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KEDVES UTASAINK!
Sok szeretettel, sok-sok éves tapasztalattal készítettük el Önöknek 2019. évi nyári görög szigetekre vonatkozó katalógusunkat. Görögország 
legnépszerűbb üdülőhelyeinek széles választékát tartalmazza. Saját szervezésű repülős útjaink mellett az Apollon Travel által szervezett 
repülős és buszos utakat is foglalhatják nálunk. Valamennyi általunk értékesített üdülőterületen választhat egyszerű, de jó minőségű, jól 
felszerelt apartmant, hotelt, ugyanakkor magasabb kategóriájú luxusszállodákat is. Szervezett útjaink összeállításánál gondoltunk a felhőt-
len szórakozást kedvelő, kalandvágyó fiatalokra, a biztonságos, gyermekbarát szálláshelyeket kereső családosokra, a tartalmas, kulturális 
élményeket is kereső nyaralókra, valamint a nyugalmat szerető idősebb korosztályra is. 2019-es ajánlataink tartalmazzák az évek óta köz-
kedvelt szigeteket és szállásokat, de mint minden évben, az Önök visszajelzései alapján frissítünk, változtatunk a szállások összetételén és 
az új ajánlatok kidolgozásán. Bízunk benne, hogy Önök is megtalálják az igényeiknek megfelelő úticélt és szálláshelyet, válogassanak kedvük 
és igényeik szerint! Választásukban készséggel segítenek kollégáink és viszonteladó partnereink munkatársai, akik nagy szakértelemmel és 
hozzáértéssel várják érdeklődésüket! Látogasson el weboldalunkra (www.blueskytravel.hu), ahol naponta frissített akciós ajánlatokat és 
utazással kapcsolatos hasznos információkat olvashat, valamint megtalálja viszonteladói partner hálózatunkat, kiválaszthatja az Önhöz 
legközelebb eső partnerünket és lefoglalhatja utazását. Iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen bennünket Facebook vagy Instagram olda-
lunkon is, hogy elsők között értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról. Gondtalan és élményekkel teli nyaralást kíván Önöknek a Blue Sky 
Travel International Kft. csapata.

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK
ULTRA FIRST MOMENT KEDVEZMÉNY

Amennyiben katalógusunkban megjelent ajánlataink közül bármelyiket 2019. április 30-ig 40% előleg befizetésével megrendeli, úgy 
ULTRA FIRST MOMENT AKCIÓS áron foglalhatja le utazását.

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY

Lehetőség van több részletben való fizetésre: 20% előleg foglaláskor, 40%-ra kiegészítés foglalást követő 30. napon, fennmaradó 60%-ot 
az indulás előtti 30. napig két részletben lehetséges kifizetni. Részletekről érdeklődjön irodánkban, kollégáinknál. 

ÁRFOLYAMGARANCIA

Amennyiben katalógusunkban megjelent ajánlataink bármelyikét 40% előleg befizetésével 2019. április 30-ig megrendeli, irodánk vállalja, 
hogy az árfolyamváltozás miatt bekövetkező esetleges áremelést az Ön foglalására vonatkozóan nem érvényesíti.

LAST MOMENT KEDVEZMÉNY

Folyamatosan frissülő „last moment” ajánlatainkat a www.blueskytravel.hu oldalon találja, amelyeket indulás előtt megmaradt helyeinkre 
ajánlunk. FIGYELEM! Akiknek konkrét elképzelésük van nyaralással, utazással kapcsolatban, azoknak nem javasoljuk a „last moment” kivá-
rását. Aki 2 hétre szeretne elutazni, azok jelentkezzenek időben, akik főszezonban szeretnének medencés apartmanba menni, azok se kés-
lekedjenek. Időben jelentkezzen mindenki, aki szeretné a legjobb szállások legjobb szobáit megszerezni. Keressék fel weboldalunkat (www.
blueskytravel.hu), elérhető teljes kínálatunk 2019-es akciós árakon extra kedvezményekkel.

TÖRZSUTAS PROGRAMUNK
Törzsutas szintet ér el minden olyan utasunk, aki regisztrációt követően legalább egy alkalommal, a Blue Sky Travel International Kft. bár-
mely saját szervezésű útján részt vesz.

KEDVEZMÉNYEK:

•	 további megrendelések esetén 3% kedvezmény az alapárból (szállás+repülő) a Blue Sky Travel International Kft. saját szervezésű 
útjaiból,

•	 személyre szabott ajánlatok,

•	 speciális promóciók extra kedvezményekkel,

•	 akciós hírlevél.
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ΚέρκυραKORFU         „a  smaragd sziget”
Utazz jól ... velünk

Korfu a legészakibb jón 
sziget. A tenger felé lejtő 
domboldalak zöldje, a víz 
türkiz és smaragd árnyalatai 
szemet gyönyörködtető kontrasztot 
alkotnak a házak hagyományos 
korfui színeivel, a bézs és bordó 
falakkal. A sziget történelme jelen 
van a mindennapokban: angol hódítók 
építette járda nélküli utak, Korfu óvárosá-
nak olaszos építészete, a Liston francia árkádsora 
különleges hangulatot ad a városnak. Élményteli nyara-
lást ígér a Calypso Star nevű üvegfenekű hajó, a paleokastritsai 
kolostor, Paxos és Antipaxos szigetecskék, a szebbnél szebb 
strandok, Sidari csodás tengerpartján fürödhetünk, és átúszhat-
juk a „Szerelmesek csatornáját” is. 
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Nappal 24 28 31 32 28 23

Éjszaka 12 16 18 18 16 13

Víz 18 21 23 24 23 21

Napos órák 
száma

10 12 12 11 9 7

Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni (helyi partnerünk 
szervezésében, irányárakkal: €/fő). Részletes leírást a programokról a www.blueskytravel.hu oldalon olvashat.
Program Felnőtt Gyermek Program Felnőtt Gyermek
Sziget túra busszal 38 € 20 € Kalypso Star - Korfu város 29 € 17 € 
Kék lagúna kirándulás 28 € 18 € Csúszdapark 40 € 30 €
Paxos - Antipaxos hajókirándulás 36 € 20 € Albánia 40 € 30 €

Gyerek árak: 12 éves korig, komp és belépődíjakról érdeklődjön irodánkban

bENITSES

SIDArI

MORAITIKA

MORAITIKA
Korfu várostól délre kb. 20 km-re található üdülőtelepülés, amely élénk éjszakai életéről, 
éttermek, bárok, tavernák, ajándék- és ékszerüzletek sokaságáról, hosszú homokos-
aprókavicsos strandjáról ismert. Csaknem egybeépült Messongi településsel, így hosszan 
nyúlik el a part vonala mentén. A strandolással töltött nap után kellemes kikapcsolódást 
ígérnek a frissen sült ételek illatával csábító tavernák, a görög zene kiszűrődő hangjai és a 
csillagszórós koktélok látványa a süppedős fotelekkel berendezett bárokban…

bENITSES
Korfu várostól 12 km-re délre található az egykori halászfaluból mára kedvelt üdülőhellyé 
átalakult falu. Hangulatos központja éttermekkel, szupermarketekkel, ajándék- és 
ékszerüzletekkel, tavernákkal, koktélbárokkal, pizzériákkal várja a nyaralókat. Aprókavicsos 
strandján bérelhető vízibicikli, ringó, vízisí, vízitaxi, és természetesen napágyak és 
napernyők. Az ófalu szűk, kanyargós utcácskáin sétálva úgy érezhetjük, hogy itt megállt 
az idő…
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Fekvése: Moraitika főutcájától 50 m–re található, a fő strandtól 300 m-re fekszik. Elhelyezés: 2 fős, 3 főre pótágyazható stúdiókban, és 4 fős, 
2 hálószobás apartmanban, melyek fürdőszobával, konyhával, balkonnal vagy terasszal rendelkezik. Ellátás: önellátás. Igény szerint félpanzió 
befizethető, amelyet a Zorbas tavernában biztosítunk. Szolgáltatások: TV-sarok a recepció-lobbyban, ingyenes Wi-Fi internet. Légkondicionálás 
a helyszínen befizethető.

ELENA STúDIóK ÉS APARTMAN – ÖNELLÁTÁS MORAITIKA

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 12.
Szeptember 18.

Június 19.
Szeptember 11.

Június 26.
Szeptember 04. 

Július 03.
Augusztus 28.    

Július 10, 17, 24, 31.
Augusztus 07, 14, 21.

Ultra First Moment stúdió  54 900     59 900     66 900     71 900      79 900    
Katalógus ár stúdió  79 900     89 900     92 900     99 900     102 900    
3. ágyon 2-6 év között  49 900     49 900     56 900     59 900      61 900    
3. ágyon 6 év felett  54 900     59 900     66 900     71 900      79 900    
Ultra First Moment apartman  54 900     59 900     66 900     71 900      79 900    
Katalógus ár apartman  79 900     89 900     92 900     99 900     102 900    
3. ágyon 2-6 év között  49 900     49 900     56 900     59 900      61 900    
3. ágyon 6 év felett  54 900     59 900     66 900     71 900      79 900    
4. ágyon 2-6 év között  49 900     49 900     56 900     59 900      61 900    
4. ágyon 6 év felett  54 900     59 900     66 900     71 900      79 900    
Többhetes felár: 55 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 35 000 Ft/fő/hét AC: 35 EUR/hét
Reggeli felár: 13 000 Ft/fő Félpanzió 8 év felett 35 000 Ft/fő/hét, 8 év alatt 20 000 Ft/fő/hét

Fekvése: a település főútjától 150 m-re épült ház, amit egy virágzó kert ölel körül. Tengertől mért távolsága kb. 250 m. A légkondicionált 
stúdiókban ingyenes Wi-Fi-csatlakozás, valamint erkély vagy terasz áll rendelkezésre. Elhelyezés: 2 fős, 3 főre pótágyazható stúdiókban, melyek 
fürdőszobával, mini-konyhával, hűtőszekrénnyel, TV-vel, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. A helyszínen térítés ellenében légkondicionálás 
kérhető. Ellátás: önellátás. Igény szerint félpanzió befizethető, melyet a Zorbas tavernában biztosítunk. A félpanzió ára nem tartalmazza az 
italfogyasztást. Szolgáltatások: parkoló, Wi-Fi internet.

ARMONIA APARTMAN – ÖNELLÁTÁS MORAITIKA

ULTRA FIRST MOMENT érvényesség 2019. április 30-ig 44

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 12.
Szeptember 18.

Június 19.
Szeptember 11.

Június 26.
Szeptember 04. 

Július 03.
Augusztus 28.    

Július 10, 17, 24, 31.
Augusztus 07, 14, 21.

Ultra First Moment  54 900     59 900     66 900     71 900     79 900    
Katalógus ár  79 900     89 900     92 900     99 900     102 900    
3. ágyon 2-6 év között  49 900     49 900     56 900     59 900     61 900    
3. ágyon 6 év felett  54 900     59 900     66 900     71 900     79 900    
Többhetes felár: 55 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 35 000 Ft/fő/hét AC: 35 EUR/hét Félpanzió 8 év felett 35 000 Ft/fő/hét, 8 év alatt 20 000 Ft/fő/hét



Fekvése: az igényesen felújított, kétszintes apartmanház a település központjában, a tengerparttól kb. 300 méterre, egy kis utcán keresztül néhány 
perces sétával érhető el. A település központjában – a tulajdonosok közkedvelt tavernáján kívül - több vendéglőt, kávézót, üzletet találhatnak az ide 
látogatók. Elhelyezés: 2 fős stúdió normál méretű, egy légterű, pótágyazható helyiség, TV-vel, konyhasarokkal, hűtővel, hajszárítóval és balkonnal 
felszerelve. Ellátás: önellátás (felár ellenében menüválasztásos vacsora kérhető, a Zorbas tavernában). Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, TV-
sarok, nagyméretű medence (felnőtt és külön gyermek), a ház mögött kert, játszósarok, csomagszoba zuhanyozási lehetőséggel, parkoló szolgálja a 
vendégek kényelmét. Felár ellenében légkondicionálás, internet, helyben kérhető.

ZORbAS APARTMAN – ÖNELLÁTÁS MORAITIKA

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 12.
Szeptember 18.

Június 19.
Szeptember 11.

Június 26.
Szeptember 04. 

Július 03.
Augusztus 28.    

Július 10, 17, 24, 31.
Augusztus 07, 14, 21.

Ultra First Moment  59 900     69 900     76 900     84 900     91 900    
Katalógus ár  89 900     90 900     94 900     99 900     112 900    
3. ágyon 2-6 év között  49 900     49 900     59 900     59 900     76 900    
3. ágyon 6 év felett  59 900     69 900     76 900     84 900     91 900    
Többhetes felár: 55 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 35 000 Ft/fő/hét AC: 35 EUR/hét
Reggeli felár: 13 000 Ft/fő   Félpanzió 8 év felett 35 000 Ft/fő/hét, 8 év alatt 20 000 Ft/fő/hét 

Fekvése: a település főútjától 50 m-re épült ház, tengertől mért távolsága kb. 100 m. Moraitika főútján éttermek, tavernák, koktélbárok széles 
választéka rendelkezésre áll. Elhelyezés: 2 fős, 3 főre pótágyazható stúdiókban, melyek fürdőszobával, mini-konyhával, hűtőszekrénnyel, TV-
vel, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. A helyszínen térítés ellenében légkondicionálás kérhető. Ellátás: önellátás. Igény szerint félpanzió 
befizethető (büfé jellegű bővített kontinentális reggeli és menüvacsora salátával, gyümölccsel) befizethető, melyet a Zorbas tavernában 
biztosítunk. A félpanzió ára nem tartalmazza az italfogyasztást. Szolgáltatások: úszómedence, gyerekmedence, snack-bár, Wi-Fi internet.

ROMANTIcA STúDIóK – ÖNELLÁTÁS MORAITIKA

Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a WizzAir menetrendszerinti járatával. 

Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 20 kg-ig. Minimális utaslétszám turnusonként: 40 fő55

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 12.
Szeptember 18.

Június 19.
Szeptember 11.

Június 26.
Szeptember 04. 

Július 03.
Augusztus 28.    

Július 10, 17, 24, 31.
Augusztus 07, 14, 21.

Ultra First Moment  59 900     69 900     76 900     84 900     91 900    
Katalógus ár  89 900     90 900     94 900     99 900     112 900    
3. ágyon 2-6 év között  49 900     49 900     59 900     59 900     76 900    
3. ágyon 6 év felett  59 900     69 900     76 900     84 900     91 900    
Többhetes felár: 55 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 35 000 Ft/fő/hét AC: 35 EUR/hét
Reggeli felár: 13 000 Ft/fő Félpanzió 8 év felett 35 000 Ft/fő/hét, 8 év alatt 20 000 Ft/fő/hét



Fekvése: Moraitika főutcájától 300 m-re található 32 szobás szálloda, a strandtól 60 m-re épült. Elhelyezés: 2 ágyas, 3 főre pótágyazható 
szobákban, melyek fürdőszobával, telefonnal, TV-vel, hűtőszekrénnyel vagy minibárral, légkondicionálóval (feláras) és tengerre néző balkonnal 
rendelkeznek. Ellátás: félpanzió (büfé jellegű kontinentális reggeli és menüsoros vacsora salátabárral és desszerttel). Szolgáltatások: medence, 
étterem, pool-bár, recepció, lobby, internet sarok, Wi-Fi, széfbérlés, parkoló, játszótér, mosoda.

PRASSINO NISI HOTEL+ – FÉLPANZIó MORAITIKA

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 12.
Szeptember 18.

Június 19.
Szeptember 11.

Június 26.
Szeptember 04. 

Július 03.
Augusztus 28.    

Július 10, 17, 24, 31.
Augusztus 07, 14, 21.

Ultra First Moment  89 900     99 900     107 900     114 900     134 900    
Katalógus ár  112 900     116 900     118 900     129 900     142 900    
3. ágyon 2-12 év között  59 900     64 900     69 900     74 900     79 900    
3. ágyon 12 év felett  89 900     99 900     107 900     114 900     134 900    
Többhetes felár: 55 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 70 000 Ft/fő/hét AC: 49 EUR/hét Széf: 10 EUR/hét Wi-Fi: 15 EUR/hét

ULTRA FIRST MOMENT érvényesség 2019. április 30-ig
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Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a WizzAir menetrendszerinti járatával. 
Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 20 kg-ig. Minimális utaslétszám turnusonként: 40 fő



A legdélibb 
fekvésű jón sziget 
évek óta közismert a 
magyar utazók körében: 
délen és keleten homokos 
strandok nyúlnak el hosszan, 
a nyugati oldal fő attrakciója a 
Navagio-öböl a homokba süllyedt 
csempészhajó ronccsal. A természet 
kedvelői fellelhetik az itt fészkelő cserepes teknősöket (a homok-
ba rakott tojásokból augusztusban kelnek ki a kis utódok), illetve 
a Kék-barlangokban rejtőző mediterrán fókákat is. A környék fel-
fedezésére számtalan lehetőség nyílik, legyen szó történelemről, 
építészetről vagy természeti szépségekről. A gyönyörű Zakynthos 
város kanyargós, szűk utcácskáival, tágas, fenséges tereivel vár. 
Az ajándéküzletek helyi specialitásokat is árulnak: sajtokat, olí-

vaolajat, nugátot és helyi mézet, szárított fűszereket és mutatós kerámiákat. Számtalan szórakozóhely várja a táncos lábú utasokat is, ahol 
meggyőződhetnek arról, hogy miért hívják Zakynthos-t a görög Ibizának…
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Víz 18 21 23 24 23 21

Napos órák 
száma

10 11 12 11 9 7

Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni (helyi partnerünk 
szervezésében, irányárakkal: €/fő). Részletes leírást a programokról a www.blueskytravel.hu oldalon olvashat.
Program Felnőtt Gyermek Program Felnőtt Gyermek
Sziget túra busszal 25 € 13 € Zakynthos hajókirándulás 26 € 13 € 
Teknős kirándulás, strandolással 22 € 11 € Ókori romok meglátogatása 65 € 45 €
Waterpark - Csúszdapark 28 € 14 € Kefalónia szigettúra 60 € 45 €

Gyerek árak: 12 éves korig Görög est vacsorával 34 € 17 €

Utazz jól ... velünkΖάκυνθοςZAKYNTHOS                „a Jón paradicsom”

LAGANAS
KALAMAKI

ARGASSI

AGIOS SOSTIS

LAGANAS
Laganas a sziget legnépszerűbb üdülőhelyeinek egyike. A déli parton található, alig 11 km-re Zakynthos várostól. A 9 km hosszan elnyúló 
homokos part a leghosszabb, egybefüggő strand Görögországban. A laganas-i öböl három aprócska szigetet ölel körül: Pelouzót, Marathonisit 
és Cameót, amelyek motorcsónakkal közelíthetők meg. Ezzel a lehetőséggel élve akár egyedüli strandolók is lehetünk a festői öblökben. 
Laganas híresen pezsgő élete számtalan szórakozási lehetőséget biztosít: tavernák, bárok, sörözők, diszkók, kávézók és gyorséttermek várják 
a nyaralókat, valamint vízisport lehetőségek széles palettája is rendelkezésre áll.

AGIOS SOSTIS
A település 1,5 km távolságra található Laganas köz-
pontjától, 20 percnyi sétával elérhető. Barátságos, 
családias, kicsi üdülőfalu, amely különlegesen tisz-
ta, homokos strandjával hívja fel magára a figyelmet. 
A tenger itt lassan mélyülő és már júniusban kellemes 
hőmérsékletű. Szupermarketek, éttermek, koktélbárok 
gondoskodnak az itt lakók magas szintű kiszolgálásáról.

ARGASSI
A sziget fővárosától alig 5 km-re található üdü-
lőtelepülés, mely szolgáltatások igen széles 
skáláját kínálja: éttermek, bárok, tavernák, pék-
ségek, szórakozóhelyek sora várja az itt nyara-
lókat. Strandja hosszan elnyúló finomhomokos, 
bár viszonylag keskeny.

KALAMAKI
Kalamaki a sziget déli partján fekszik, a laganas-i öböl részeként hosszú homokos parttal és kristálytiszta 
sekély, lassan mélyülő strandokkal büszkélkedhet. Habár a központban éttermek, tavernák, mini-marketek, 
bárok szolgálják a kényelmet, mégis nyugodtabb és csendesebb pihenést ígér a közeli Laganas-nál. Az aktív 
pihenést kedvelőket mini-golf, gokart pálya, lovaglási lehetőség várja.  
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Fekvése: 2 épületből álló apartmanház, 30 m-re a homokos tengerparttól és 200 m-re a városközponttól. Elhelyezés: 2 fős, 3 főre pótágyazható 
stúdiókban, melyek praktikusan bútorozottak, felszerelt konyhával, SAT-TV-vel, fürdőszobával, erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek. Széf és 
légkondicionálás a helyszínen felár ellenében igényelhető. Ellátás: önellátás, kontinentális reggeli igény szerint befizethető, melyet helyben 
biztosítunk. Szolgáltatások: medence ingyenes napernyőkkel és napozóágyakkal, pool-bár, ingyenes Wi-Fi internet.

Fekvése: közvetlenül a tengerparton, a központtól kb. 300 m-re. Elhelyezés: 2 ágyas, 3 főre pótágyazható standard szobákban, melyek 
fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, TV-vel, rádióval, felár ellenében széffel, hűtőszekrénnyel és légkondicionálóval, valamint balkonnal 
vagy terasszal felszereltek. Ellátás: reggeli. Szolgáltatások: 24 órás recepció, parkoló, bérelhető széfek, ingyenes Wi-Fi, mosoda, úszómedence, 
napágyak, napernyők, étterem, pool-bár, bár. A hotelben mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba kérhető. 

ALEx STúDIóK – ÖNELLÁTÁS LAGANAS

ANDREOLAS bEAcH HOTEL+ – REGGELI LAGANAS

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 13.
Szeptember 12, 19.

Június 20.
Szeptember 05. Június 27. Július 04.

Augusztus 29.
Július 11, 18, 25.

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  78 900     85 900     90 900     103 900     118 900    
Katalógus ár  115 900     118 900     129 900     149 900     152 900    
3. ágyon 2-12 év között  49 900     59 900     61 900     64 900     74 900    
3. ágyon 12 év felett  64 900     69 900     74 900     79 900     81 900    
Többhetes felár: 60 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: 49 EUR/hét Széf: 17,5 EUR/hét

Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a Travel service charter járatával. 
Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 23 kg-ig, kézi poggyász 8 kg/fő-ig Minimális utaslétszám turnusonként: 44 fő

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 13.
Szeptember 12, 19.

Június 20.
Szeptember 05. Június 27. Július 04.

Augusztus 29.
Július 11, 18, 25.

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  74 900     79 900     84 900     89 900     95 900    
Katalógus ár  99 900     106 900     116 900     122 900     129 900    
3. ágyon studióban 2-12 év között  49 900     59 900     61 900     64 900     74 900    
3. ágyon studióban 12 év felett  59 900     69 900     74 900     79 900     82 900    
3. 4. ágyon apartmanban 2-12 év között  49 900     59 900     61 900     64 900     74 900    
3. 4. ágyon apartmanban 12 év felett  59 900     69 900     74 900     79 900     82 900    
Többhetes felár: 60 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: 49 EUR/hét Széf: 10 EUR/hét Reggeli befizetés: 13 000 Ft/fő/hét
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Fekvése: Laganas strandjától 100 m-re, a központjától 120 m-re található. A stúdiók U alakú épületben helyezkednek el. Elhelyezés: 2 fős, 
3. főre pótágyazható stúdiókban, melyek fürdőszobával, felszerelt konyhával, hűtőszekrénnyel, vízforralóval, TV-vel és kertre néző balkonnal 
rendelkeznek. Légkondicionálás és széf a helyszínen térítés ellenében kérhető. Ellátás: önellátás, kontinentális reggeli igény szerint befizethető, 
melyet a tengerparti Tassos Tavernában biztosítunk. Szolgáltatások: parkoló, ingyenes Wi-Fi internet.

VILLA PHOENIx STúDIóK – ÖNELLÁTÁS  LAGANAS

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 13.
Szeptember 12, 19.

Június 20.
Szeptember 05. Június 27. Július 04.

Augusztus 29.
Július 11, 18, 25.

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  68 900     76 900     79 900     85 900     92 900    
Katalógus ár  96 900     99 900     106 900     116 900     122 900    
3. ágyon 2-12 év között  54 900     54 900     59 900     59 900     69 900    
3. ágyon 12 év felett  68 900     76 900     79 900     85 900     92 900    
Töbhetes felár: 60 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: 49 EUR/hét Széf: 10,5 EUR/hét Reggeli befizetés: 13 000 Ft/fő/hét

Fekvése: Laganas diszkóutcájától 1 km-re található, a strandtól 200 m-re. Éttermek, tavernák már 50 m távolságra elérhetők. Elhelyezés: 2 fős 
stúdiókban, melyek fürdőszobával, felszerelt konyhával, hűtőszekrénnyel és erkéllyel rendelkeznek. Légkondicionálás és széf bérlés a helyszínen 
térítés ellenében kérhető. Pótágy foglalásra nincs mód. Ellátás: önellátás. Szolgáltatások: medence, gyermekmedence, játszótér, snackbár, 
Wi-Fi internet, parkoló, kültéri barbecue.

SORRENTO STúDIóK – ÖNELLÁTÁS LAGANAS

ULTRA FIRST MOMENT érvényesség 2019. április 30-ig

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 13.
Szeptember 12, 19.

Június 20.
Szeptember 05. Június 27. Július 04.

Augusztus 29.
Július 11, 18, 25.

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  68 900     76 900     79 900     85 900     92 900    
Katalógus ár  96 900     99 900     106 900     116 900     122 900    
Többhetes felár: 60 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: 42 EUR/hét Széf: 7 EUR/hét



Fekvése: Agios Sostis településen található, a tengertől 200 m-re, Laganas nyüzsgő központ jától 500 m-re fekszik. Elhelyezés: 2 ágyas 
pótágyazható szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval, mini hűtővel, TV-vel rendelkeznek. A szálloda 2017-től csak 16 éven felüli 
utasokat fogad. Ellátás: all inclusive. A hotel saját maga állítja elő az organikus hozzávalókat a saját farmján. Szolgáltatások: lobby, recepció, 
ébresztőszolgálat, ingyenes Wi-Fi a lobbyban, úszómedence napágyakkal és napernyőkkel, gyerekmedence, pezsgőfürdő, snack bár.

Fekvése: Kalamaki központjától 200 m-re épült apartmanház, a homokos strandtól 800 m-re található. Laganas pezsgő életű központja 1 km-
re fekszik. Elhelyezés: ízlésesen berendezett 2 fős, 3 főre pótágyazható stúdiókban, melyek mindegyike felszerelt konyhával, hűtőszekrénnyel, 
kenyérpirítóval, kávéfőzővel, TV-vel, ingyenes Wi-Fi-vel, fürdőszobával és balkonnal rendelkezik. Széf bérlés és légkondicionálás a helyszínen 
térítés ellenében kérhető. Ellátás: önellátás. Büfé jellegű kontinentális reggeli befizetés igény szerint lehetséges, mely a snack-bárban 
fogyasztható. Szolgáltatások: úszómedence napágyakkal és napernyőkkel, gyermekmedence, pool-snack-bár, parkoló.

cASTELLI HOTEL – ALL INcLUSIVE AGIOS SOSTIS

TwO bROTHERS/ELENA STúDIóK – ÖNELLÁTÁS KALAMAKI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13, 20.   Június 27.       Július 4, 11.       Augusztus 29.

Szeptember 05, 12, 19.
Július 18, 25. 

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  245 900     275 900     285 900    
Katalógus ár  276 900     295 900     310 900    
AC: ingyenes Széf: helyszínen fizetendő WI-FI: ingyenes Hűtő: ingyenes

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 13.
Szeptember 12, 19.

Június 20.
Szeptember 05. Június 27. Július 04.

Augusztus 29.
Július 11, 18, 25.

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  73 900     79 900     84 900     88 900     95 900    
Katalógus ár  99 900     102 900     106 900     116 900     122 900    
3. ágyon 2-12 év között  54 900     54 900     59 900     59 900     69 900    
3. ágyon 12 év felett  59 900     59 900     64 900     69 900     74 900    
Többhetes felár: 60 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: 42 EUR/hét Széf: 15 EUR/hét Reggeli befizetés: 13 000 Ft/fő/hét
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Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a Travel service charter járatával. 
Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 23 kg-ig, kézi poggyász 8 kg/fő-ig Minimális utaslétszám turnusonként: 44 fő
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Fekvése: Laganas strandján fekszik, a nyüzsgő központtól 800 m-re. Elhelyezés: 2 fős pótágyazható standard szobákban, melyek fürdőszobával, rádióval, 
TV-vel, balkonnal rendelkeznek. A központi légkondicionálás július és augusztus hónapban ingyenes, egyéb időszakban térítés ellenében kérhető. Ellátás: 
büféreggeli. Igény szerint félpanzió vagy all inclusive ellátás befizethető. Szolgáltatások: 24 órás recepció, konferenciaterem, bár, étterem, TV szoba, 
snack-bár, úszómedence, gyerekmedence, parkoló, internet sarok. A napágyak és napernyők a medencénél és a parton is térítés ellenében használhatók.

Fekvése: Laganas strandján fekszik, a nyüzsgő központtól 800 m-re, az azonos tulajdonosú Astir Palace közvetlen szomszédságában. Elhelyezés: 
2 fős pótágyazható standard szobákban, melyek fürdőszobával, rádióval, TV-vel, balkonnal rendelkeznek. Oldalról tengerre néző kilátás felár 
ellenében kérhető. A légkondicionálás július és augusztus hónapban ingyenes, egyéb időszakban térítés ellenében kérhető. Ellátás: büféreggeli. 
Igény szerint félpanzió vagy all inclusive ellátás befizethető. Szolgáltatások: 24 órás recepció, konferenciaterem, bár, étterem, TV szoba, snack-bár, 
úszómedence, gyerekmedence, parkoló, internet sarok. A napágyak és napernyők a medencénél és a parton is térítés ellenében használhatók.

ASTIR PALAcE HOTEL – REGGELI LAGANAS

ASTIR bEAcH HOTEL – REGGELI LAGANAS

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13, 20.   Június 27.     Július 04, 11.     Augusztus 29.

Szeptember 05, 12, 19.
Július 18, 25. 

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  154 900     173 900     191 900    
Katalógus ár  164 900     188 900     208 900    
3. ágyon 2-7 év között  59 900     59 900     59 900    
3. ágyon 8-15 év között  102 900     112 900     120 900    
3. ágyon 15 év felett  119 900     134 900     145 900    
Tengerre néző felár: 35 000 Ft/fő/hét Oldalról tengerre néző felár: 15 000 Ft/fő/hét AC: ingyenes július, augusztusban Széf: 21 EUR/hét
Vacsora 15 év felett 42 000 Ft/fő/hét, 7-15 év között 22 000 Ft/fő/hét All inclusive 15 év felett 60 000 Ft/fő/hét, 7-15 év között 30 000 Ft/fő/hét

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13, 20.   Június 27.     Július 04, 11.     Augusztus 29.

Szeptember 05, 12, 19.
Július 18, 25. 

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  144 900     164 900     181 900    
Katalógus ár  151 900     176 900     201 900    
3. ágyon 2-7 év között  59 900     59 900     59 900    
3. ágyon 8-15 év között  97 900     107 900     115 900    
3. ágyon 15 év felett  115 900     129 900     141 900    
Oldalról tengerre néző felár: 15 000 Ft/fő/hét AC: ingyenes július, augusztusban Széf: 21 EUR/hét
Vacsora 15 év felett 40 000 Ft/fő/hét, 7-15 év között 20 000 Ft/fő/hét All inclusive 15 év felett 55 000 Ft/fő/hét, 7-15 év között 25 000 Ft/fő/hét

ULTRA FIRST MOMENT érvényesség 2019. április 30-ig



Fekvése: Laganas strandján található, 9 km-re a fõvárostól. A Resort 8 db kétszintes épületbõl áll. Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható superior 
szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval, TV-vel, telefonnal, bérelhető széffel, internet eléréssel, hűtőszekrénnyel, balkonnal vagy 
terasszal felszereltek és kertre nézőek. Az ár tartalmazza a légkondicionálást. Ellátás: büfé jellegű félpanzió. Felszereltség: lounge bár, étterem, 
lift, edzőterem szaunával, mini market, mosoda-tisztító, valutaváltás, gyermekfelügyelet (külön kérésre), játszótér, úszómedence, ingyenes 
napágyak és napernyők, gyermekmedence, asztalitenisz, pool, internet-sarok, parkoló.

MEDITERRANEAN bEAcH RESORT HOTEL – FÉLPANZIó LAGANAS

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13 20.     Augusztus 29.     Szeptember 06, 12, 19. Június 27.     Július 04, 11, 18, 25. 

Augusztus 02, 09, 16, 22.
Ultra First Moment  259 900     306 900    
Katalógus ár  268 900     303 900    
3. ágyon 2-7 év között  66 000     66 000    
3. ágyon 7-13 év között  143 900     169 900    
3. ágyon 13 év felett  183 900     203 900    

Fekvése: Laganas strandjától 2,5 km-re található, családi kézben lévő Tassia Studio saját medencével és snack bárral várja a vendégeket. 
Elhelyezés: 2 és 3 ágyas stúdiókban. 2 légterű apartman is kérhető. Minden stúdió hűtőszekrénnyel, elektromos vízforralóval és főzőlapokkal 
felszerelt konyhasarokkal rendelkezik. Ellátás: önellátás (Saját éttermében kontinentális és angol reggelit szolgálnak fel térítés ellenében) A 
snack bárban kávé, könnyű ételek és koktélok várják a vendégeket. Szolgáltatások: Biliárd és asztalitenisz is rendelkezésre áll. A medencénél 
zenés-táncos görög esteket szerveznek. A legközelebbi üzletek és bárok 500 méteren belül találhatók. Laganas központja 1,5 km-re fekszik.

TASSIA APARTHOTEL – ÖNELLÁTÁS LAGANAS

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13, 20.     Szeptember 05, 12, 19. Június 27.     Július 04, 11.     Augusztus 29. Július 18, 25.     Augusztus 01, 08, 15, 22.

Ultra First Moment  89 900     105 900     119 900    
Katalógus ár  109 900     118 900     132 900    
AC: 49 EUR/hét Széf: 7 EUR/hét Wifi: 10 EUR/hét Reggeli befizetés: 13 000 Ft/fő/hét
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Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a Travel service charter járatával. 
Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 23 kg-ig, kézi poggyász 8 kg/fő-ig Minimális utaslétszám turnusonként: 44 fő
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Fekvése: a 44 szobás szálloda Argassi homokos strandjától 5 perc sétára épült, a település központjában üzletek, éttermek, bárok és 
szórakozóhelyek biztosítják a kényelmet és kikapcsolódást. Elhelyezés: 2 ágyas, 3 főre pótágyazható szobákban, melyek fürdőszobával, TV-
vel, hűtőszekrénnyel, balkonnal rendelkeznek. Légkondicionálás és széf a helyszínen térítés ellenében kérhető. Ellátás: kontinentális reggeli. 
Szolgáltatások: úszómedence, snack-bár, recepció, parkoló, csomagszoba, ingyenes Wi-Fi a hallban.

Fekvése: Argassi strandjától 100 m-re, a település központjától kb. 50 m-re fekszik. Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható balkonos szobákban. 
Térítés ellenében a helyszínen légkondicionálás és széf kérhető. Ellátás: bővített kontinentális reggeli. Igény szerint vacsora befizethető. 
Szolgáltatások: recepció, ébresztőszolgálat, mosoda, úszómedence, gyerekmedence, napágyak, internet hozzáférés, játékszoba, biliárd, 
ajándéküzlet, játszótér.

ELEANA HOTEL – REGGELI ARGASSI

PALMYRA HOTEL – REGGELI ARGASSI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13, 20.   Június 27.     Július 04, 11.     Augusztus 29.

Szeptember 05, 12, 19.
Július 18, 25. 

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  107 900     127 900     134 900    
Katalógus ár  120 900     142 900     162 900    
3. ágyon 2-12 év között  69 900     89 900     95 900    
3. ágyon 12 év felett  89 900     105 900     110 900    
AC: 49 EUR/hét Széf: 14 EUR/hét Wifi: ingyenes

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13, 20.   Június 27.     Július 04, 11.     Augusztus 29.

Szeptember 05, 12, 19.
Július 18, 25. 

Augusztus 01, 08, 15, 22.
Ultra First Moment  120 900     149 900     176 900    
Katalógus ár  128 900     152 900     169 900    
3. ágyon 2-12 év között  84 900     94 900     103 900    
3. ágyon 12 év felett  95 900     109 900     122 900    
Vacsora felár 12 év felett: 35 000 Ft/fő/hét Vacsora felár 2-12 év között: 18 000 Ft/fő/hét AC/Széf: helyszínen fizetendő

ULTRA FIRST MOMENT érvényesség 2019. április 30-ig



Fekvése: közvetlenül a homokos tengerparton és 200 m-re Argassi központjától. Elhelyezés: 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban. Minden 
szobához TV, telefon, hajszárító és légkondicionáló (júliusban és augusztusban) tartozik. A megadott időszakon kívül térítés ellenében 
kérhető. Széf felár ellenében, hűtőszekrény ingyenesen kérhető. Ellátás: félpanzió büfé jelleggel. Szolgáltatások: recepció, lift, medence, 
napágyak és napernyők a medence partján, snack-bár, étterem, alkalmanként esti animációs programok, biliárd, parkoló, pénzváltás, Wi-Fi.

ZAKANTHA bEAcH HOTEL – FÉLPANZIó ARGASSI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus Június 13, 20.     Szeptember 05, 12, 19. Június 27.     Július 04, 11, 18, 25.     Augusztus 02, 09, 16, 22, 29.

Ultra First Moment  169 900     216 900    
Katalógus ár  268 900     303 900    
3. ágyon 2-12 év között  109 900     139 900    
3. ágyon 12 év felett  139 900     169 900    
AC: ingyenes július, augusztusban Széf: helyszínen fizetendő

ZAKyNThOS – ARGASSI 
+302695023665 
+302695022309

info@faros-rentals.com 
www.faros-rentals.com

FAROS RENTALS is the leading 
car and bike rental agency in 

Zakynthos. Choose from our wide 
variety of cars, scooters and 

quads which would best fit your 
requirements.

you are off to great places
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ΚεφαλονιάKEFALONIA        „az érintetlen természet csodája“ Utazz jól ... velünk

A Jón-szigetcsoport legnagyobb 
tagja, a maga csaknem 800 
négyzetkilométerével elsősorban 
a nyüzsgést kerülő utasainknak 
tud felejthetetlen nyaralást 
kínálni. A sziget belsejében 
az Enos-hegység magasodik, területén 
természetvédelmi területtel, amely több védett 
növény- és állatfajnak ad otthont. A partvonal mentén 
találhatunk hangulatos falvakat, üdülőtelepüléseket, illetve strandolásra 
kitűnően alkalmas homokos, aprókavicsos vagy éppen sziklás öblöket 
is. A sziget fővárosa, Argostoli karibi hangulatából kaphatunk ízelítőt, 
ha végigsétálunk a parti sétányon. Természeti különlegességeiből csak 
néhányat említünk: a Drogarati-cseppkőbarlang, Melissani-barlangtó, 
Karavomilos víznyelője, Agios Markos falu szelíd kígyói vagy a leghíre-
sebb partszakasz, a Myrtos-öböl. Helyi specialitás a fekete mazsola, a 

kakukkfűméz, illetve a Robola folyó völgyében készülő bor. A környék kirándulási lehetőségek sorát kínálja: áthajózhatunk Lefkada szigetére, 
Skorpios-ra, illetve a mondabeli Odüsszeusz király szigetére, Ithakára.
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Nappal 25 28 31 32 28 23

Éjszaka 12 16 18 18 16 13

Víz 18 21 23 24 23 21

Napos órák 
száma

10 11 12 11 9 7

LASSI

SVORONATA

SVORONATA
Svoronata a sziget délnyugati részén fekszik, a repülőtértől pár percre, vadvirágos mezõk és olajfa ligetek által övezve. A környéken 
található Ammes, Agios Helis és Avithos nevű gyönyörű strandjai kristálytiszta sekély vizükkel remek fürdőzési lehetőséget nyújtanak az itt 
pihenőknek. A helyi tavernák remek vendéglátással állnak utasaink rendelkezésére. Svoronata egyik látványossága az impozáns Szt. Miklós 
harangtorony és egy öreg malom a hegyen. Innen fél mérföldnyire fekszik a Dias szigetecske, amely nevét egy hajdan itt álló Zeus oltárról 
kapta. Elsősorban a nyüzsgést kerülő utasainknak ajánljuk. A festői régi falucska 15 perc sétára fekszik a tengerparttól a domboldalban.

LASSI
Lassi csak néhány percnyi távolságra fekszik Argostolitól, a sziget fõvárosától. A két települést helyi buszjárat köti össze. Lassi közkedvelt 
üdülõhellyé vált a turisták körében, amit gyönyörû homokos strandjainak és kristálytiszta, meleg vizének köszönhet. Lassi hangulatos parti 
útján éttermek, bárok, üzletek és szupermarketek sorakoznak, biztosítva ezzel az ott üdülõk kényelmét és kellemes kikapcsolódását. Itt 
látható a sziget egyik legismertebb építménye, a Szt. Theodor világítótorony.

Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni (helyi partnerünk 
szervezésében, irányárakkal: €/fő). Részletes leírást a programokról a www.blueskytravel.hu oldalon olvashat.
Program Felnőtt Gyermek Program Felnőtt Gyermek
Sziget túra busszal 40 € 28 € Zakynthos hajókirándulás 49 € 23 € 
Ithaca, Odüsszeusz szigete 45 € 32 € Hajókirándulás BBQ-val 60 € 42 €
Három sziget túra hajóval 50 € 35 € Gyerek árak: 12 éves korig, komp és belépődíjakról 

érdeklődjön irodánkban
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Fekvése: a tengertől 300 m-re, a főúttól 100 m távolságra fekszik. Az apartmanházhoz vezető út enyhén emelkedik. Elhelyezés: 2 fős, 
pótágyazható stúdiókban, amelyek fürdőszobával, hajszárítóval, konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, széffel felszereltek, Wi-Fi internet 
eléréssel és terasszal rendelkeznek. A stúdiókban légkondicionálás a helyszínen térítés ellenében kérhető. Ellátás: önellátás. Szolgáltatások:
parkoló, játszótér, kert, kültéri grillsütő.

KATERINA STúDIóK – ÖNELLÁTÁS LASSI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 6.
Szeptember 21.

Június 15.
Szeptember 7, 14.

Június 22.
Augusztus 31.

Június 29.
Augusztus 24.

Július 06, 13, 20, 27.
Augusztus  03, 10, 17.

Ultra First Moment  69 900     74 900     79 900     87 900     96 900    
Katalógus ár  102 900     106 900     112 900     118 900     122 900    
3. ágyon 2-12 év között  49 900     59 900     59 900     69 900     69 900    
3. ágyon 12 év felett  59 900     71 900     76 900     76 900     79 900    
Többhetes felár: 70 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: helyben fizetendő

Fekvése: az Irilena Hotellel szemben épült, Lassi főútjától csak a saját kertje választja el. Mini-marketek, tavernák, bárok 350 m-re találhatók, 
a legközelebbi homokos strand kb. 650 m-re fekszik. Elhelyezés: 2 fős stúdiókban és 3-4 fős apartmanokban, melyek fürdőszobával, felszerelt 
konyhával, hűtőszekrénnyel, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Méretéből adódóan ideális lehet baráti társaságoknak vagy nagy 
családnak is. Légkondicionálás a helyszínen térítés ellenében kérhető. Ellátás: önellátás Szolgáltatások: gondozott, parkosított kert.

VILLA SPIROS STúDIóK ÉS APARTMANOK – ÖNELLÁTÁS LASSI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 6.
Szeptember 21.

Június 15.
Szeptember 7, 14.

Június 22.
Augusztus 31.

Június 29.
Augusztus 24.

Július 06, 13, 20, 27.
Augusztus  03, 10, 17.

Ultra First Moment  69 900     74 900     79 900     87 900     96 900    
Katalógus ár  102 900     106 900     112 900     118 900     122 900    
3. ágyon apartmanban  69 900     74 900     79 900     87 900     96 900    
4. ágyon 2-12 év között apartm.  49 900     59 900     59 900     69 900     69 900    
4. ágyon 12 év felett apartm.  59 900     71 900     76 900     76 900     79 900    
Többhetes felár: 70 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: helyben fizetendő

ULTRA FIRST MOMENT érvényesség 2019. április 30-ig
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Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a Travel service charter járatával. 
Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 23 kg-ig, kézi poggyász 8 kg/fő-ig. Minimális utaslétszám turnusonként: 44 fő

Fekvése: a hotel közvetlenül a tengerparton fekszik. A központ 100 m-re található. Elhelyezés: 2 ágyas kertre vagy tengerre néző 
(feláras) szobákban, melyek fürdőszobával, központi légkondicionálóval, széffel, SAT-TV-vel, Wi-Fi internettel, kishűtővel felszereltek. 
Ellátás: büféreggeli. Szolgáltatások: szobaszerviz, lift, parti étterem, bár, snack bár, édes vizű úszómedence, ingyenes napágyak és 
napernyők, teniszpálya, parkoló.

Fekvése: a település csendes részén található, 250 m-re a strandtól, 400 m-re a központtól, ahol éttermek, tavernák, bárok, szupermarketek 
sora biztosítja a kényelmet. Elhelyezés: 2 ágyas standard szobákban, amelyek fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, hűtőszekrénnyel, 
légkondícionálóval, TV-vel, tea-kávéfőzővel, balkonnal vagy terasszal felszereltek. Ellátás: büféreggeli. Szolgáltatások: recepció, reggeliző 
terem, TV-szoba, úszómedence, snack-bár, pénzváltás, kert, Wi-Fi internet elérés, parkoló, széfbérlési lehetőség.

MEDITERRANEE HOTEL – REGGELI LASSI

LASSI HOTEL – REGGELI LASSI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 08, 15, 22.       Augusztus 31. 
Szeptember 07, 14, 21. Június 29.       Július 06, 13.       Augusztus 24.      Július 20, 27.       Augusztus 03, 10, 17.

Ultra First Moment  269 900     275 900     309 900    
Katalógus ár  278 900     306 900     328 900    
3. ágyon 2-12 év között  89 900     109 900     129 000    
3. ágyon 12 év felett  129 900     139 900     159 900    
Tengerre néző felár: 25 000 Ft/fő/hét AC/Széf: ingyenes Vacsora felár: 65 000 Ft/fő

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 08, 15, 22.       Augusztus 31. 
Szeptember 07, 14, 21. Június 29.       Július 06, 13.       Augusztus 24.      Július 20, 27.       Augusztus 03, 10, 17.

Ultra First Moment  236 900     265 900     301 900    
Katalógus ár  248 900     276 900     310 900    



Fekvése: kb. 200 m-re található a tengertől, Lassi központjában, a strandok közelében. Elhelyezés: 2 ágyas, 3 főre pótágyazható standard 
szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval, hűtőszekrénnyel, telefonnal, TV-vel, széffel, balkonnal vagy terasszal felszereltek. 
Ellátás: büfé jellegű reggeli. Igény szerint vacsora befizethető. Szolgáltatások: recepció, úszómedence, napágyak, napernyők, pool-bár, 
kert, lobby, térítésmentes Wi-Fi, étterem, bár, parkoló, tematikus esti programok.

HOTEL PRINcES – REGGELI LASSI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 08, 15, 22.       Augusztus 31. 
Szeptember 07, 14, 21. Június 29.       Július 06, 13.       Augusztus 24.      Július 20, 27.       Augusztus 03, 10, 17.

Ultra First Moment  251 900     287 900     289 900    
Katalógus ár  266 900     285 900     298 900    
3. ágyon 2-12 év között  154 900     176 900     173 900    
3. ágyon 12 év felett  199 900     185 900     220 900    
Vacsora 2-10 év között: 25 000 Ft/fő/hét, 10 év felett: 42 000 Ft/fő/hét AC: helyben fizetendő
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Fekvése: a tengerparttól csak a parti út választja el, legközelebbi strand 200 m (Ammes). A stúdiók a tenger felé tájoltak. Elhelyezés: 2 fős 
pótágyazható stúdiókban, amelyek fürdőszobával, konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, TV-vel, hajszárítóval, internet-hozzáféréssel, balkonnal vagy 
terasszal felszereltek. Légkondicionálás és széf a helyszínen térítés ellenében kérhető. Ellátás: önellátás. Kontinentális reggeli vagy félpanzió 
befizethető. Szolgáltatások: recepció, pénzváltás, édesvizű úszómedence, snack bár, étterem, mini-market, parkoló.

AMMES STúDIóK – ÖNELLÁTÁS SVORONATA

Fekvése: Svoronata településen található, a tenger távolsága 200 m. Elhelyezés: 2-3-4 fős szobákban, melyek telefonnal, TV-vel, széffel, 
hajszárítóval, konyhafülkével, hűtőszekrénnyel, fürdőszobával, balkonnal vagy terasszal felszereltek. Ellátás: reggeli. Igény szerint vacsora 
befizethető. Szolgáltatások: mini-market, étterem, ajándéküzlet, snack bár, kültéri úszómedence, jacuzzi, napágyak és napernyők, 
tornaterem, játszótér.

HOTEL ASTRA VILLAGE – REGGELI SVORONATA

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 6. 
Szeptember 21.

Június 15.
Szeptember 7, 14.

Június 22.
Augusztus 31.

Június 29.
Augusztus 24.

Július 06, 13, 20, 27.
Augusztus  03, 10, 17.

Ultra First Moment  79 900     89 900     94 900     99 900     114 900    
Katalógus ár  112 900     115 900     118 900     125 900     132 900    
3. ágyon 2-12 év között  59 900     59 900     59 900     69 900     69 900    
3. ágyon 12 év felett  66 900     76 900     79 900     79 900     79 900    
Többhetes felár: 80 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 55 000 Ft/fő/hét Reggeli: 18 000 Ft/fő/hét Félpanzió: 55 000 Ft/fő/hét AC/Széf: helyben fizetendő

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 08, 15, 22.       Augusztus 31. 
Szeptember 07, 14, 21. Június 29.       Július 06, 13.       Augusztus 24.      Július 20, 27.       Augusztus 03, 10, 17.

Ultra First Moment  209 900     215 900     285 900    
Katalógus ár  228 900     233 900     274 900    
3. ágyon 2-12 év között  98 900     108 900     126 900    
3. ágyon 12 év felett  117 900     127 900     156 900    
Vacsora 2-10 év között: 25 000 Ft/fő/hét, 10 év felett: 35 000 Ft/fő/hét AC: helyben fizetendő

Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a Travel service charter járatával. 
Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 23 kg-ig, kézi poggyász 8 kg/fő-ig. Minimális utaslétszám turnusonként: 44 fő



Utazz jól ... velünkΚρήτηKRÉTA
„az európai kultúra bölcsője”
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NYUGAT-KRÉTA: AGIA MARINA ÉS PLATANIAS
Látogasson el velünk a nagy sziget egyik varázslatos szegletébe, a nyugati oldalra és fedezze fel ott 
is a lélegzetelállító természeti szépségeket. Ezúttal Kréta második legnagyobb városába, Chaniába 
és környékére szeretnénk elcsábítani, ahol kézzel fogható a történelem, hiszen az óvárosban lépten-
nyomon találkozhatnak a török és velencei hódoltság építészeti emlékeivel. A kanyargós, szűk utcák 
mentén sorakozó évszázados lakóépületeket mára gyönyörűen felújították, kis éttermek, bárok, 
apró hotelek, kézműves termékeket kínáló pici üzletek hívogatják a menthetetlenül romantikus 
hangulatba kerülő sétálgatókat. Ne feledkezzünk meg a kikötőről sem, ahol számtalan étterem 
kínálja a helyi gasztronómia remekeit.

Görögország legnagyobb és leg-
délebbi szigete, amelyet a görögök 
Megaloniszosznak, azaz Nagy szigetnek neveznek. Fővárosa Heraklion. 
Itt leltek a legkorábbi európai civilizáció, a minoszi kultúra nyomára, 
amelynek legismertebb maradványa a knósszoszi palota. A mitológia 
szerint itt élt a Minotaurosz, akit Thészeusz herceg győzött le és Ariad-
né fonalának segítségével jutott ki a labirintusból. A mai Kréta egyaránt 
büszke történelmi látnivalóira, természeti kincseire (Szamária-szurdok, 
délen Preveli, Elafonisi szigetecske rózsaszín homokos partjával, ahová 
átsétálhatunk a sekély vízben, Balos lagúnája, Vainál Európa legna-
gyobb pálmaerdője, 1046 km hosszúságú partvonala, melyen homokos 
és aprókavicsos szakaszok váltogatják egymást) és lakosainak vendég-
szerető természetére, amely turisták sokaságát vonzza ide évről évre. 
Kréta szülötte volt Nikosz Kazantzakisz, a Zorba, a görög írója, valamint 
El Greco (Domeniko Theotokopulosz) festő.

AGIA MARINA
PLATANIAS

2020
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Fekvése: Chania-tól kb. 9 km-re, Agia Marina településen, a homokos „kék zászlós” tengerparttól kb. 50 méterre, a központtól kb. 200 méterre 
épült apartmanház. Agia Marina központjában üzletek, éttermek, bárok várják az idelátogató vendégeket. Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban és 
4 fős apartmanban, melyek konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval, ingyen WiFi-vel, zuhanyzó/WC-vel, széffel, balkonnal vagy 
terasszal rendelkeznek. Ellátás: önellátás.

MANOS APARTMAN – ÖNELLÁTÁS AGIA MARINA

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 16. 
Szeptember 08, 15.

Június 23.
Szeptember 01

Június 30.
Augusztus 25.

Július 07, 14, 21, 28
Augusztus 04, 11, 18. Szeptember 22.

Ultra First Moment St fsz.  74 900     81 900     86 900     99 900     69 900    
3. ágyon 2-12 év között  59 900     69 900     79 900     79 900     59 900    
3. ágyon 12 év felett  69 900     79 900     89 900     99 900     69 900    
Ultra First Moment St em.  79 900     86 900     91 900     104 900     74 900    
3. ágyon 2-12 év között  59 900     69 900     79 900     79 900     59 900    
3. ágyon 12 év felett  69 900     79 900     89 900     99 900     69 900    
Ultra First Moment  Apt em.  74 900     81 900     86 900     99 900     74 900    
3. 4. ágyon 2-12 év között  59 900     49 900     54 900     54 900     59 900    
3. 4. ágyon 12 év felett  74 900     72 900     77 900     82 900     89 900    
Többhetes felár: 60 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: 49 EUR/hét Széf: 10,5 EUR/hét Reggeli befizetés: 23 000 Ft/fő/hét
Félpanzió 12 év felett: 55 000 Ft/fő/hét 2-12 év között 25 000 Ft/fő/hét Vacsora 12 év felett: 35 000 Ft/fő/hét 2-12 év között 18 000 Ft/fő/hét

Fekvése: Platanias településen, Chania várostól kb. 10 km-re, a homokos tengerparttól kb. 50 méterre épült apartmanház. Az üdülőhely 
központja kb. 350 méterre található. Strandtól való távolság: kb.: 50 m. Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, melyek felszerelt konyhasarokkal, 
hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval, ingyenes WiFi-vel, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel felszereltek és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. 
Ellátás: önellátás. Szolgáltatások: ingyenes úszómedencehasználat. A tengerparton napernyők és napozóágyak bérelhetők.   

GRANDMA KATINA STúDIóK – ÖNELLÁTÁS  PLATANIAS 

Az árak nem tartalmazzák: a repüléssel kapcsolatos díjakat es illetékeket 35 700 Ft, transzfer 8000 Ft/fő, foglalási díj 1000 Ft/fő és a kötelező útlemondasi 
biztosítást 2%, a foglalás összes tételére számolandó. Az árak személyenkent, 8 nap/7 éjszakara értendők! Utazás a Travel service charter járatával. 
Pótdijmentesen feladható poggyász személyenkent 1 db, maximum 23 kg-ig, kézi poggyász 8 kg/fő-ig Minimális utaslétszám turnusonként: 24 fő

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 16. 
Szeptember 08, 15.

Június 23.
Szeptember 01

Június 30.
Augusztus 25.

Július 07, 14, 21, 28
Augusztus 04, 11, 18. Szeptember 22.

Ultra First Moment  79 900     86 900     91 900     104 900     74 900    
3. ágyon 2-12 év között  59 900     69 900     79 900     79 900     59 900    
Többhetes felár: 60 000 Ft/fő/hét Egyágyas felár: 50 000 Ft/fő/hét AC: 42 EUR/hét Széf: 7 EUR/hét Reggeli befizetés: 18 000 Ft/fő/hét



OLIVIA bEAcH HOTEL – ÖNELLÁTÁS MALEME

ULTRA FIRST MOMENT érvényesség: 2019. 03. 15., FIRST MOMENT érvényesség: 2019. 03. 16-04. 30.

Fekvése: Chania-tól kb. 10 km-re, Platanias településen, közvetlenül homokos tengerparton, a központtól kb. 350 méterre épült 
apartmanház. Platanias főutcáján végig üzletek, éttermek, bárok várják az idelátogató vendégeket. Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, 
melyek konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval (5 EUR/stúdió/nap áron a helyszínen igényelhető), Wi-Fi-vel, zuhanyzó/WC-
vel, széffel, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Ellátás: önellátás. Felszereltség: ingyenes medencehasználat.

PERIGIALI APARTMAN – ÖNELLÁTÁS PLATANIAS

2222

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 09.
Szeptember 22

Június 16.
Szeptember 08, 15

Június 23.
Szeptember 01.

Június 30.
Augusztus 25.

Július 07, 14, 21, 28.
Augusztus 04, 11, 18

Ultra First Moment  88 900     98 900     105 900     118 900     129 900    
First Moment  95 900     107 900     114 900     128 900     139 900    
Katalógus ár 2 fős stúdióban  133 000     110 000     153 000     192 000     181 000    
Gyerek ár 12 éves korig 3. ágyon  90 000     94 000     94 000     96 000     96 000    

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 16.
Szeptember 08, 15.

Június 23.
Szeptember 01

Június 30.
Augusztus 25.

Július 07, 14, 21, 28
Augusztus 04, 11, 18. Szeptember 22.

Ultra First Moment   83 900     93 900     99 900     109 900     79 900    
3. ágyon 2-12 év között  59 900     69 900     79 900     79 900     59 900    
3. ágyon 12 év felett  69 900     79 900     89 900     99 900     69 900    
Többhetes felár: 70 000 Ft/fő/hét AC: 42 EUR/hét Széf: 15 EUR/hét
Vacsora 12 év felett: 40 000 Ft/fő/hét 2-12 év között 25 000 Ft/fő/hét Reggeli befizetés: 23 000 Ft/fő/hét

Fekvése: a Maleme településen található tengerparti szálloda mindössze 50 méterre fekszik a homokos strandtól. Az Oliva Beach 4,5 km-
re fekszik a nyüzsgő Plataniastól és 17 km-re Chaniától. A szálláshely nagy úszómedencével, gyermekmedencével, és lounge bárral várja 
a vendégeket. Mindössze 50 méterre éttermek és üzletek találhatók, egy túraútvonal pedig közvetlenül a szálláshely épülete elől indul. 
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, melyek konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval, ingyen WiFi-vel, zuhanyzó/WC-vel, széffel, 
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Ellátás: önellátás.
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Utazzon velünk Lefkadára! A Jón-tengeri szigetet 
keskeny földnyelv köti össze a szárazfölddel. A szi-
get nyugati partját övező sziklás partokról, a ma-
gasan a tenger fölött húzódó utakról lélegzetel-
állító kilátás nyílik. Alant festői kis tengeröblök 
tarkítják a partvonalat, melyek közül feltétlenül 
kiemelnénk a legkedveltebbet, Porto Katsikit, 
ahol a kristálytiszta tenger millió színárnyala-
tában gyönyörködhet. A keleti partról csodá-
latos kilátás nyílik a Lefkada és a szárazföld 
között elhelyezkedő apró szigetekre.

 Utazás autóbusszal. Az árak tartalmazzák az utazás és a szállás díját a feltüntetett ellátással. Nem tartalmazzák a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%). 
Az árak személyenként,10 nap/7 éjszakára értendők! Lefkada járat csak Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Szeged felszállási lehetőséggel foglalható!

Utazz jól ... velünkΛευκαδαLEFKADA
„a tiszta szépség”

Fekvése: Nidri nyaralóhely központjától kb. 400 m-re található, a kavicsos-homokos strand kb. 280 m-re van. Étterem, minimarket kb. 150 m-re 
felszik. Elhelyezés: 2 és 3 ágyas stúdiókban, (3. ágy szétnyitható) alapfelszereltségű konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, TV-vel, fürdőszoba/WC-vel, 
légkondicionálás felár ellenében (a helyszínen fizetendő). Ellátás: önellátás.

Fekvése: A Nidrivel egybeépült Perigiali településen található a homokos, apró kavicsos tengerparttól kb. 150 méterre. Elhelyezés: 2 és 3 fős 
stúdiókban, melyek balkonnal, zuhanyzó/WC-vel, konyhasarokkal, TV-vel és légkondicionálóval (a helyszínen befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron) 
felszereltek. Ellátás: önellátás. Felszereltség: úszómedence napernyőkkel és napozóágyakkal, pool-bár.

GATSOULIS APARTMAN – ÖNELLÁTÁS NIDRI

SUNRISE APARTMAN – ÖNELLÁTÁS NIDRI

NIDrI

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Május 21.
Szeptember 24.

Május 28.       Június 04.
Szeptember 17.

Június 11.
Szeptember 03, 10.

Június 18.
Augusztus 27.      

Június 25.
Augusztus 20.

Július 02, 09, 16, 23, 30. 
Augusztus 08, 13.

Ultra First Moment  30 900     39 900     53 900     62 900     73 900     79 900    
First Moment  32 900     42 900     57 900     66 900     79 900     85 900    
Katalógus ár 2 fős stúdióban  37 000     47 000     63 000     73 000     88 000     95 000    
Katalógus ár 3 fős stúdióban  34 000     43 000     58 000     68 000     81 000     87 000    
Gyerek ár 12 éves korig 3. ágyon  19 000     20 000     22 000     23 000     27 000     28 000    
Gyerek ár 12-16 év között 3. ágyon  25 000     26 000     29 000     30 000     35 000     36 000    

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Május 21.
Szeptember 24.

Május 28.       Június 04.
Szeptember 17.

Június 11.
Szeptember 03, 10.

Június 18.
Augusztus 27.      

Június 25.
Augusztus 20.

Július 02, 09, 16, 23, 30. 
Augusztus 08, 13.

Ultra First Moment  33 900     42 900     56 900     66 900     77 900     86 900    
First Moment  35 900     45 900     61 900     71 900     81 900     93 900    
Katalógus ár 2 fős stúdióban  40 000     50 000     67 000     77 000     91 000     102 000    
Katalógus ár 3 fős stúdióban  37 000     46 000     62 000     71 000     84 000     94 000    
Gyerek ár 12 éves korig 3. ágyon  20 000     20 000     22 000     22 000     26 000     28 000    
Gyerek ár 12-16 év között 3. ágyon  25 000     26 000     29 000     29 000     34 000     36 000    



ΚάρπαθοςKARPATHOS        „a szenvedély szigete“ Utazz jól ... velünk

Egy apró csoda felfedezésére hívjuk Önöket. Karpathos szige-
te mindenkinek egyedülálló üdülési lehetőségeket kínál. A 
tengerpartok szerelmesei számtalan, szikrázóan homokos és 
kavicsos, eldugott és közkedvelt strand közül választhat-
nak. Bátran induljanak el hosszú sétákra is a hegyekben, a 
túra minden lépése felejthetetlen lesz. Bármerre indulnak 
is, ne feledkezzünk meg a sziget legfontosabb vonzerejéről. 
Karpathos lakói a szokottnál is erősebben őrzik hagyományai-
kat. Dalaikkal, hangszereikkel, ősi táncaikkal, gasztronómiai 
hagyományaikkal, vallási szertartásaikkal és hagyományos 
népviseletükkel lehetetlen nem találkozni és megismerkedni.

Az ultra first minute (2019. 02. 28-ig) és a first minute (2019. 03. 01-2019. 04. 30.) sorokban feltűntetett és vastagon szedett árak olyan csomagárak, melyek 
tartalmazzák a szállást 7 éjszakára a megadott ellátással, az utazás (repülő) és a transzfer költségét is. Nem tartalmazzák a repüléssel kapcsolatos díjakat és 
illetékeket (Repüléssel kapcsolatos díjak és illetékek 27 000 Ft/fő, transzfer 7000 Ft/fő). Az utazás szervezője az APOLLON TRAVEL.

Fekvése: kis apartmanház a tengerparttól kb. 50 méterre, Pigadia központjától kb. 400 méterre, helyi építészeti stílusban épült. Minimarket kb. 100 
méterre, üzletek, éttermek, bárok és kávézók a központban találhatók. Elhelyezés: 2 és 3 ágyas stúdiókban, melyek konyhasarokkal, ventilátorral, 
Wi–Fivel, hűtőszekrénnyel, zuhanyzó/WC-vel, széffel (10 EUR/hét áron bérelhető), balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Ellátás: Önellátás.

Fekvése: a főváros központjában, a kikötőtől kb. 200 méterre, a tengerparttól kb. 450 méterre épült. Elhelyezés: 2 ágyas, maximum 4 főre 
pótágyazható, egyszerűen berendezett apartmanokban, melyek konyhasarokkal, TV-vel, légkondicionálóval (felár ellenében), zuhanyzó/WC-vel, 
balkonnal vagy teraszszal rendelkeznek. Wi-Fi a recepción használható. Széf felár ellenében bérelhető. Ellátás: Önellátás.

KALIMERA APARTMAN – ÖNELLÁTÁS PIGADIA

SEA STONE APARTMAN – ÖNELLÁTÁS PIGADIA

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 13.  
Szeptember 12.

Június 20. 
Szeptember 05.

Június 27.
Augusztus 29.

Július 04.
Augusztus 22.

Július 11, 18, 25. 
Augusztus 01, 08, 15. Szeptember 19.

Ultra First Moment stúdióban   95 900 108 900 117 900 129 900 138 900 81 900
First Moment stúdióban   102 900 114 900 124 900 136 900 146 900 86 900
Katalógus ár 2 fős  stúdióban 114 000 128 000 139 000 152 000 163 000 89 000
pótágyon (felnőtt) - 3. ágyon 108 000 119 000 126 000 138 000 138 000 89 000
pótágyon 12 éves korig - 3. ágyon   61 000   65 000 115 000   67 000   67 000 61 000
pótágyon 12 éves korig - 4. ágyon   89 000 97 000 101 000 107 000 111 000 82 000

Részvételi díjak
Ft/fő/turnus

Június 13.  
Szeptember 12.

Június 20. 
Szeptember 05.

Június 27.
Augusztus 29.

Július 04.
Augusztus 22.

Július 11, 18, 25. 
Augusztus 01, 08, 15. Szeptember 19.

Ultra First Moment 2 fős apartmanban 85 900  97 900 102 900 110 900 117 900 76 900
First Moment 2 fős apartmanban 90 900  104 900 109 900 117 900 124 900 80 900
Katalógus ár 2 fős apartmanban 101 000 116 000  122 000  131 000  139 000 90 000
pótágyon (felnőtt) - 3. ágyon 93 000 116 000  112 000  120 000  126 000 86 000
pótágyon (felnőtt) - 4. ágyon 93 000 116 000 112 000 120 000 126 000 86 000
pótágyon 12 éves korig - 3. ágyon 61 000 65 000 65 000 67 000 67 000 61 000
pótágyon 12 éves korig - 4. ágyon 79 000  88 000 93 000 98 000 102 000 74 000

PIGADIA
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HASZNOS INFORMÁcIóK
Akciók
Előfordulhat, hogy irodánk a programfüzet árjegyzékénél 
ideiglenesen kedvezőbben, akciós vagy „last minute” áron 
értékesít bizonyos utakat. Előnye, hogy olcsóbb az ár, de 
hátránya, hogy már nem a teljes kínálatból választhatnak 
(pl. a tengerre néző vagy emeleti szobák már elfogytak). 
A befizetett részvételi díj akciós árra történő utólagos mó-
dosítása nem lehetséges.

Apartmanházak
Apartmanos szálláshely esetében a prospektusban rögzített 
felszereltség garantált, bizonyos eszközök (pl. TV) bérelhe-
tőek. A stúdió típusú szállás egy légterű, a konyha vagy 
konyhasarok az ágyakkal azonos légtérben található és 
2, max. 3 fő befogadására alkalmas. Az apartman típusú 
szállás legalább 2 légterű, általában 2 ajtóval elszeparált 
hálóhelységet jelent, és 4 fő elhelyezésére szolgál. A kony-
harészek alapvetően felszereltek és annyi tányért, poha-
rat, evőeszközt biztosítanak, ahány személyes a szállás. 
Megérkezéskor ellenőrizzék, hogy a készülékek hibátlanul 
működnek-e, az esetleges hibát vagy hiányosságot jelezzék 
az idegenvezetőnek. A pótágyak általában nem teljes ér-
tékű ágyak, hanem sok esetben kinyitható vagy kihúzható 
ágyak, használatukkal az alapvetően 2 fős szobák zsúfolttá 
válhatnak. A csatornarendszer jellegéből adódóan a helyi 
szokásokat kérjük betartani!

Be- és átutazási szabályok
Magyar állampolgárok utazása az Európai Unió tagorszá-
gaiba és Horvátországba vízummentes, a beutazáshoz a 
teljes tartózkodás időtartama alatt érvényes útlevél vagy 
személyi igazolvány szükséges. 
A személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező, 14 év 
alatti, kiskorú magyar állampolgárok csak önálló, érvényes 
útlevél birtokában utazhatnak az EU tagországaiba.
A személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 14–18 év 
közötti, fiatalkorú magyar állampolgárok a Magyarországi 
EU vonal – 06-80-38-2004 – tájékoztatása szerint érvé-
nyes személyi igazolvánnyal utazhatnak az EU tagországa-
iba és Horvátországba, de a zökkenőmentes utazás érdeké-
ben javasoljuk hogy önálló, érvényes útlevelet is vigyenek 
magukkal.
Az Európai Unió tagországaiba történő beutazásra nem 
elegendő a nem magyar állampolgárságú személynek (be-
vándorolt, menekült) kiadott személyazonosító igazolvány, 
letelepedési, munkavállalási vagy tartózkodási engedély; 
így minden esetben érdeklődjenek az állampolgárságuk 
szerinti, magyarországi konzulátuson vagy nagykövetségen 
(ennek hiányában a területileg illetékes külképviseleten).
A beutazási szabályok be nem tartása és az abból eredő 
költségek minden esetben az utast terhelik; ezért irodánk 
semminemű felelősséget nem vállal.

Állatok és nagyméretű csomagok szállítása
Amennyiben kisállattal utaznak, úgy előre tájékozódjanak 
arról, hogy mely szálláshelyek fogadják az állatot. Irodánk-
ban erről a foglalás előtt információval szolgálunk. Légi 
utaztatáskor a légitársaság szabályzata és tarifái érvénye-
sek az állat szállítására! Az állatok kiutazásához szükséges 
igazolások, dokumentumok (pl. állatútlevél) megléte az 
utas felelőssége. Szintén a légitársaság szabályozása ér-
vényes túlsúlyos vagy túlméretes poggyász feladásánál is 
(pl. szörfdeszka,
kerékpár stb.) Ilyen csomag szállítását előzetesen jelezni 
kell.

Ellátás
A szálláshelyeken a nemzetközi ételek mellett, természete-
sen, helyi ételeket is kínálnak. Ezek fűszerezése és ízesítése 
eltérhet a megszokottól, érzékeny gyomrúak ezt vegyék 
figyelembe.
A félpanziós ellátás a legtöbb esetben vacsorával kezdődik, 
és az utolsó napon reggelivel végződik.
Amennyiben az ellátást valamilyen okból (fakultatív/ egyé-
ni kirándulás, betegség stb.) kifolyólag nem veszik igénybe, 
akkor annak díját nem tudjuk visszatéríteni. Ilyen esetek-
ben általában hideg csomag kérhető a szálláshelytől (ez 
irányú igényüket előre kell jelezni).
A félpanziós és a teljes panziós ellátás esetében a vacsorá-
nál és az ebédnél az italfogyasztásért külön, a helyszínen 
kell fizetni. Ezek árait a szálláshely határozza meg.
A szállodák területén kívül vásárolt élelmiszereket és italo-
kat általában nem engedik bevinni. Az étteremből az étele-
ket kihozni nem lehet, némely szálloda a kihozott ételeket 
leszámlázza! A szállodák többségében ebédnél és vacsorá-

nál elvárják a megfelelő öltözéket; például férfiaknak hosz-
szú nadrág viselése kötelező.
Az étkezések időpontjainak kezdetén – főként a vacsoránál 
– előfordulhat, hogy szabad asztal hiányában az éttermek 
előtt várakozni kell. A személyzet, természetesen, igyekszik 
a várakozási időt a lehetőségekhez mérten csökkenteni.
Kontinentális reggeli: péksütemény vagy kenyér, vaj, lekvár, 
esetleg sajt, felvágott, kávé vagy tea.
Amerikai reggeli: meleg, főtt ételekkel bővített kontinen-
tális reggeli.
Menüsoros étkezés: három fogásból (leves vagy előétel, 
főétel és desszert) álló, nem választható menü.
Menüválasztásos étkezés: általában az elő-és utóételt bü-
férendszerben, a főételt menüként (legalább kétféle, legfel-
jebb ötféle választási lehetőség) szolgálják fel.
Büférendszerű/svédasztalos étkezés: önkiszolgáló jellegű 
étkezés korlátlan fogyasztással, az elhelyezett ételek vá-
lasztéka és mennyisége a szálloda kategóriájától függ.
All Inclusive: a szálláshely leírásánál szereplő étkezéseket 
és szolgáltatásokat tartalmazza, az ételek és helyi italok 
általában korlátlan mennyiségben fogyaszthatóak. A cso-
magárban nem szereplő szolgáltatásokért (pl. motoros vízi 
sportok) a helyszínen külön kell fizetni.

Éjszakai nyugalom
A szállodák területén a szórakoztató programok, bárok, 
diszkók hangerő-korlátozása általában csak 22 óra után 
lép életbe.
A szálláshelyek környékén – különös tekintettel a közpon-
ti elhelyezkedésű szállások esetében – a bárok, diszkók és 
egyéb szórakozóhelyek által kibocsátott hangerő nem min-
den esetben szabályozott; így ezekkel szemben sem helyi 
partnerirodánk, sem telepített képviseletünk érdemben el-
járni nem tud, a szálláshely megválasztásával erre legyenek 
figyelemmel.

Építkezések
Az üdülőhelyeken előforduló építkezések nem az utazás-
szervező cég hibájából történnek, az építkező vállalat leg-
többször nem is értesíti még a szomszédos szálláshelyeket 
sem. Az egyes szálláshelyeken is folyhatnak előre nem 
jelzett felújítási munkálatok, amelyek miatt megértésüket 
kérjük.

Telepített képviselet és fakultatív kirándulások
A célállomáson utasainkat a telepített idegenvezető fo-
gadja, érkezést követően az utasokat a szállásra kíséri, 
welcomemeetinget és előre egyeztetett időpontban fo-
gadóórát tart, felvilágosítást ad a befizethető fakultatív 
programokról, autó- motorbérlésről, illetve segítséget nyújt 
szükség esetén. Az idegenvezető nevét és telefonszámát a 
szállásutalvánnyal (voucher) együtt adjuk ki. A helyszínen 
felmerülő panaszokat az idegenvezető orvosolja, ha ez nem 
lehetséges, akkor jegyzőkönyvet kell felvenni. Az idegen-
vezető a jegyzőkönyv átvételét igazolja, amely azonban 
nem jelenti a reklamáció jogosságának elismerését. A jegy-
zőkönyv másolatát az utazás befejezését követő 8 napon 
belül kell a Blue Sky Travel International Kft-hez írásban 
benyújtani. A panasz elbírálását követően az utazási iroda 
a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles az utast 
tájékoztatni a döntésről. A célállomáson befizethető fakul-
tatív kirándulásokért a helyi partnerirodáink a felelősek, 
esetleges kifogásaikkal forduljanak az idegenvezetőhöz, aki 
azt továbbítja. A programok csak megfelelő létszám esetén 
kerülnek megrendezésre, és a helyszínen, euróban fizet-
hetők. Az emiatt elmaradt étkezések helyett hidegcsomag 
kérhető előzetes jelzés alapján.

hotelszobák
A szállodai szobák elosztása a recepció hatásköre, így 
arra nincs befolyásunk. Utaskívánságokat természetesen 
továbbítunk, de azok teljesítését nem garantáljuk. A ho-
telek besorolása a helyi normák alapján történik, amelyek 
nem minden esetben egyeznek meg a nálunk megszokott 
kategóriaszempontokkal. A szálláshelyek leírásánál feltün-
tettük, hogy mely szolgáltatások vehetők igénybe térítés 
ellenében. Vacsoránál elvárják az alkalomhoz illő ruházatot 
(férfiaknál hosszúnadrág viselését). Esetenként a szobák 
légkondicionálása csak főszezonban (július-augusztus) 
működik és központilag szabályozott. Jellemzően a szobák 
elfoglalása 14 óra után lehetséges, és a távozás napján 10 
óráig a szobát el kell hagyni, a repülőgép menetrendjétől 
függetlenül. Ez esetben a hotel általában csomagszobát 
biztosít. A részletekről a szálloda recepcióján adnak felvilá-
gosítást. Az ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik 

és a távozás napján reggelivel ér véget. A szállodák nem-
zetközi fogásokon kívül helyi fogásokat is kínálnak, melyek 
fűszerezése eltérhet a megszokottól, ezt érzékeny gyomrú-
ak vegyék figyelembe. A katalógusban látható képek jóval 
az utasok megérkezése előtt készültek, ezért előfordulhat-
nak eltérések a szobák berendezésében vagy színeiben.

Kiviteli nyilatkozat
A nagy értékű tárgyakról, műszaki cikkekről a határon min-
denképp érdemes kiviteli nyilatkozatot készíteni, mert a 
biztosító csak a kiviteli engedély bemutatásával foglalkozik 
érdemben az esetleges lopás- vagy sérüléskárral.

Medence
A medencék vizét rendszeresen cserélni és tisztítani kell, 
még akkor is, ha vízforgató berendezéssel rendelkezik. Ezt 
a szálláshelyek legtöbbje éjszaka oldja meg. Ez idő alatt a 
medencét nem lehet használni.

Menetrend
A légitársaság tervezett menetrendjéről általában fogla-
láskor információt tudunk adni. A végleges menetrendet 
indulás előtt 1 héttel, a szállásutalvánnyal együtt adjuk 
ki. Repülős utazások esetén a légi közlekedés és az adott 
légitársaság szabályzói és előírásai tartandók szem előtt. 
A légi utazás minőségéért, a csomagok kezeléséért a légi 
fuvarozó felel. A járatokon az adott légitársaság turista 
catering ellátást biztosít, low-cost járatokon ellátás nincs. 
A repülőgépen az ülőhelyek elosztását a légitársaság végzi. 
Hazautazáskor a találkozó helyét és idejét az idegenvezető 
közli. A járatok menetrendje és géptípusa indokolt esetben 
megváltozhat, ezért irodánk felelősséget nem vállal. A lé-
gitársaság megtagadhatja az utazásképtelen (pl. ittas) ál-
lapotú utas szállítását. 

Rovarok
Az éghajlat és a tenger miatt sajnos gyakran előfordul-
nak, ezért szúnyogriasztót és rovarölő szert ajánlatos ma-
gukkal vinni. Jelenlétük, sajnos, még a magas kategóriájú 
szállodák területén, a folyamatos rovarirtás ellenére sem 
zárható ki.

Strand
Az erős hullámzás, a klímaváltozás és akár a tengeri bal-
esetek hatására a strandon szennyeződések halmozódhat-
nak fel. A strandok tisztán tartása a helyi önkormányzatok 
hatáskörébe tartozik, de természetesen a szállodák is igye-
keznek a partokat tisztítani.
A napozóágyak és napernyők használatáért a strandokon 
fizetni kell, a bérlés nem napra, hanem alkalmanként ér-
tendő.

Szállások környéke
A szállások környékének rendezettségéért és tisztaságáért 
nem a szállásadók a felelősek.
Mivel a területük nem mindig zárt, előfordulhat, hogy bizo-
nyos szolgáltatásokat a helyi lakosok és más szálláshelyek 
vendégei is igénybe vesznek.

Szállodakategóriák
A szállások minősítése az adott ország besorolásán alapul, 
illetve a szálloda saját maga határozza meg. A hasonló csil-
lagozású szálláshelyek színvonala ezért eltérhet egymástól, 
illetve a hazaitól.
A szálloda besorolása nem egyértelmű garancia egyes szol-
gáltatások meglétére, ezért foglalás előtt győződjön meg 
arról, hogy a szálláshely valóban megfelel-e igényeiknek.

Úti okmányok
Vendégeink a szerződésben megrendelt szolgáltatásokról 
(szállás, ellátás, transzfer, kirándulások stb.) részvételi je-
gyet, ún. vouchert kapnak. Csak a voucheren feltüntetett 
szolgáltatásokat biztosítjuk, ezért kérjük, indulás előtt elle-
nőrizzék, hogy minden Önök által megrendelt és kifizetett 
szolgáltatás szerepe-e rajta.

Víz- és áramszolgáltatás
Hosszú ideig tartó szárazság, hőség esetén előfordulhat, 
hogy problémák adódnak a vízszolgáltatásban, a főszezoni 
túlzott kihasználtság miatt az áramszolgáltatásban. A szál-
láshelyeknek ilyen esetre nincs befolyásuk.
Némely szálláshelyen a melegvíz szolgáltatást napkollek-
torok biztosítják, így rossz időjárási viszonyok esetén illetve 
éjszaka előfordulhat, hogy a melegvíz ellátás nem kielégítő 
vagy szünetel.
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mely létrejött a Blue Sky Travel International Kft. (szék-
helye: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 41/B, telephelye: 
1065 Budapest, Podmaniczky u. 11, nyilvántartásba vé-
teli száma: U-001437, Cg. 01-09-924908, e-mail cím: 
info@blueskytravel.hu, honlap: www.blueskytravel.hu, 
Tel/Fax: +36-1-400-1331; az MKEH mint engedélyező, 
illetve hatósági nyilvántartást vezető hatóság elérhe-
tőségei: Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 
Tel:458-55-37, Fax:458-58-47, Honlap: www.mkeh.
gov.hu), mint utazásszervező és – utazásközvetítő útján 
történő szerződéskötés esetén –
utazásközvetítő neve:
székhelye:
nyilvántartási száma: telefonszám: e-mail címe:
mint utazásközvetítő, 
valamint
utazó neve:
lakcím:
e-mail cím:
mint utazó között az alábbi napon és helyen az alábbi 
feltételekkel:

1. Irányadó jogszabályok 
A Blue Sky Travel International Kft. (továbbiakban: 
Utazási iroda) által szervezett külföldi utazásokra vo-
natkozóan, a jelen szerződésben nem szabályozott kér-
désekben az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerző-
désekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

2. A szerződés létrejötte 
Az utazási szerződés a jelentkezési lap és utazási 
szerződés mindkét fél részéről történő aláírásával és 
az előleg vagy – 30 napon belüli jelentkezés esetén a 
teljes részvételi díj – megfizetésével vagy partneriro-
dánál történő foglalás esetében az írásos megrendelő 
visszaigazolásával és a részvételi díjelőleg – vagy 30 
napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj 
– átutalásával jön létre. Az utazási szerződés hatály-
ba lépésének napja a díjelőleg – vagy 30 napon belüli 
jelentkezés esetén a teljes díj – megfizetésének napja. 
Online megrendelés esetében az Utas aláírja a jelent-
kezési lapot, Utazási szerződést és az útlemondási biz-
tosítás szabályzatát és az aláírt példányokat scannelt 
formában visszaküldi. A részvételi díj előleget vagy a 
teljes díjat a számlán szereplő határidőre megfizeti, 
ennek hiányában az Utazási Iroda az utat lemondott-
nak tekinti és a lemondási díj megfizetésére kötelezi 
az Utast, lásd 9.2. pont. Az Utas tudomásul veszi, hogy 
az árajánlat írásos elfogadása megrendelésnek minősül, 
ezért fizetési kötelezettséget von maga után. Az Utas 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fentiek bármelyi-
kének elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön 
létre, azzal kapcsolatosan az Utazási Iroda az Utas felé 
semminemű felelősséggel nem tartozik. Az úti célt, az 
utazás módját, az indulás pontos helyét és időpontját, 
az igénybe vett szálláshely minőségét, az utazás idő-
tartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, 
minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj ösz-
szegét és az utasbiztosítás összegét az Utazási Iroda 
által kiadott utazási ajánlat (prospektus), a befizetett 
részvételi díj nyugtája és számlája, és a részvételi jegy 
tartalmazza. Mindhárom dokumentumban foglaltak 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így 
kizárólag együtt érvényesek. Az előző okmányokban 
nem szereplő, szóbeli, az Utazási Iroda által írásban 
kifejezetten vissza nem igazolt kikötések nem részei az 
utazási szerződésnek. 

3. Részvételi díj 
A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő 
szolgáltatások árát, az Utazási Iroda szervezési költsé-
gét és az ÁFÁ-t foglalja magában. A részvételi díj nem 
tartalmazza a repülőtéri illetéket, a kerozin pótdíjat, a 
transzfert, a foglalási díjat, a kötelező útlemondási biz-
tosítást, a befizethető ellátást, befizethető felárakat és 
az utasbiztosítást. Ezek a részvételi díjon felül, de azzal 
egyidejűleg fizetendők. 

4. helyszínen fizetendő díj 
Görögország 2018. 01. 01-től idegenforgalmi adót ve-
zetett be, mely az Utas által előre a helyszínen fize-
tendő. Mértéke szálláskategóriától függően 0,5-4 EUR/
szoba/éj. (5*-os hotel kategória esetén 4 EUR/szoba/
éj, 4*-os hotel kategória esetén 3 EUR/szoba/éj, 3*-os 
hotel kategória esetén 1,5 EUR/szoba/éj, 1* 2* és apart-
man kategória 0,5 EUR/szoba/éj. 

5. Fizetési feltételek 
Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg 
részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garan-
tálja, hogy az ilyen módon lefoglalt helyeket az Utazási 
Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj 
és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások árának fize-
tési határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal 
esedékes, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés 
alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A fize-
tendő részvételi díjelőleg az utazás teljes végösszegé-
nek 40 %-a. Ettől eltérő díjelőleg lehetséges, amennyi-
ben a közreműködő szolgáltató fizetési feltételei ettől 
eltérnek. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési 
határidőről az Utazási Iroda külön értesítést nem küld. 
A határidő be nem tartása a megkötött utazási szerző-
dés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazá-
si Iroda úgy tekint, mintha az Utas az utat lemondta 
volna és a lemondási feltételek lépnek életbe. Ha az 
utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése 
előtt kevesebb, mint 30 nappal kerül sor, az Utas a teljes 
részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával 
egyidejűleg megfizetni. 

6. Katalógus 
Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, le-
írását, minőségét, időtartamát, részvételi díját, a fa-
kultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül 
fizetendő egyéb díjakat és költségeket, illetve azok tar-
talmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt 
egyéb információkat tartalmazza. A katalógusban sze-
replő szállodák minősítése az adott ország besorolása 
szerinti kategóriát jelölik. A besorolások nem minden 
esetben egyeznek meg a nálunk megszokott kategória 
szempontokkal. A szobák elosztása kizárólag a recepció 
joga, ezért különleges kérések teljesítését nem tudjuk 
garantálni. A katalógusban elhelyezett fényképek tá-
jékoztató jellegűek. A szobák kinézete, berendezése, 
nagysága, fekvése adott szálláson belül is eltérhet. A 
prospektusban feltüntetett távolságok (a szállás távol-
sága a tengertől, központtól, repülőtértől) légvonalban 
értendők és tájékoztató jellegűek. Az apartmanok köze-
lében található medencék többnyire fogyasztás ellené-
ben használhatók. Az akciós útajánlatok között olyan 
apartmanok is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban 
lévők között nem találhatók. Ezekre az apartmanokra 
is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben sze-
replő kitételek. 

7. Fakultatív programok 
A különböző üdülőhelyeken található partner irodák fa-
kultatív kirándulásokat szerveznek és egyéb szolgálta-
tásokat (étkezés, autó-és motorkölcsönzés) nyújtanak. 
Az Utas mielőtt igénybe veszi ezeket a lehetőségeket, 
köteles tájékozódni más helyi irodák ajánlatairól és ára-
iról is. A helyszínen befizetett programokkal és szolgál-
tatásokkal kapcsolatban az Utazási Iroda reklamációt 
nem fogad el.

8. Az Utazási iroda jogai és kötelezettségei 
8.1. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy 
az utazáshoz tervezett legkisebb utaslétszám hiányá-
ban az utazás megkezdése előtt 20. napig, a befize-
tett részvételi díj visszafizetése mellett a szerződéstől 
elállhat. 
8.2. Amennyiben az utazást vis maior esemény, így 
különösen háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy 
elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai aka-
dályok befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti 
okokból bekövetkezett elmaradásáért az Utazási Iroda 
felelősséget nem tud vállalni. Ezen okokból jelentkező 
többletköltségek az Utast terhelik. Az ilyen okokból be-
következett változásokért az Utazási Iroda kártérítési 
felelősséggel nem tartozik. 
8.3. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környe-
zetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illet-
ve természeti vagy politikai okokból eredő kellemetlen-
ségekért vagy károkért felelősséget nem vállal. 
8.4. A programfüzetben feltüntetett szálláskategóriák 
a szálláshely szerinti ország szabályainak megfele-
lő komfortfokozatnak felelnek meg. Az Utazási Iroda 
fenntartja magának a jogot a kategórián belüli szál-
lásváltoztatásra. 
8.5. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, az Uta-
zási Iroda az Utas érdekében a szükséges intézkedése-
ket megteszi. Az intézkedés költsége az Utazási Irodát 
terheli, ha a szerződés neki felróható vagy érdekköré-
ben felmerülő okból szűnik meg. 
8.6. Az Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgál-
tatásokat sok esetben közreműködője (fuvarozó, szál-
loda) útján teljesíti Repülővel történő utazás esetén 

a légitársaság feltételei érvényesek és irányadóak. Az 
utazás során előfordulhat, hogy a repülőgép indulása 
vagy a transzfer időpontja megváltozik, ezért bizonyos 
szolgáltatások elmaradhatnak. A menetrendváltozások 
miatt elmaradt szolgáltatásokért illetve a késésekért az 
Utazási Iroda nem vállal kártérítési felelősséget. A re-
pülőúttal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy 
közbeeső leszállásra, repülőgép vagy a légitársaság 
cseréjére sor kerülhet. A repülővel szállított poggyászok 
megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaság vállalja a 
felelősséget. 
8.7. Az Utazási Iroda útjai döntő többségében saját 
szervezésűek. Előfordulhat azonban például az út telí-
tettsége miatt, hogy más irodák ajánlatai is értékesítés-
re kerülnek. Ha az utazást nem, vagy csak részben szer-
vezi az Utazási iroda, akkor az esetlegesen felmerülő 
kifogások az illetékes utazásszervező irodának kerülnek 
továbbításra. 
8.8. Az Utazási iroda fenntartja magának a jogot, hogy 
a megmaradt vagy lemondott utazásokat kedvezmé-
nyes áron értékesítse. Ez a korábban lefoglalt utazáso-
kat nem érinti, azok árának utólagos módosítása nem 
lehetséges. 

9. Az utas jogai és kötelezettségei 
9.1. Ha az Utazási Iroda a programot a szerződés meg-
kötése után lényegesen megváltoztatta, akkor az Utas 
az utazás megkezdése előtt a változás vele való közlé-
sétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. 
Amennyiben az úti cél a külügyminisztérium honlapján 
„nem javasolt” minősítést kap, vagy egyébként az Uta-
zási Iroda nem az utazó érdekkörében felmerült okból 
mondja fel a szerződést, úgy az Utazási Iroda helyette-
sítő szolgáltatást ajánl fel. Ha az Utazási Iroda helyet-
tesítő szolgáltatást nem képes felajánlani, vagy azt az 
Utas nem fogadja el, úgy az Utas részére a befizetett 
részvételi díj levonás nélkül visszajár. 
9.2. Ha az Utas az utazási szerződéstől – a lemondási 
díj megfizetése mellett – eláll, az utazásra (részvételre) 
vonatkozó jogai megszűnnek. Az Utazási Irodának jo-
gában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. 
Visszafizetés esetén kérünk minden addig kiadott ok-
mányt (utazási szerződés, pénztárbizonylat, biztosítási 
kötvény, voucher, stb) visszaszolgáltatni. Érvényes szál-
lásutalvány (voucher) és egyéb okmány hiánya esetén 
az Utazási Iroda nem tudja a visszafizetést teljesíteni. 
9.3. Az utazás során az Utas által 3. személynek oko-
zott károkért az Utas saját maga közvetlenül tartozik 
felelősséggel. 
9.4. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, pon-
tos idejét, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a 
helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszte-
letben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. 
Ellenkező esetben a találkozás időpontjának be nem 
tartásából eredő összes többletköltséget kizárólag az 
Utas viseli. 
9.5. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond a kifizetett 
szolgáltatásokról vagy bizonyos szolgáltatásokat nem 
vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, illetve 
ezek ellenértékére sem tarthat igényt. 
9.6. Az Utasnak jogában áll és egyúttal köteles is a kifo-
gásait, panaszait a kifogásra okot adó esemény helyszí-
nén az Utazási Iroda képviselőjének (partner irodájának) 
haladéktalanul jelezni és ezeket rögtön az észrevétel 
után jegyzőkönyv formájában írásban rögzíteni kell. Utó-
lagos reklamáció nem vehető figyelembe. Amennyiben 
a szálláshelyet illetően alapvető kifogással él és cserét 
igényel, azt a megérkezéstől számított 24 órán belül 
szintén a helyszínen a képviselőnknél kell jeleznie. Ezek 
után az utazás befejezését követő 8 napon belül írásban, 
az Utazási Iroda (1065 Budapest, Podmaniczky u. 11.) tu-
domására kell hoznia, amelyhez a jegyzőkönyvet csatol-
nia kell. A panaszlevélre az Utazási Iroda 30 napon belül 
válaszolni köteles. A kifogás késedelmes előterjesztése 
vagy jegyzőkönyv hiánya esetén sem a helyszíni partner 
irodák, sem az Utazási Iroda kárigényért nem tartozik fe-
lelősséggel. A helyszíni jegyzőkönyv felvétele kizárólag a 
panasz rögzítését szolgálja, az Utazási Iroda automatikus 
felelősségvállalását nem jelenti. 
9.7. A magyar és külföldi állampolgárok kötelesek az 
utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírá-
sokat (útlevél-, vízum-, vám-, devizaszabályok, egész-
ségügyi előírások, stb.) külön felszólítás nélkül betarta-
ni. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő 
többletköltségek, valamint az Utazási Irodánál keletke-
ző összes kár az utast terheli. 
9.8. Az Utas az Utazási szerződés aláírásával tudomá-
sul veszi, hogy a légi személyszállításra a légitársa-
ság üzletszabályzatában meghatározott feltételek az 
irányadóak, azoknak köteles magát alávetni. 
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9.9. Az Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben a re-
pülőjárat tervezett időpontban történő indítását neki 
felróható okokból késleltetik, az Utazási Iroda a terve-
zett indulási időponttól a tényleges indulásig számított 
minden egyes megkezdett óráért 200 000 (azaz ket-
tőszázezer) Ft + áfa kötbért hárít át rá, továbbá köteles 
az Utazási Irodának a késedelemmel kapcsolatos, köt-
bért meghaladó további kárát megtéríteni. A tervezett 
indulási időponttól számított 6 órát meghaladó késede-
lem esetén az Utazási Iroda az adott járatra vonatkozó 
és azzal kapcsolatos összes felmerülő kárát és kötbérét 
a késedelmet okozó utasra hárítja át. 
9.10. Az Utas tudomásul veszi, hogy az utazásra jo-
gosító részvételi jegyet e-mailben bocsátja rendelke-
zésére az Utazási iroda, melyet kinyomtatva kell ma-
gával vinnie és az idegenvezető kérésére át kell adnia 
a szállás átvételekor. A részvételi jegy tartalmazza a 
szállásutalványt a kifizetett szolgáltatásokkal és felá-
rakkal, a telepített idegenvezető nevét és külföldi mobil 
számát, illetve a végleges menetrendet és járatszámo-
kat, valamint a légitársaság közleményében kihirdetett 
poggyász méret-és súlyhatárokat. A részvételi jegyet 
indulás előtt 1 héttel bocsátja ki az Utazási Iroda, ezen 
belüli foglalás esetében a teljes részvételi díj kiegyen-
lítését követően. 

10. Lemondási és módosítási feltételek 
10.1. A személyszállítás árának az üzemanyag vagy 
egyéb energiaforrás költségei, továbbá egyes szolgál-
tatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező 
terhek, valamint az irányadó devizaárfolyamok időközi 
változása miatt az Utazási Iroda a részvételi díjat fele-
melheti. Az áremelkedésről minden esetben legkésőbb 
az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tájékoz-
tatni kell az Utast. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot 
meghaladja, akkor az Utas az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 napon belül felmondhatja a szerződést. A 
befizetett részvételi díj ez esetben levonás nélkül visz-
szajár az Utas részére. 
10.2. Ha az Utas nem a fenti okokból áll el az utazás-
tól, köteles az alábbi költségeket megtéríteni: az uta-
zás megkezdése előtti 61. napig: 5000 Ft-ot/fő egysze-
ri kezelési költségként, 60-36. napig a teljes végösszeg 
10%-át, 35-22.napig a teljes végösszeg 50%-át, 21-8. 
napig a teljes végösszeg 70%-át, 7 napon belül vagy 
meg nem jelenés esetén a teljes végösszeg 100%-át. 
Kötbéres határidőn belül átjelentkezni csak a lemon-
dási díjak megfizetésével lehet. A lemondás dátuma az 
Utazási Irodához beérkezett írásbeli lemondás napja. 
Az Utazási Iroda jogosult a befizetett részvételi díjak-
ból levonni a lemondási díjat és a különbözetet visz-
szafizeti. 
10.3. Csoportok jelentkezése esetén az előleg mérté-
ke 50%, s egyes csoporttagok lemondását nem tudjuk 
figyelembe venni, a megrendelt szállásszolgáltatást 
akkor is ki kell fizetni, ha nem mindenki veszi igénybe. 
Több férőhelyes szállások (pl. apartmanok) esetén sem 
lehet figyelembe venni az egyes utasok lemondását. 

11. Biztosítás 
11.1. Az útlemondási biztosítás kötelező, a jelentke-
zéssel egyidejűleg fizetendő, mértéke a teljes végösszeg 
2%-a. Amennyiben az Utas vagy közvetlen hozzátarto-
zója utazásképtelenné válik, és nem tud részt venni az 
utazáson, akkor az azt igazoló dokumentumokat be kell 
nyújtani a Biztosítóhoz, aki az útlemondási biztosítás 
alapján az ügy elbírálása után a részvételi díjat vissza-
téríti az Utasnak. A Biztosító által visszatartott önrész 
a fizetendő kötbér összegének 20 %-a. Részletes szer-
ződési feltételekről, mely jelen szerződés részét képezi, 
külön tájékoztató áll az Utas rendelkezésére. Az utazás 
megkezdését követően visszatérítés nem lehetséges. Az 
útlemondási biztosítás lemondás esetében sem téríthe-
tő vissza. 
11.2. Baleset-betegség-poggyászbiztosítás az Utazási 
Irodában köthető, melyek fajtáiról, árairól, a biztosítás 
által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kap-
hat az Utazási Irodánál. 
11.3. Biztosító: Colonnade Insurance S. A. Magyaror-
szági Fióktelepe. Cím:1143 Budapest, Stefánia út 51. 
Telefon betegség-baleset ügyekben: 460-1500, út-
lemondás és poggyász ügyekben: 460-1441. E-mail: 
utaskar@colonnade.hu 
A biztosítás területi hatálya: a világ bármely részén 
bekövetkezett, a biztosítónak bejelentett károkra terjed 
ki. Az utasbiztosítás térítési összegei és más részletei 
a biztosító által kiadott tájékoztatóban megtalálhatók. 
11.4. Az Utazási Iroda az utazók biztonságát szolgáló, 
jelenleg érvényben lévő 472/2017. (XII. 28.) kormány-
rendelettel előírt vagyoni biztosítékra a Colonnade 
Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepénél (1139 
Budapest, Váci út 99. T.: 460-1400) kötött biztosítást. 
Kötvényszám: 990 0000017, összege 50 000 000 Ft, 

területi hatálya a Blue Sky Travel által Magyarország-
ról külföldre szervezett valamennyi utazás, célja az 
utazásszervező tevékenységből adódó esetleges károk 
megtérítése. A hazaszállítás és a kényszerű kint tar-
tózkodás esetére még további 10 000 000 Ft-ra kötött 
biztosítást, mely a 2018. július 1-től hatályos törvényi 
rendelkezésnek megfelel, s szavatolja az utazók teljes 
biztonságát illetve teljes körű kártalanítását egy eset-
leges fizetésképtelenség esetén.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
(Fgy.tv.) 17/A.§ értelmében az utazásszervező tájékoz-
tatja az utazót arról, hogy a panaszügyintézés helye a 
vállalkozás székhelye, levelezési címe: 1065 Budapest, 
Podmaniczky u. 11. Az esetleges panaszok a helyszínen 
felvett jegyzőkönyvvel együtt benyújthatók elektroni-
kus levélben is a fejlécben szereplő e-mail címen.
A Fgy.tv. szerint az utazó, mint fogyasztó a lakóhelye/
tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető 
testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyé-
nek rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de 
az nem vezetett eredményre. Az utazásszervező szék-
helye szerint illetékes Békéltető testület levelezési 
címe: 1253 Budapest, Pf. 10.
Az Utas kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit és a 
kapcsolódó dokumentációt elolvasta, megértette és 
azokat utastársai nevében is elfogadta. 
Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Utas hozzájárul 
ahhoz, hogy az utazásszervező, mint adatkezelő az uta-
zási szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az általa 
megadott személyes adatokat kezelje, azokat a szol-
gáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben 
harmadik ország országba is továbbítsa.

ÁFA NyILATKOZAT 
2011. január 01-től hatályos többször módosított 
ÁFA-törvény 206. §-a alapján az ügyfél (megrendelő) 
köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által 
nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igény-
be. 
A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) eseté-
ben kötelező. 
Utazó kijelentem, hogy a Blue Sky Travel Internatio-
nal Kft. 1165 Budapest, Hunyadvár u. 41/B, adósz.: 
14894121-2-42, tel./fax.: +36-1-400-1331, e-mail: 
info@blueskytravel.hu, eng.szám: U-001437), mint 
utazásszervező által szervezett utazást 
•		nem	adóalanyként,	vagy	nem	adóalanyi	minőségben	

(utasként) 
•	adóalanyként	saját	nevemben	és	javamra	(utasként)	
•		adóalanyként	 saját	 nevemben,	 de	 más	 nevére(nem	

utasként) veszem igénybe.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez tájé-
koztató
Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítá-
sa az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződé-
sekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett 
utazási csomag.
Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből faka-
dó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási 
csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében 
a Blue Sky Travel International Kft. társaság a felelős.
A Blue Sky Travel International Kft. társaság a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik 
arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érde-
kében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket 
visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a cso-
mag részét képezi, Önt hazaszállítsa.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, 
különösen az utazási csomagra és az utazási szol-
gáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultsá-
gok:
− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés 
megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoz-
tatást az utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vál-
lalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt 
valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesí-
téséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi 
telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, 
amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazás-
szervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli 
előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő 
többletköltségek megfizetése ellenében az utazási cso-
magot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (pél-
dául üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor 
emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifeje-

zetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb 
húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha 
a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag 
díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szer-
ződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a dí-
jemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, 
amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmond-
hatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg 
visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól 
eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az 
utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkez-
dése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénz-
visszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek 
fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - 
így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági 
problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően 
befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag 
megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is fel-
mondhatják a szerződést.
− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz 
megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése 
előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után 
kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők 
a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyette-
síthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak 
többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz 
megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, ameny-
nyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag 
teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja 
a problémát.
− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jo-
gosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatáso-
kat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az 
utazó nehéz helyzetbe kerül.
− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a meg-
fizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszer-
vező az utazási csomag megkezdése után válik fize-
tésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét 
képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A 
Blue Sky Travel International Kft. társaság az a fizetés-
képtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade 
Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe szervezet 
révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott 
esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsola-
tot (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, 
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitele-
sítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-fel-
ügyeleti Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi 
út 37-39.; e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu; te-
lefonszám: 06-1-458-5800), ha a szolgáltatások tel-
jesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt 
megtagadják.

NyILATKOZAT
Az utas kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint 
az Utazási Iroda által kezelt személyes adatainak ke-
zeléséről szóló tájékoztatások, információk megadását 
az Utazási Iroda az Adatkezelési tájékoztató honlapján 
történő közzététellel teljesíti (http://blueskytravel.hu).

hozzájárulás adatkezeléshez
Alulírott utas hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az 
Utazási Iroda az e-mail címemet közvetlen üzletszerzés 
és marketing tevékenység céljából kezelje, amely kiter-
jed az utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos általános 
jellegű tájékoztatók, hírlevelek elektronikus úton tör-
ténő megküldésére. 
Az Utazási Iroda tájékoztatja az utast arról, hogy a 
hozzájárulás megadása nem képezi feltételét az utazási 
szerződés létrejöttének, vagy annak teljesítésének. Az 
Utazási Iroda tájékoztatja az utast arról is, hogy hoz-
zájárulása esetén jogosult arra, hogy hozzájárulását 
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét.
Az Utazási Iroda külön is felhívja az utas figyelmét arra, 
hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatá-
val kapcsolatban jogosult arra, hogy bármikor tiltakoz-
zon az e célból történő adatkezelés ellen. 
A hozzájárulással érintett személyes adatok kezeléséről 
szóló tájékoztatás megadását az Utazási Iroda az Adat-
kezelési tájékoztató honlapján történő közzététellel 
teljesíti (http://blueskytravel.hu).

Dátum:
Utazást közvetítő iroda                                            Utazó
Aláírás                                                                           Aláírás
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