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2017. augusztus 12-23. 

A tájékoztató utoljára módosítva: 2016. október 20. 

aug. 12. – Gyülekezés 2017. augusztus 12-én, szombaton délután 13:30-ig Esztergomban, a Ferences Gimnázium gazdasági 
bejáratánál. Esztergomból 14:00-kor indulunk bérelt busszal Görögországba. További felszállási lehetőség: Budapesten, a 
Műcsarnok mellett a homokóránál. A Műcsarnoktól 15:30-kor indulunk tovább. Utazás: M5 – Hu/SRB határ – Subotica – Novi 
Sad – Beograd – Leskovac – SRB/MKD határ – Macedónia – MKD/Gr határ – A1 útvonalon. 

Szállás: éjszaka a buszon. 

 

aug. 13. – Dél körül érkezünk meg szállásunkra, mely Olimpiaki Akti tengerparti falucskában lesz. A nap hátralevő részét 

fürdéssel és pihenéssel töltjük. 

Szállás: Olimpiaki Akti - Myrto Guesthouse-ban és a Theo Apartments-ben (apartman szállás) 

 

aug. 14. – Reggel továbbindulunk busszal az A1-es autópályán. Athént elérve rátérünk az A8-as pályára, mellyen dél körül 
lépjük át a Korinthoszi-csatornát. Loutraki közelében egy hídról fogjuk megtekinteni ezt az impozáns csatornát, ha szerencsénk 
van, épp átkelő hajót is fotózhatunk. A csatorna után következik első megállónk a Peloponnészosz-félszigeten: Korinthosz 
romvárosa. Itt Pál apostol nyomába eredünk és körbejárjuk az egykor virágzó kikötővárost és felmászunk Acrocorinth hatalmas 
erődrendszeréhez is. Korinthosz után a közeli Mükéné (Mycenae) romvárosába utazunk. A monda szerint Perszeusz által 
alapított várost, mely a XVI. századtól kezdve a mükénéi civilizáció központja, a délutáni órákban tekintjük meg. Ezután már csak 
szálláshelyünkre utazunk, mely Nafplio városának közelében található a Nafplio öbölben. 

Szállás: Kantia Nafplio - Casa Al Mare-ben és a Sofia Apartments-ben (apartman szállás) 
 

aug. 15. – Reggeli után a másfélórás buszútra lévő Stemnitsa falucskába utazunk. Innen 5 órás túrára indulunk a Lousios 

völgybe. A túra nem technikás, inkább kulturális jelentőségű. Utunk során többek között érintjük a Prodromou, majd a régi és 

az új Philosophou monostorokat is. Kora délután érkezünk meg Dimitsana faluba, ahol buszunk vár minket. Innen az egy órára 

lévő Olympia romvárosába utazunk. Itt bejárjuk az olimpiai játékoknak, az ókor egyik legfontosabb sportversenyének 

helyszínét, amely 1170 évig volt otthona ezeknek a versenyeknek. A nap végén visszautazunk szállásunkra. 

Szállás: Kantia Nafplio - Casa Al Mare-ben és a Sofia Apartments-ben (apartman szállás) 
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aug. 16. – Reggeli után szállásunkat elhagyva délelőtti városnézésre indulunk Nafplio-ba. Itt szabadprogram keretében 

felkereshetjük az impozáns Akronafplia és Palamidi erődöket vagy sétálhatunk egyet a kicsiny óvárosban. Dél körül átmegyünk 

a közeli Tiryns romjaihoz. Az „erős falú” város leghíresebb látnivalói: a palota és az erőd. Késő délután elindulunk Piraeus 

kikötőjébe, ahová kora estére érkezünk meg. Innen vacsora után hajónk 22:00-kor indul Krétára, Chania kikötőjébe. 

Szállás: Éjszakát a hajó fedélzetén töltjük, alvás hálózsákban a bárban. 

 

aug. 17. – Hajónk reggel 6:30-ra érkezik meg Krétára, Chania kikötőjébe. Innen a sziget délnyugati részén található 

Elafonisi beach-re utazunk. Itt, aki csak fürdőzni szeretne, a nap hátralévő részét strandolással töltheti. Aki viszont túrázni is 

szeretne, azokkal rövid fürdőzés után elindulunk a híres E4-es túraösvényen. Ez a túraút végigfut a part mellett. A kb. 18 km-re 

lévő Palaiochora-ba 4-5 óra múlva érkezünk meg. Itt vár ránk buszunk, azokkal már, akiket Elafonisi beach-en hagytunk 

fürdőzni. Palaiochora-ból Chania városába utazunk. A késő délutánt a velencei hangulatot árasztó történelmi városmag 

bejárásával töltjük. Chania-t a kora esti órákban hagyjuk el, innen már csak a közeli szállásunkra utazunk. 

Szállás: Maleme- Flisvos Apartments (apartman szállás) 

 

aug. 18. – Reggeli után Imbros faluba utazunk és leereszkedünk a 8 km hosszú Imbros-kanyonba. A kanyon a Samaria 

„testvére”, viszont itt nem kell tartanunk a hömpölygő turistaáradattól. A kanyonból kiérve felszállunk a kanyon bejáratánál 

várakozó buszunkra és a közeli Hora Sfakion halászfaluba utazunk. Aki nem szeretne többet túrázni, az itt töltheti a délutánt 

ebben a halászfaluban. A túrázó csapatot viszont kiviszi a busz az aszfaltos út végére, ahol rátérünk a part melletti turistaútra. 

Ezen az úton teszünk egy kis túrát, érintve több kis eldugott öblöt, ahová ugyan csak gyalog lehet eljutni, viszont alkalmas 

helyek egy megmártózásra. Célunk Loutro faluba elérni, ami kb. 2 óra gyaloglást jelent (5 km). A faluból a megismert úton 

térünk vissza buszunkhoz, majd buszra szállva összeszedjük a faluban várakozó csapatot és visszatérünk szállásunkra. 

Szállás: Maleme- Flisvos Apartments (apartman szállás) 

 

aug. 19. – Reggel a sziget keleti részének felfedezésére indulunk. Első megállónk a Lasithi plató, melyen sok impozáns 

szélmalom található. Körbejárjuk a platót és teszünk egy rövid túrát is a szélmalmok között a fennsíkon. Délután leereszkedünk 

a tengerpartra és megállunk fürdőzni a gyönyörű Istron beach-en. Ezen a nap utolsó megállónk Agios Nikolaos kikötővárosa, 

ahol szabadprogram keretében körbejárhatjuk a tengerparti városkát. Az esti órákban visszatérünk szállásunkra.  

Szállás: Maleme- Flisvos Apartments (apartman szállás) 

 

aug. 20. – Reggel elhagyjuk szállásunkat és Kréta leghíresebb látnivalójával kezdjük a napot: a bronzkori knosszosz 

palota bejárására indulunk. A palota egyszerre volt királyi rezidencia és szakrális szertartási központ. A komplexum bejárására 

minimum 2-3 óra szükséges. Ezután Iraklio-ba (Heraklion), Kréta fővárosába utazunk. Itt elsőként kisétálunk a velencei erődhöz, 

majd megtekintjük az Agios Titos templomot, a Loggia-t végül a Morosini szökőkúttal zárjuk a városnézést. Este vacsora 

következik, majd hajónk 21:00-kor indul Heraklion-ból Piraeus kikötőjébe. 

Szállás: Éjszakát a hajó fedélzetén töltjük, alvás hálózsákban a bárban. 

 

aug. 21. – Reggel 6:00-ra érkezünk Piraeus kikötőjébe. Innen elindulunk az A1-es autópályán észak felé. Hercules 

szülővárosánál (Thebes, Thiva) elhagyjuk a pályát és betérünk a gyönyörű freskókkal rendelkező Osios Loukas monostorba. A 

monostorban két kis templomot látogathatunk meg. Ezután a közeli Delfi romvárosához utazunk. Az archaikus időkben a 

települést a világ közepének tartották és az Apollón tiszteletére emelt szentély-együttes az ókor legnépszerűbb jóshelye volt. A 

terület bejárása után északnak vesszük az irányt. Rövid megállót iktatunk be a Thermopülai-szorosnál található emlékműnél, 

amely a thermopülai csatának (Kr. e. 480.) állít emléket. Ezután a délután nagy része utazással telik. Este érkezünk meg 

szállásunkra, mely a Halkidiki-félsziget északi részén található. 

Szállás: Loutra Volvis - Limnes Villas (apartman szállás) 

 

aug. 22. – Reggel elhagyjuk szállásunkat és a közeli Ouranopoli faluba utazunk. Innen egy 3 órás hajóútra indulunk, így 
tekintjük meg az Athosz félszigetet és a rajta található kolostorokat. Mivel a félszigetre nők egyáltalán nem, férfiak pedig csak 
korlátozott számban (napi 100 fő) léphetnek be, ezért be kell érnünk a kolostorok hajóról nyújtotta látványával. Miután hajónk 
visszatért Ouranopoli halászfaluba, a délután hátralevő részében egy jót strandolhatunk, majd hazaindulunk. Útvonalunk: A2 – 
A1 autópályák, Gr/MKD határ – Macedónia – MKD/SRB határ – Leskovac – Nis – Beograd – Novi Sad – Subotica – SRB/Hu határ – 
M5. 

Szállás: éjszaka a buszon. 
 

aug. 23. – A kora délutáni órákban érkezünk Budapestre. 
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TUDNIVALÓK 
 

Nyilatkozat: Az időjárás, a politikai helyzet, és közlekedési nehézségek befolyásolhatják a túra programját. Az utazás során a csoport 
minden tagjától elvárható a túravezető útmutatásának követése. A túravezető igen indokolt esetben fenntartja a jogot az utazás 
programjának kis mértékű megváltoztatására, ha az időjárás, közlekedési nehézségek, politikai viszonyok, vagy más, előre nem látható vis 
maior esetek megkívánják. Előfordulhat, hogy a program változásából vagy bővüléséből kifolyólag olyan látnivalót is érintünk, olyan 
programon is részt veszünk vagy olyan szolgáltatást is igénybe veszünk, ami az előzetes tervekben nem szerepelt, így ezen tájékoztató sem 
tartalmazza. Az ilyen esetben felmerülő pótlólagos költség a résztvevőket terheli, a programon való részvétel azonban választható. 

Csomagolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba való csomagolást, 
ill. kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. A csomag kétfelé legyen véve (de ne több felé!): legyen 
egy kisebb hátitáska, amelyben benne vannak a személyes iratok, pénz, fényképezőgép, pulóver, esőkabát és egy közepes méretű ásványvizes 
palack. Ezt bármelyik megállásnál könnyen ki tudjuk venni a buszból, továbbá ez a kishátizsák szolgálhat a túrákon is. A nagycsomagban legyen 
minden, ami egész nap nem lesz használva, amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenni. 

Egészség és biztosítás: Ajánlott gyógyszerek: Láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, hasfogó, ragtapasz, 
sebfertőtlenítő szer, fásli. Betegségek: az itthon megszokottól eltérő táplálkozás és az itthon ismeretlen baktériumok, vírusok okozhatnak 
hasmenést, kisebb rosszullétet. Egészségügyi ellátás & biztosítás: Görögországban érvényes az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártya, ezt 
minden résztvevőnek kötelező kiváltania és magával hoznia! Higiénia: a buszos és hajós éjszakákat leszámítva minden este lesz lehetőség 
fürdésre. 

Elektromos áram: Görögország elektromos aljzatai a magyar szabványtól nem térnek el, így gond nélkül fel tudjuk tölteni elektromos 
készülékeinket. 

Étkezés és ivóvíz: Megpróbálunk mindennap megállni élelmiszerboltban, ahol vásárolhatunk reggelire, vagy épp készíttethetünk friss 
szendvicseket ebédre. Vacsorázni pedig szinte minden esetben lesz lehetőségünk helyi középkategóriás éttermekben. A helyi árszint némileg 
magasabb a Magyarországon megszokottnál. Görögországban a palackozott ivóvíz fogyasztása javasolt. 

Időjárás: Jó idő esetén, a túrahelyszíneken is rekkenő hőség lehet tűző napsütéssel. Viszont bármikor változhat az időjárás, ezért legyen 
nálunk hosszúnadrág, pulóver és (vékony)kabát. 

Kommunikáció: A Görög Köztársaság hivatalos nyelve a görög, de a helyiek egy része (főleg aki a turizmusban dolgozik) jól beszél angolul 
is. A magyar mobiltelefon szolgáltatók rendelkeznek roaming partnerekkel. Időeltolódás nincs. 

Létszám: Minimum létszám: 30 fő. Ennél kevesebb jelentkező esetén nem tudjuk elindítani a túrát! Maximum létszám: 40 fő. 

Szállások: Kirándulásunk alatt 7 éjszakáját egyszerű szállodákban és vendégházakban (apartman) töltünk. Előfordulhat, hogy egymástól 
kismértékben eltérő szobákat kapunk. Az oda és vissza út alkalmával 1-1 éjszakát a buszon kell tölteni. Kréta szigetére (és onnan vissza) éjszakai 
komppal megyünk, itt az éjszakákat a komp fedélzetén töltjük saját hálózsákban. 

Szükséges felszerelés: útlevél vagy személyi igazolvány, esőkabát/esernyő, diákigazolvány (ha van – lehetőleg nemzetközi ISIC), törölköző, 
gyógyszerek, túrázáshoz megfelelő lábbeli (bakancs), meleg öltözet, napkrém, napszemüveg, sapka napszúrás ellen, kézfertőtlenítő gél. 

Természetvédelem: A résztvevőktől magas fokú környezettudatosságot várunk el. Az utazás során tilos a szemetelés, a védett növények 
leszedése, az állatok zavarása, bántalmazása és más környezetkárosító tevékenység. A dohányzóknak tekintettel kell lenniük társaikra, és nem 
szabad szemetelniük. Ezek a fenntartható turizmus alapjai! 

Tolerancia, viselkedés: Az utazás mind fizikailag, mind szellemileg megterhelő és fárasztó tevékenység; ilyen esetben a résztvevők 
könnyen közelebb kerülhetnek mentális tűréshatárukhoz. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy bárhol járunk, vendégek vagyunk, ahol ennek 
megfelelően, kulturáltan kell viselkednünk. Amint megérkezünk utazásunk helyszínére, azonnal egy más kultúrkörben találjuk magunkat, ahol a 
mienktől teljesen eltérő szokások, világnézet, életritmus, értékrend és vallás van érvényben. Ezekkel szemben kellő toleranciával kell 
viseltetnünk! Az eltérő mentalitás miatt a helyiektől nem szabad ugyanazt a rugalmasságot várnunk, mint amit esetleg idehaza megszoktunk. A 
résztvevőknek utastársaikkal szemben is kellő toleranciával kell lenniük, mivel nincs olyan ok, ami bárkit feljogosítana arra, hogy elrontsa, 
megnehezítse vagy ellehetetlenítse a csoport bármely tagjának utazását, kikapcsolódását. Az út során olykor váratlan helyzetek adódhatnak, 
amelyek szintén megfelelő toleranciát kívánnak az utazóktól. Ilyen esetekben kívánatos a pozitív hozzáállás és az új helyzetek megértő 
elfogadása. A túravezető természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a váratlan helyzetekből a lehető legjobb eredmény szülessen, 
emellett azonban a résztvevőktől is elvárható bizonyos alkalmazkodóképesség és csapatszellem. 

Útiokmányok: A Görög Köztársaság bejárásához magyar állampolgároknak érvényes útlevélre vagy érvényes új típusú személyi 
igazolványra van szükségük. Utazásunk során áthaladunk Szerbián és Makedónián ahol ugyanúgy elfogadják az új típusú személyi igazolványt. 

Valuta: A Görög Köztársaságban az euró (1 EUR = kb. 310 HUF) a hivatalos fizetőeszköz. Bankkártyával több helyen fizethetünk, ennek 
ellenére legyen nálunk euró készpénz formájában is. 

További tudnivalók: A további tudnivalókat a Qalandar Kft. honlapján (www.qalandar.hu) elérhető Utazási Szerződés tartalmazza. 
 

 

Költségek: 151.489 HUF (26 év alatt 15% kedvezmény!) mely tartalmazza a 

buszköltséget, autópálya és parkolási díjakat; 7 éjszaka szállást egyszerű szállodákban és 

vendégházakban; kompjegyeket; a program szerinti belépőjegyeket; az utazásszervezést és a 

magyar nyelvű túravezetést; a jó társaságot és a felejthetetlen élményeket. Nem tartalmazza az 

étkezéseket. 

Jelentkezés: 2017. április 15-ig elektronikus úton a www.qalandar.hu/ferences 

honlapon keresztül, 51.489 HUF előleg befizetésével. A hátralék 2017. 06. 15.-ig fizetendő. 

http://www.qalandar.hu/
http://www.qalandar.hu/

