtti órákban várható. Először a Schönbrunn-i Kastélyt tekintjük meg, mely egykor a Habsburg császárok nyári rezidenciája volt. A 22 teremből
álló „Imperial Touron” megismerkedhet a látogató I. Ferenc
József, és Sisi életének mindennapjaival. Ferenc József lakóés dolgozószobája: szolid és egyszerű; annál fényűzőbbek a
reprezentációs termek és a vendégszobák. A Tükörteremben
valaha Mozart zenélt, mint hatéves csodagyerek. A kastély
megtekintése után a szintén világhírű Schönbrunn-i Állatkert
következik, mely Ausztria leglátogatottabb kulturális és szabadidős nevezetességei közé tartozik. Az állatkertet 1752-ben
alapították, (tervezője Mária Terézia férje, Lotaringiai Ferenc
volt) mely a világ legrégibb, még működő állatkertjének számít.
17 hektár területen valamennyi földrész állatai megtalálhatók.
A látnivalók megtekintése után indulunk vissza Magyarországra. Érkezés Pécsre a késő esti órákban várható.

Utazási Információ:

Időpont: 2019.06.10, 2019.08.11, 2019.11.02.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 40 Euro/fő
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a programok belépődíjait (kb. 40 Euro/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj:

10.900 Ft/fő

RIEGERSBURG VÁRA - „LOVAGVÁR, BOSZORKÁNYTANYA, CSOKIGYÁR ÉS EHETŐ ÁLLATKERT”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Kaposvár – Nagykanizsa – Muraszombat – Riegersburg – Pécs /
további leszállási helyeink
Indulás 04:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a
további felszállási helyeinkről a hajnali órákban. Utazás rövid technikai pihenőkkel Szlovénián át
Riegersburg váráig. A délelőtti órákban érkezünk a 200 méter magas vulkáni kúp bazaltszikláira
épült várkastélyba. Látogatást teszünk a Vármúzeumban, valamint a Boszorkánymúzeumban,
megcsodáljuk a szikláról nyíló lenyűgöző látványt. Feljutás a várba egy kb. 20 perces sétával vagy
felvonóval. A várlátogatás után a Zotter Csokigyárba utazunk, ahol audio guide használatával bepillantást nyerünk a csoki gyártás kulisszatitkaiba, majd csoki kóstoláson vehetünk részt. Programunk
folytatásaként ellátogatunk a 27 hektáron elterülő „Ehető Állatkertbe”, ahol a bemutatott állatokból
készült különböző ételeket kóstolhatunk meg.
A késő délutáni órákban indulunk vissza Magyarországra. Hazaérkezés Pécsre a késő esti órákban
várható.

Utazási Információ:

Időpont: 2019.06.01., 2019.08.10., 2019.11.09.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 40 Euro/fő (vár: kb. 12 Euro/fő, lift: kb. 4
Euro/fő, csokigyár kb. 16 Euro/fő, ehető állatkert: kb. 6 euro/fő).
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű
idegenvezetést. A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset,- Betegség,- Poggyászbiztosítást
(BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a programok
belépődíjait (kb. 40 Euro/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj:

10.900 Ft/fő
www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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ADVENT BÉCSBEN - „KARÁCSONYVÁRÁS A FÉNYLŐ JÉZUSKA VÁSÁRBAN”

Részvételi díj:

30.900
Ft/fő
Egyágyas felár:
9.900 Ft/fő

1. nap: Pécs / további felszállási helyeink - Bécs
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az éjszakai-hajnali órákban. Utazás a soproni határátkelőn
át Bécsbe. Első programunk során Schönbrunnba utazunk,
a Habsburgok világhírű kastélyához, ahol évente hangulatos
karácsonyi vásárt rendeznek. A kastélypark megcsodálása és
a vásár felkeresése után Bécsbe indulunk. Autóbuszos városnézés után a karácsonyi díszbe öltözött Kärtner Strasse-n sétálhatunk. Ezt követően elfoglaljuk szállásunkat Bécsben, ahol
vacsorával várják a csoportot.
2. nap: Bécs – Pécs / további leszállási helyeink
Reggeli után folytatjuk városnézésünket Bécsben (Ring, Operaház, Stephan’s Dom, Parlament, Rathaus), közben lehetőség
van megtekinteni a Hofburgban található Sissy Múzeumot. Szabadidő alatt válogathatunk a Christkindlmarkt, a Jézuska vásár
portékái között a városháza előtti téren. A délutáni órákban
indulunk vissza Magyarországra. Érkezés Pécsre a késő esti
órákban várható.

Utazási Információ:
Időpont: 2019.12.14. - 2019.12.15.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Szállás: Bécsben 1 éj 3*-os szállodában 2-3 fős szobákban.
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 30 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást 3*-os szállodában, a félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a fent leírt
programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a) és a programok belépődíjait (kb.
30 Euro/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

ADVENT BÉCSBEN - „KARÁCSONYVÁRÁS A FÉNYLŐ JÉZUSKA VÁSÁRBAN”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Bécs – Pécs / további
leszállási helyeink
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az éjszaka-hajnali órákban. Utazás a soproni határátkelőn
át Bécsbe. Első programunk során Schönbrunnba utazunk,
a Habsburgok világhírű kastélyához, ahol évente hangulatos
karácsonyi vásárt rendeznek. A kastélypark megcsodálása és

a vásár felkeresése után Bécsbe indulunk. Autóbuszos városnézés után a karácsonyi díszbe öltözött Kärtner Strasse-n sétálhatunk. Szabadidő alatt válogathatunk a Christkindlmarkt,
a Jézuska vásár portékái között a városháza előtti téren, vagy
sétálhatunk Bécs híres üzlet-utcáján, a Mariahilfer Strasse-n.
Az esti órákban indulunk vissza Magyarországra. Érkezés
Pécsre az éjszakai órákban várható.

Részvételi díj:

10.900 Ft/fő

Utazási Információ:
Időpont: 2019.11.30., 2019.12.07.,
2019.12.08., 2019.12.14.,
2019.12.15., 2019.12.21.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 30 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset,- Betegség,- Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a programok belépődíjait (kb. 30 Euro/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

ADVENT GRAZBAN - „JÉGBETLEHEM AZ ÓRATORONY VÁROSÁBAN”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Graz – Pécs / további leszállási
helyeink
Indulás 04:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/
Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről a hajnali
órákban. Érkezés Grazba a délelőtti órákban várható. A nap első
felében rövid városnézés a karácsonyi díszbe öltözött romantikus
városban, a csodálatos fényekkel, karácsonyi hangulatot időző
belvárosi utcácskákban, barátságos belső udvarokban. A Dóm,
a Főhercegi rezidencia, a Jezsuita Rendház, és a Mauzóleum
csalogatja az idelátogatókat. Az Óratoronyhoz elsétálva páratlan
kilátásban lehet részünk. Az óriás méretű jégbetlehem, betlehemi
istállóval, különleges megvilágított adventi naptárral várja a vásárra
érkezőket. Délután szabadprogram következik, ahol átélhetjük az
ünnepi hangulatot Graz főterén a meseszerű adventi vásárban. Az
esti órákban indulunk vissza Magyarországra. Érkezés Pécsre az
esti órákban várható.

Utazási Információ:
Időpont: 2019.11.30., 2019.12.15.

Részvételi díj:

9.900 Ft/fő
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Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 20 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset-, Betegség-, Pog�gyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a
teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a programok belépődíjait (kb. 20 Euró/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

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

ADVENT POZSONYBAN - „CSOKOLÁDÉMÁMOROS KARÁCSONYVÁRÁS”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Pozsony – Kittsee – Pécs
/ további leszállási helyeink
Indulás 03:00 órakor Pécsről, a  48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
az éjszakai-hajnali órákban. Elsőként a szlovák fővárosba,
Pozsonyba indulunk, ahol valaha közel 300 éven keresztül a
magyar királyokat koronázták. Az autóbuszunkról leszállva
gyalogos séta következik az óvároson keresztül: Szent Márton
székesegyház, Mihály-kapu, Közép-Európa legrégibb egyetemének épülete (Academia Istropolitana), Fő tér, Prímás Palota,
templomok, főnemesek palotái és Szlovák Nemzeti Színház.
A városnézés után szabadprogram és vásárlási lehetőség a
forralt bor és mézeskalács illatokkal teli   adventi vásárban.
Ezt követően utunkat a festői   Ausztriába folytatjuk, és látogatást teszünk Kittsee-be, a híres Hauswirth csokoládégyárba. Itt évente 120 dolgozó mintegy 2.000 tonna csokoládéból
állít elő kiváló ízű, ellenállhatatlan finomságot a legmagasabb
minőségben. Specialitásaik elsősorban a húsvéti, mikulás és
karácsonyi figurák, de mellette más termékekkel is csábítják
a látogatókat és vásárlókat. A Csokicsárda nem más, mint
a gyár mintaboltja. Az egész épület egyetlen helységből áll,

ADVENT ZÁGRÁBBAN -

ahol kilós- félkilós csomagolásban hatalmas halmokba rakva
a legkülönbözőbb csokitermékeket találhatjuk. Minden fajtából
egy-egy doboz nyitva van, hogy a vásárló megkóstolhassa,
kiválassza a neki megfelelőt. A késő délutáni órákban indulunk
vissza Magyarországra. Érkezés Pécsre a késő esti órákban
várható.

Részvételi díj:

10.900 Ft/fő

Utazási Információ:

Időpont: 2019.12.08., 2019.12.21.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV,
videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést. A részvételi díj
nem tartalmazza: a Baleset,- Betegség,- Poggyászbiztosítást
(BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes részvételi
díj 1,8 %-a), valamint az egyénileg megnézni kívánt látványosságok belépődíjait.
A csoportok minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

„ÉLŐ BETLEHEM EURÓPA LEGJOBB KARÁCSONYI VÁSÁRÁBAN”

1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Zágráb – Pécs / további leszállási helyeink Indulás 04:00 órakor Pécsről, a 48-as tér
melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további
felszállási helyeinkről a hajnali órákban. Folyamatos utazás
rövid pihenővel Horvátországba. A délelőtti órákban Varasdra
érkezünk. A város egyik legnagyobb vonzereje az impozánsan felújított vár, melyet a XIV. században kezdtek építeni és
rendkívül fontos erődítménynek számított a törökök ellen. Az
Óvárosban a váron kívül hangulatos utcácskák és paloták láthatóak. Az adventi időszakban Varasd ünnepi díszbe öltözik,
kis bódék várják az ide látogatókat. A Látnivalók megtekintése
után továbbutazunk a horvát fővárosba, Zágrábba. A horvát
főváros két külön város egyben: az alsóvárosban széles sugárutakat, hatalmas tereket, és szecessziós épületeket találunk, a felsővárosnak meghitt középkori hangulata van. A két
városrészt sikló köti össze. Rövid sétát teszünk, melynek során, megtekintjük a főbb nevezetességeket: Jelasics tér, Mária
mennybe menetele Székesegyház, Szent Márk templom. A
városnézés után részt vehetünk az adventi forgatagban, melynek több helyszíne is van a városban. A főtéren egy hatalmas
adventi koszorút állítanak fel, ez a rendezvények központja.

A környező utcákban szinte egymást érik a forraltbor árusító
helyek, fűtött sátrakban élvezhetjük az advent elmaradhatatlan
ízeit: a horvát kolbászokat, a húspogácsákat, a cevapokat és
természetesen a forralt borok között is válogathatunk. Az esti
órákban indulunk vissza Magyarországra. Érkezés Pécsre a
késő éjszakai órákban várható.

Utazási Információ:

Időpont: 2019.12.07., 2019.12.21.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV,
videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést. A részvételi díj
nem tartalmazza: a Baleset,- Betegség,- Poggyászbiztosítást
(BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes részvételi
díj 1,8 %-a), valamint az egyénileg megnézni kívánt látványosságok belépődíjait.
A csoportok minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj:

8.900 Ft/fő

ADVENT LJUBJANÁBAN - „KARÁCSONYVÁRÁS AZ ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZÖTT VÁROSBAN”
1. nap: Pécs / további felszállási helyeink – Maribor – Ljubljana – Pécs / további leszállási helyeink
Indulás 04:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről az éjszakai-hajnali órákban. Utazás Szlovéniába rövid technikai pihenőkkel.
Érkezés a délelőtti órákban a Dráva parti Mariborba, Szlovénia második legnagyobb városába. Városnézésünk során megtekintjük a gyönyörű barokk főteret, a székesegyházat, a városházát és a várost
uraló hatalmas kastélyt. Tovább utazunk Ljubljanába, ahol koradélután gyalogos városnézésen vehetnek részt, majd szabad program az adventi forgatagban. A karácsonyi vásár központja a Prešernov
tér, ahol megtalálható minden karácsonyi vásár kötelező eleme: a forralt bor, a kézműves termékek, a
sütemények,  és a sült gesztenye. A vásárban helyi művészek és tervezők munkáit is megtalálhatjuk,
így egyedi ajándékokra lelhetünk. A szlovénok nagyon büszkék és ragaszkodnak saját ételeikhez és
italaikhoz, így a helyi mézek, pálinkák vagy éppen a tökmagolaj is kiváló ajándék lehet. Feltétlenül
kóstoljuk meg a magyar bejglihez hasonló karácsonyi süteményt, és a forralt bort. Az esti órákban
indulunk vissza Magyarországra. Érkezés Pécsre az éjszakai órákban várható.

Utazási Információ:

Időpont: 2019.11.30., 2019.12.14.

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV, videó, minibár, WC).
Ellátás: önellátás.
Helyszínen fizetendő költségek: tájékoztató árai kb. 30 Euro/fő.
A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű
idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a Baleset,- Betegség,- Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó/
útlemondási biztosítást (a teljes részvételi díj 1,8%-a), valamint a programok belépődíjait
(kb. 30 Euro/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő. A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

Részvételi díj:

12.900 Ft/fő
www.ikarosz.hu • info@ikarosz.hu
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SZILVESZTER ERDÉLYBEN

„SZÍNVONALAS SZÉKELY SZILVESZTER, SZÍNES PROGRAMOKKAL”
Részvételi díj:

76.900
Ft/fő
Egyágyas felár:
28.900 Ft/fő

Időpont:
2019.12.28. - 2020.01.02.
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1. nap: Pécs / Budapest / további felszállási helyeink – Nagyszeben
Indulás 22:00 órakor Pécsről, a 48-as tér melletti Shell benzinkút/Mc Drive parkolóból, illetve a további felszállási helyeinkről
az esti-éjszakai órákban. A nagylaki határátkelés után utunkat a
Romániai Déli Autópályán folytatjuk Nagyszebenig.
Figyelem, éjszaka az autóbuszon!
2. nap: Nagyszeben – Brassó – Sepsiszentgyörgy
Nagyszebenben rövid városnézést tartunk a belvárosban, majd
újra buszra szállunk és utunkat a Szászok földjén a Déli Kárpátok mentén folytatjuk.  Útközben Fogarason a fogarasi várkastélyban berendezett „Fejedelemasszonyok” lakosztályait
bemutató múzeumba látogatunk, majd Brassó érintésével érkezünk a koraesti órákban szállásunkra, Sepsiszentgyörgyre, ahol
szilvapálinkával és vacsorával várják a csoportot.
3. nap: Sepsiszentgyörgy – Brassó – Sepsiszentgyörgy
Reggeli után gyalogosan felkeressük Sepsiszentgyörgyön a
Székelyföldi Vadászati Múzeumot, ahol a volt diktátor, Ceauşescu medve trófeáit is megtekinthetjük. A múzeumlátogatás után
buszra szállunk, és Brassóba utazunk. Először tele-kabinnal felmegyünk a Cenkre, ahonnan 955 m magasságból nagyon szép
látvány tárul elénk. Ezután Brassó belvárosával ismerkedünk
(Fekete templom, Honterus János szobra, Városháza, stb.) Az
azt követő szabadidőben megtekinthetjük a szilveszteri vásárt
egy kis forralt bor társaságában. A délutáni órákban újra buszra
szállunk és visszautazunk szálláshelyünkre, Sepsiszentgyörgy-

re. (Figyelembe véve, hogy a hétfői napon a múzeumok nem
tartanak nyitva, illetve a felvonó sem működik az e napi programot adott esetben felcserélhetjük a következő napival.)
4. nap: Sepsiszentgyörgy
A svédasztalos reggelit követően látogatást teszünk a Székely
Múzeumba, ahol a székely vidék legjellegzetesebb berendezési tárgyait tekinthetjük meg. A csoportot a szállodában egy
óévbúcsúztató ebéddel várják. A délutáni órákban egy rövid
sepsiszentgyörgyi városnézés, majd szabadprogram következik. 20:00 órától reggelig tartó szilveszteri mulatság élőzenével.
5. nap: Sepsiszentgyörgy
11:00 órától újév köszöntő ebéd (leves), majd 13:00 órától helyi
szokás szerinti hagyományos disznóvágáson vehetünk részt
(forralt bor, szíverősítő, forró tea), majd lovas-szánozás, szekerezés a Baróti hegység lábánál egy kis útravalóval. 18:00 órakor
disznótoros vacsora a szálláshelyünkön.
6. nap: Sepsiszentgyörgy – Brassó – Déva – Szeged – Pécs / Budapest
/ további leszállási helyeink
A svédasztalos reggeli elfogyasztása után útra kelünk, és a
Szászok földjén átutazva, több rövid megállóval indulunk Magyarországra. Hazaérkezés Pécsre a későesti órákban várható.

Utazási Információ:

Utazás: nyugati típusú autóbusszal (légkondicionáló, TV,
videó, minibár, WC).
Szállás: Sepsiszentgyörgyön 4 éj 3*-os szállodában 2-3 fős
szobákban.
Ellátás: félpanzió (3 reggeli, 2 ebéd, 3 vacsora)
Helyszínen fizetendő költségek: kötelező szilveszteri mulatság: 60 Euro/fő + belépők tájékoztató árai kb. 40 Lei/fő +
lovas szánozás, szekerezés a Baróti hegység lábánál (forralt bor) 10 Euro/fő. A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a
szállást 3*-os szállodában, a félpanziós ellátást (3 reggeli,
2 ebéd, 3 vacsora), a fent leírt programokat, valamint a magyar nyelvű idegenvezetést. A részvételi díj nem tartalmazza:
a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), a stornó/útlemondási biztosítást (a teljes részvételi díj 1,8%-a),
a programok belépődíjait, a lovas szánozást/szekerezést
a Baróti hegység lábánál (forralt bor), valamint a kötelező
szilveszteri mulatságot (60 Euro/fő).
Útjaink minimális indulási létszáma 35 fő.
A programváltoztatás jogát irodánk fenntartja!

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

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet (R.), valamint az utazásszervező és közvetítő
tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet (Uterv.) hatályos
rendelkezései alapján, kiegészítve és egységesen értelmezve a csatolt …
számú mellékletekkel együtt
az IKAROSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, (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 Utazásszervező), valamint
Megrendelő neve:………………..………………………………...............
Lakcíme:………………………………………………………...........
e-mailcím/telefonszám:……………………………………..............
(a továbbiakban: a jogszabályoknak megfelelően Megrendelő/Utas/Utazó) (a
továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
között létrejött ………………..számú utazási szerződés mellékletét képezi.
Megrendelt szolgáltatás megnevezése:………………..…………………
…………………..……………………………….................................
Az utazás időpontja:
20.……………….-tól, 20.…………….…ig (…….nap/…….éjszaka)
Az Utazásszervező helyi képviselőjének
neve:…………………..………………………………..................................
székhelye:……………..……………………………….................................
telefonszáma, fax, e-mail cím:………………………….................................
1.Szerződés megkötése (e fejezetben a szerződő fél: Megrendelő)
1.1 Az Utazásszervező minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét és az ajánlat
szempontjából fontos egyéb információkat. Megrendelésre szervezett utazások
esetében mindezeket az Utazásszervező írásos visszaigazolása, illetve az utazási
szerződés mellékletei (utastájékoztató, Voucher) tartalmazzák.
1.2 A tájékoztatóban rögzített információk, valamint az Utazásszervező által
átadott, faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, a
honlapon elhelyezett ismertető, egyedi tájékoztató, programleírás, vagy az
egyedi szerződési feltételek és a honlapunkon szereplő, esetenként a programfüzet kiadása után aktualizált információk is a szerződés szerves részét képezik.
1.3 Megrendelő kijelenti, hogy az Utazásszervező szerződésében, kiadványában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a
szerződés aláírásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Abban
az esetben, ha a Megrendelő nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg
befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és
nevében eljárni és nyilatkozatot tenni.
1.4 Az utazási szerződés a Szerződő Felek között a szerződés aláírásával, a
jelentkezés nyilvántartásba vételével, valamint az előleg megfizetésével jön
létre, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre.
1.5 Abban az esetben, ha a jelentkezést az Utazásszervező helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét
feltünteti, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazásszervező a szolgáltató partnere (külföldi/belföldi utazási iroda, repülőtársaság, stb.) a megrendelést írásban visszaigazolta. Az Utazásszervező a Megrendelőt a jelentkezés
elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. A Megrendelő tudomásul veszi,
hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a teljes részvételi díj az Utazásszervező számlájára
hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szerződés teljesítését az Utazásszervező megtagadhatja,
és ez esetben az Utazásszervező felelősség nem terheli.
2. Szolgáltatások, részvételi díj
2.1 A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a teljes összeget,
vagy előleget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. Ettől az Utazásszervező akkor térhet el, ha a külföldi
közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A
részvételi díj fennmaradó részének megfizetése az utazás megkezdése előtt 30
nappal, külön értesítés nélkül esedékes, kivéve, ha a közreműködővel kötött
szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A részvételi jegy a
teljes részvételi díj befizetését követően kerül átadásra (legkorábban indulás
előtt 5 nappal). Az utazási szolgáltatások csak a teljes díj (részvételi díj és egyéb
költségek, közterhek) befizetésével vehetők igénybe. A Megrendelő és utastársai csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatásokat vehetik igénybe.
2.2 A Megrendelő fizetési késedelme esetén az Utazásszervező vagy teljesítést
követelhet, ennek eredménytelensége esetén a szerződéstől elállhat. A Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárát köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni a Ptk. vonatkozó szabályai alapján.
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 adókat, egyéb kötelező terheket és díjakat (vízum, biztosítások,
repülőtéri illeték, üdülőhelyi díj stb.) az Utazásszervező a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.

3. Szolgáltatás- és díjváltozások
3.1 Utazásszervező jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat
a R. 6.§-ában meghatározott esetekben arányosan felemelni, azzal, hogy az
utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a díj az itt meghatározott okból
sem emelhető.
Az Utazásszervező a díjemelés mértékét és indokát a Megrendelővel tartós
adathordozón (pl. papír, elektronikus levél) közli. A díjemelés kiszámítása úgy
történik, hogy az Utazásszervező az utazási szerződés alapján fizetendő teljes
díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével felemeli.
Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, akkor a Megrendelő az utazási
szerződést bánatpénz fizetés nélkül felmondhatja vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. A Megrendelő jelen
bekezdés szerinti döntéséről köteles az Utazásszervezőt 3 munkanapon belül
írásban tett nyilatkozattal tájékoztatni.
4. A Megrendelő szerződés átruházási, módosítási és elállási joga
4.1 A Megrendelő jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére átruházni,
aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. A Megrendelő köteles erről az Utazásszervezőt írásban haladéktalanul, de legkésőbb az
utazási szolgálatás megkezdését megelőző hét napon belül tájékoztatni. A szerződés átruházásának feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási
szerződésből eredő, még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse
az Utazásszervezőnek a szerződés átruházásából eredő költségeit.
4.2 Ha a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés módosítása válik szükségessé olyan okból, amely a szolgáltatás teljesítésére nincs
kihatással (pl. személyes adatok változása), köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg
megtéríteni. A felmerülő szerződésmódosítási költségtérítés mértékéről az
utazási iroda ad tájékoztatást.
4.3 Eltérő megállapodás hiányában az 4.1. és 4.2. pontban hivatkozott költségtérítés mértéke 6000,- Ft/fő összegű költségátalányt határoz meg az Utazásszervező.
4.4 Az Utazásszervező a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának/
cseréjének jogát fenntartja. A változásokról köteles a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Megrendelő a változást írásban elfogadja,
az a szerződés részévé válik. Amennyiben a Megrendelő az értesítés kézhez
vételétől számított 3 napon belül nem nyilatkozik, az Utazásszervező jogosult
az esetleges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében
intézkedni. Az Utazásszervező ezen magatartása következtében a Megrendelőt
ért esetleges kárért nem felelős.
4.5 Az Utas az utazási szerződést az utazás megkezdése előtt bármikor felmondhatja. A felmondást írásban kell az Utazásszervezővel az utazás részvételi
számára hivatkozással közölni. A felmondás akkor válik hatályossá, ha arról az
Utazásszervező hitelt érdemlően tudomást szerzett.
Ha a Megrendelő az utazási szerződést felmondja, és a felmondás oka nem
a 3.1 pontban meghatározott ok, akkor köteles az Utazásszervező 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 Utazásszervező felmondási joga (e fejezet alkalmazásában a szerződő
fél: Utas)
5.1 Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20
nappal írásban tett nyilatkozattal kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést , amennyiben annak teljesítésében elháríthatatlan és
rendkívüli körülmények gátolják vagy a jelentkezők létszáma az utazáshoz
szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el.
Amennyiben az Utazásszervező ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor
az Utazó választása szerint, vagy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű
helyettesítő szolgáltatást ajánl fel vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat. Ha
a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli.
Amennyiben helyettesítő szolgálatást nem tud nyújtani az Utazásszervező,
vagy azt az Utazó nem fogadja el, úgy részére a teljes befizetett díjat visszatéríti
14 napon belül.
Legkisebb utaslétszám autóbuszos utazások esetén: 35 fő. Egyéb utazások esetében: külön tájékoztató szerint.
6. Hibás teljesítés (e fejezet alkalmazásában a szerződő fél: Utazó)
6.1 Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utazó a szolgáltatásokkal
kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A kifogásról jegyzőkönyvet kell felvenni, és ennek
egyik példányát az Utazónak átadni.
Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az Utazó az Utazásszervezőt köteles haladéktalanul tájékoztatni – a részvételi jegyen,
vagy az utastájékoztatóban feltüntetett ügyeleti telefonszámon -, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte.
Ugyanígy kell eljárnia az Utazónak, amennyiben az utazás helyszínén jelenlévő
utaskísérő, vagy a szolgáltató nem orvosolja a szerződésszegést. Az Utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az Utazó a hibás teljesítésből származó
igényeit a hazaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül
köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. Az Utazásszervező a

beérkezett panaszt legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről az Utazót tájékoztatja.
6.2 Az Utazásszervező nem köteles a szerződésszegést orvosolni, amennyiben
az lehetetlen, vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az
érintett utazási szolgáltatások értékére tekintettel. Ebben az esetben az Utazó
díjengedményre vagy kártérítésre jogosult. A kártérítési felelősségre a Ptk. és a
Korm. rendelet szabályai az irányadók.
7. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
7.1 Az Utazásszervező, köteles tájékoztatást nyújtani az Utazónak az utazással
érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól.
Ezen rendelkezések (útlevél és vízum beszerzése és érvényessége, a vám-, a
deviza- és a közegészségügyi rendelkezések) betartása az Utazó felelőssége. Az
Utazásszervező köteles a szerződés megkötése során az Utazó figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre
nem tarthat igényt.
8. Biztosítás
8.1 A részvételi díj a baleset-, betegség és poggyászbiztosítás (BBP), valamint
az útlemondási biztosítás díját nem tartalmazza, azokat az Utazó egyénileg köti
meg. Utazásszervező az útlemondási biztosításra a legkedvezőbb ajánlatot az
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-től kapja. Az Utazó más biztosítóval
is köthet útlemondási (stornó) biztosítást.
8.2 Utazásszervező a számára előírt vagyoni biztosítékra az AEGON – Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést (címe: 1091 Budapest,
Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365).
9. Egyéb tájékoztatások
9.1 Az Utazásszervező az adott program indulása előtt a még szabad helyeit
eseti jelleggel kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle árcsökkentés vagy
visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére visszamenőleg nem
biztosíthatók.
9.2 Az Utazásszervező által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatók össze, kivéve, ha erről kifejezetten így rendelkezik.
9.3 A szolgáltatás jellegéből eredő, vis maior körülmények (pl.: baleset az
autópályán, határátlépésnél várakozás, műszaki meghibásodás, stb.) miatt az
autóbuszjáratok megtervezett menetideje, esetleg útvonala, az autóbusz típusa és ülésrendje megváltozhat. Az Utazásszervező 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 Utazók, poggyászuk és értéktárgyaik őrizetéről, felügyeletéről maguk
gondoskodnak az utazás során.
9.5 Az egyénileg utazóknak 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 Utazónak felróható késésből eredő kárért az Utazásszervezőt kártérítési kötelezettség nem terheli.
9.6 Az Utazásszervező a szolgáltatás részét képező programoknak vis maior
történő megváltozásáért (pl.: tűz) felelősséget nem tud vállalni.
9.7 Az Utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése
előtt 5 nappal írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének
nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról,
vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az Utazásszervező 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, erről az
Utazásszervező munkatársai adnak tájékoztatást.
10. Jogviták rendezése
10.1 Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas
közvetlenül tartozik felelősséggel.
10.2 Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben békés megegyezésre törekszik. Ennek érdekében – ha szükséges a Baranya
Megyei Békéltető Testületet – vitarendezési eljárásban is hajlandó részt venni. A
vitarendezés sikertelensége esetén jogvitájuk rendezésére a pertárgy értékétől
függően a Pécsi Járásbíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Kijelentem, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg elfogadom, magamra és
utastársaimra, az általam is képviselt személyekre nézve kötelezőnek
tekintem.
Aláírásommal elismerem, hogy a szerződéskötést megelőzően az utazásra vonatkozó általános tájékoztatót megismertem, annak egy példányát, valamint
az utazási szerződés egy példányát átvettem.
Kelt: Pécs, 2019. év………………………….. hó ……………. nap
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