
 

 

Körutazás a napfényes Hellász földjén 

Időpont: 2020.09.26-10.04. (9 nap/8 éj) 

 

Utazás: légkondicionált autóbusszal 

 Az autóbusz a személyszállítás nemzetközi előírásainak megfelel, rendelkezik a 
szükséges szakhatósági engedélyekkel, a szállítási tevékenységének végzése a 
személyszállítással kapcsolatos jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi 
feltételeknek, valamint a biztonságos személyszállítás egyéb szakmai 
követelményeinek maradéktalanul megfelel, a szállítás végzéséhez szükséges 
engedélyekkel rendelkezik. 

 

Tranzitszállás: 2 x 1 éj szállás Nis közelében 

 A Bloom Inn Hostel&Apartmans egy újonnan nyílt ifjúsági szálláshely Nis főterétől 10 perces 
gyalogtávolságra. A szálláshelyen 6-8 ágyas szobák állnak a vendégek rendelkezésére, nemek 
szerint elkülönülő közös fürdőszoba helyiséggel. 

 

Szállás: 3*1 éjszaka szállás Katerini közelében 

 A Denis Hotel and Bungalows** egy pezsgőfürdős medencével, egy virágos napozóterasszal 
és egy medence mellett lévő bár-étteremmel várja vendégeit, kevesebb mint 150 méterre 
Korinós homokos strandjától. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban saját fürdőszobával. 

 3 éjszaka szállás Athénban 

 A szálláshely, a The Student & Travellers Inn** az ókori Athén szívében, a Plaka-n helyezkedik 
el, az Akropolisztól mindösszesen 10 perc gyalog távolságra. Elhelyezés 1-2-3-4-5 ágyas 
szobákban. (Az 1-2-3-4 ágyas szobákhoz saját fürdőszoba tartozik, míg az 5 ágyas szobákhoz 
közös fürdőszoba áll rendelkezésre.) 

 

Ellátás: félpanzió az utazás teljes ideje alatt (reggeli és vacsora) 

  

NINCS ÉJSZAKAI 

UTAZÁS! 

 



 

 

PROGRAM 

1. nap – Utazás, Szabadka, Palics 

Kora reggel indulás Budakesziről. Utazás rövid megállókkal Szerbián keresztül. Délelőtt ismerkedés a 

vajdasági magyarok szellemi és kulturális központjával, Szabadkával. Látogatás a szecessziós 

városházán, majd séta a belvárosban (szökőkutak, Korzó, szecessziós paloták). Ezt követően megálló a 

gyógyhatású termálvízéről híres Palicsi-tó partján. Tranzitszállás elfoglalása Nis közelében. 

2. nap – Utazás, Thesszaloniki 

Utazás Szerbián és Észak-Macedónián keresztül Görögországba. Városnéző séta Görögország második 

legnagyobb városában Thesszalonikiben. Városnéző séta során a Fehér torony, Galerius diadalíve, 

Agios Dimitrios bazilika és Agios Georgios templom megtekintése. Ezután rövid szabadprogramra lesz 

lehetősége a csoportnak. Szállás elfoglalása Katerini közelében. 

3. nap – Utazás, Tempi-völgy, Thermopülai-szoros 

Továbbutazás Athén irányába. Kirándulás Tempi-völgyében a Daphné forráshoz, valamint az Agia 

Paraszkevi kápolnához. Itt törtek be Hellász földjére a perzsák Xerxész vezetésével. Ezt követően rövid 

megálló a Thermopülai-szorosnál, a Leonidászt ábrázoló emlékműnél. Kr. e. 480-ban itt ütközött meg 

Leonidász spártai király a túlerőben lévő perzsa sereggel. Utazás tovább, szállás elfoglalása Athén 

környékén. 

4. nap – Athén 

Egész napos városnézés helyi magyar nyelvű idegenvezetővel Görögország fővárosában, Athénban. A 

séta során az ókori Görögország elevenedik fel előttünk: Olümpieion Zeusz-templom, Hadriánusz 

császár kapuja, Zappeion kert, Nemzeti kert, Szintagma téren a volt Királyi Palota, a mai Parlament 

épülete. Az óvárosi negyeden (Plaka) keresztül séta fel az Akropoliszra: Kis és Nagy Katedrális, 

Hadriánusz könyvtára, római piactér, ókori agora múzeum (Areosz Pagos), Aszklépiosz szentély, 

Dionüszosz színház, Új Akropolisz Múzeum.  

5. nap – Korinthoszi-csatorna, Mükéné, Nafplio, Epidaurosz 

Egész napos kirándulás Peloponnészosz félszigetén. Megálló a Korinthoszi-csatornánál, melynek célja 

az Égei-tenger és a Jón-tenger összekötése volt. A munkálatokat két kiemelkedő magyar személy 

vezette, Türr István hadmérnök és Gerster Béla építész. Séta Mükéné városában: Atreusz kincsesház, 

kupolasír, Oroszlános kapu, fellegvár. Az itt feltárt leletek alapjaiban változtatták meg a görög 

történelem szemléletét, ugyanis bebizonyosodott, hogy a homéroszi eposzok valóságon alapulnak. 

Városnézés a független Görögország első fővárosában, Nafplioban. Látogatás az epidauroszi 

színházban, amely az ókori Görögország legjobb állapotban fennmaradt színháza. Utazás vissza a 

szállásra. 



 

 

6. nap – Delphi 

A szálloda elhagyása utána utazás Delphibe, az ókori Görögország első számú jósdájának 

megtekintése. A régiek a világ központjának tartották ezt a helyet. Az ásatási terület bebarangolását 

követően utazás és az új szálláshely elfoglalása Katerini környékén. 

7. nap – Meteorák 

Utazás Görögország legnevezetesebb látnivalójához, a Meteorákhoz. A Meteora „levegőben függőt” 

jelent. Ezt az elnevezést a hatalmas sziklatömbök tetején álló kolostorok miatt kapta. Egész napos 

kirándulás a kolostorok környékén, látogatás az egyik kolostorban, majd visszautazás a szálláshelyre. 

8. nap – Edessa 

Mielőtt búcsút intenénk Görögországnak megállunk a „vizek városa” -ként emlegetett Edessaban. A 

várost számos, főleg mesterséges vízesés ékesíti. Kirándulás a Karánosz-vízeséshez majd utazás tovább, 

új szállás elfoglalása Nis környékén. 

9. nap – Belgrád 

Utazás haza, útközben városnézés Szerbia fővárosában, Belgrádban. Érkezés Budakeszire az esti 

órákban. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AJÁNLAT 

 

A 9 napos kirándulás részvételi díja 18 év alattiaknak: 195.000 Ft/fő, amely 

összeg tartalmazza: 

 

Utazás teljes költségét Budakeszi indulással és érkezéssel (autóbuszbérlés, 

útdíjak, parkolási díjak, stb.) 

    

Szállást az első oldalon leírtak szerint: 2x1 éj szállás Nis közelében, 3x1 

éjszaka szállás Katerini közelében, 3 éjszaka szállás Athénban 

 

Félpanziós ellátás az utazás teljes ideje alatt (reggeli és vacsora)  

 

 

A programok és belépők teljes költségét 

 

Idegenvezetés a kirándulás teljes ideje alatt, valamint egyes városokban 

helyi idegenvezető segítségével 

 

18 évnél idősebb utasaink számára 25.000 Ft/fő felárat szükséges fizetni. 

(A napok, illetve programok sorrendje a nyitvatartások és a foglalások függvényében változhat. A konkrét 

szálláshelyek függenek a foglalás időpontjától, így a szálláshely változtatásának jogát, azonos kategórián belül 

fenntartjuk.) 

 Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszésüket, bármilyen felmerülő kérdéssel forduljanak 

hozzánk bizalommal! 


