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Knossos-i palota és Heraklion
Látogasson el Kréta leghíresebb és legnépszerűbb látnivalójához, a knossosi palotához, magyar nyelvű
idegenvezetőnkkel. Csatlakozzon az utazáshoz, mely 5000 évvel korábbra, a mítoszok és legendák világába
repíti Önöket, és ismerje meg Európa legrégebbi civilizációjának, a minósziaknak titkait. A palota látogatás
után programunk következő állomása Heraklion, a sziget fővárosa. A kellemes városnézés után
szabadidejükben felfedezhetik a nyüzsgő várost, élvezhetik a kávéjukat vagy kedvenc gyrosukat egy
hangulatos taverna kényelmében.
A program nem tartalmazza az ellátást!

Ár: 67 €

Spinalonga sziget látogatás
Egésznapos programunkat Agios Nikolaos kikötőjéből kezdjük, majd végig hajózunk Mirabello gyönyörű
öblén át Spinaloga szigetére. A 16. században épült régi velencei erőd és kis falu, egykor Kréta szigetének
védelmére volt hivatott, majd 1903-1957 között egy leprás kolónia élőhelye volt. Ezért is nevezik többször
leprások szigetének. Spinalongai sétánk után újra hajóra szállunk és a következő állomásunk a Kolokytha
öböl, ahol lehetőség nyílik megmártózni a kristálytiszta kék vízben, míg elkészül BBQ ételünk. A finom
fogások és a kellemes fürdőzés után Agios Nikolaos kikötőjébe térünk vissza. Buszunk indulásáig
felfedezhetjük ezt a csodás kis várost.
A program nem tartalmazza az extra étkezést és italokat!

Ár: 67 €

Aqua Plus vízi élménypark
Családi szórakozás!! Töltsön el egy különleges napot Kréta egyik legnagyobb víziparkjában. A park több
mint 50 különböző csúszdát, játékot és programot kínál. A tucatnyi különböző csúszda között minden
korosztályú látogató találhat kedvére valót. Az all Inclusive ellátás magába foglal 1 étkezést itallal.

Ár: ellátás nélkül: 37 € - 39 €, all inclusive ellátással: 46 € - 50 €
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Szamária-szurdok
A természetet és a túrázást kedvelő Utasaink figyelmébe ajánljuk ezt az egész napos programot, mely egy
16 km-es vezetett túra. A lenyűgözően szép természeti látványosságokat magas mészkősziklák között festői
szépségű falvak tarkítják. A szurdok végén Agia Roumeli-be, egy gyönyörű tengerparti halászfalucskába
érkezünk, ahol megpihenhetünk, ejtőzhetünk a helyi tavernában vagy akár megmártózhatunk a
kristálytiszta tengerben is. A pihenő után csónakokkal térünk vissza Chora Sfakionba, ahol már vár ránk
egy kellemes nap után az autóbuszunk, ami visszavisz a szállásunkra.
A kirándulás nem tartalmazza az ellátást, a belépőjegyet (5,00 Euro) és a hajójegyet (11,00 Euro)!
Napok: Kedd, Szombat: angol és német nyelven

Ár: 65 €

4x4 Safari
Egész napos jeep szafari, amelyen egy igazi kaland során felfedezzük Kréta gyönyörű tájait egy terepjáró
volánja mögött, konvojban haladva. Festői szépségű falvak és végtelennek tűnő szőlő ültetvények mellett
elhaladva, időnként megállva fantasztikus fényképeket készíthetünk. Az idilli Gonies faluban
gyönyörködhetünk a hegyi kilátásban, majd Kastelliben elfogyaszthatjuk ízletes ebédünket. Túránkat egy
izgalmas úton fejezzük be, amely az északi parton fekvő Gournes strandjához vezet.
A program tartalmazza az ebédet!

Napok: Kedd, Péntek, Szombat: angol és német nyelven

Ár: 72 €

Land Rover Safari
Élvezze a túrát Kréta hegyeiben, lenyűgöző ösvényeken, és látogasson el kedves kis falvakba, csodálva a
hihetetlen kilátást, egy tradicionális krétai ebéd előtt. Számos információt tudhatnak meg a krétai
kultúráról ebéd közben egy pohár kellemes bor mellett.
A program tartalmazza a sofőrt, a járművet, az ebédet és a borfogyasztást.
A program angol, német és francia nyelven zajlik.

Ár: 89 €

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Santorini hajókirándulás
Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szállva kb. 2 óra 45 perc után
érkezünk meg Santorinire, a Földközi-tenger egyik leghíresebb szigetére. A hajó fedélzetén maximális
kényelemben utazva akár a reggeli napozásnak is hódolhatunk. Kikötésünket követően légkondicionált
buszunkkal Oia települését látogatjuk meg, melynek hófehér, kék kupolás épületei között barangolhatunk
a hangulatos utcákon, miközben az elénk táruló csodálatos panorámában gyönyörködhetünk. Második
állomásunk Fira – a sziget fővárosa - ahol autentikus környezetben lesz lehetőségünk egy frissítő, vagy egy
kávé elfogyasztására a helyi bárok egyikében. Kompunk kora este indul vissza Kréta szigetére.
A program nem tartalmazza az ellátást!

Ár: 165 € - 175 € + transzfer

Titkos sziget
Buszunk Kréta déli partjaihoz visz minket, ahol az Evdokia kalózhajó már vár minket. Utunk a Líbiai-tenger
smaragdzöld vizén keresztül, sirályok kíséretében körülbelül egy órát vesz igénybe. Amint elérjük a lakatlan
Koufonisi szigetet, egy legfeljebb egyórás sétát tehetünk a sziget körül. Javasoljuk, hogy viseljen sportcipőt
és kalapot, valamint vigyen magával naptejet. Itt tartózkodásunk alatt megcsodálhatjuk a gyönyörű fehér
sziklákat a végtelen Líbiai-tengeren, és élvezhetjük a nyugalmat, a tájat, miközben úszunk a kristálytiszta
vízben. Az ár tartalmazza az ebédet és az italokat; jégkrém és rágcsálni valók mindig rendelkezésre állnak
a hajó bárjában. A hajóra bármikor visszatérhetünk, de legalább 10 perccel az indulás előtt ott kell lenni.
Egy felejthetetlen utazás, amelyet nem szabad kihagyni!
Napok: Kedd, Csütörtök: angol, német és francia nyelven

Árak: 69 €

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Chrissi sziget
Felejthetetlen hajókázás Európa egyik legdélebbi mediterrán szigetére. Egy kellemes, kb. 45 perces hajóút
a Líbiai-tengeren és meg is érkezünk Chrissi szigetére, amely egyedülálló, "vad magányos" szépségéről
híres. Kikötés után kövesse a cédruserdőn át vezető utat a fehér korallokkal borított "aranypartra" és
élvezze a lenyűgöző természet egzotikus szépségeit. Napozzon a hosszú homokos szakaszokon, vagy
strandoljon a türkizkéken csillogó vízben. Ideális hely a pihenésre, úszásra és búvárkodásra!
A program nem tartalmazza az ellátást és a takarítási díjat a strandon (1,00 Euro)!
Napok: Szerda, Vasárnap: angol és német nyelven

Ár: 62 €

Krétai est
A krétaiak számára a legmeggyőzőbb módja, ha a zenében és a táncban fejezik ki magukat. Ezen az estén
fergeteges folklór show-ban lesz részünk, mely egy remek zenés-táncos örömünnepre emlékeztet,
páratlan élményt nyújtva minden korosztály számára. Az előadás közben megkóstolhatjuk a helyi konyha
jellegzetes tradicionális ételeit, és fogyaszthatunk a méltán híres krétai borból. Engedje, hogy magával
ragadja a krétai életöröm és próbáljon ki néhány tánclépést saját maga is, a színes népviseletbe öltözött
táncosokkal, így részese lehet egy felejthetetlen élménynek.
A kirándulás nem tartalmazza az ellátást és a belépőjegyet!
Napok: Szombat: angol nyelven

Ár: 46 € - 48 €

Vitorlázás Dia szigetére
Élvezze a tökéletes görög nyarat a krétai tengeren!
A program során egy vitorláshajóval szeljük a tengert Dia szigetére, amely Heraklion városától 6 tengeri
mérföldre északra található. Az első megállónk a sziget egyik védett öblében lesz, amely a Natura 2000
projekt része. Nagyszerű lehetőség nyílik a kristálytiszta tengervízben búvárkodásra és úszásra. A
rendkívüli élményt finom mediterrán ebéd teszi teljessé, amelyet a fedélzeten készítenek el.
A program angol nyelven zajlik. Egy vitorlás hajón, kis csoportban, legfeljebb 10 fővel zajlik a program.

Árak: fél napos 83 € - 88 €, egész napos 99 € - 105 €
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Preveli Palm Beach
strandolás szerelmeseinek ajánljuk ezt az egész napos programot. Egy gyönyörű tengerpartra látogatunk
el a sziget déli részén, ahol egy szurdokvölgy kijáratánál egy pálmafákkal övezett folyócska ömlik a
tengerbe. Kirándulásunkat Rethymno várostól délre kezdjük. Első állomásunk a festői Spili falucska, ahol
gyönyörű környezetben egy tradicionális krétai települést tekinthetünk meg. Szabadprogram keretében
sétálhatunk a falu hangulatos utcáin, megnézhetjük a különleges 25 oroszlánfejes vízköpőt, vásárolhatunk
színes szőtteseket, kerámiákat, helyi készítésű termékeket. Tovább folytatjuk utunkat a sziget déli része
felé. A Kourtaliotiko-szurdok völgyében rövid fotószünetet tartunk, majd megérkezünk a kristálytiszta vizű
Damnoni Beachre, ahol kis hajókra szállunk és egy rövid hajókázást követően kikötünk a Preveli Palm
Beachen. Az egyedülállóan szép tengerparton 3 órás szabadprogram keretében fürdőzhetünk a tengerben
vagy a folyóban, de akár a csodálatos pálmaerdőben is tehetünk egy sétát. Fürdőzés után hajóval
visszatérünk a Damnoni Beachre, ahol lehetőségünk lesz megebédelni vagy tovább élvezni a Líbiai-tenger
kristálytiszta vizét. Végül a közeli Preveli kolostorba látogatunk el, amely hihetetlen gazdagságáról híres.
Betérhetünk a kolostor templomába, megcsodálhatjuk az udvaron a szebbnél szebb virágokat és
kaktuszokat, megnézhetjük a múzeumot, ahol nagyon sok értékes tárgy kapott helyet vagy
gyönyörködhetünk a kilátásban vagy a kolostor kis állatkertjében, ahol pávák, őzikék, kecskék, struccok és
egyéb állatok élnek.

Ár: 38 €

Santorini
Egész napos hajós kirándulás. A szállástól transzferbusz viszi az utasokat a kikötőbe. A hajó igen jól
felszerelt, érdemes szemezgetni a szolgáltatások közül és kicsit körbejárni. A szigetre érkezést követően a
magyar nyelvű idegenvezető már mindenkit vár a buszoknál. Ajánlott nagyon figyelmesnek lenni, nagy a
tömeg, könnyen szem elől lehet téveszteni az ismerős arcokat. Az Athinios kikötőből busszal jutunk el
Santorini leghíresebb településére, Oiába. A program városlátogatással kezdődik. Szabadprogram
keretében felfedezhetjük a varázslatos városka hangulatos utcáit, kék kupolás templomait. Itt csodálatos
fényképeket készíthetünk. Ezután busszal a sziget fővárosába, Firába látogatunk, ahol hosszabb
szabadprogram keretében felfedezhetjük a várost, szuveníreket vásárolhatunk, ebédelhetünk valamelyik
hangulatos étteremben vagy beülhetünk egy kávéra és gyönyörködhetünk a fantasztikus kilátásban. Ezt
követően a csoport együtt megy vissza buszokkal Athinios kikötőjébe a hajóhoz. Visszaérkezés után
transzfer a szállodákba. Várható hazaérkezés késő este.

Ár: 156 €
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Elafosini
Elafonisi egy kis félsziget Kréta délnyugati csücskében. A helyiek sokszor önálló szigetként emlegetik, mert
dagálykor csak bokáig érő vízben tudunk átsétálni rá. Nevéhez számos legenda köthető, többek között
1907-ben itt süllyedt el az osztrák-magyar monarchia Imperatrix nevű hajója is. Történelmi emlékei mellett,
fantasztikus flórája és faunája, kedvező széljárása miatt igen kedvelt a túrázók és az extrém sportolók,
pihenni vágyók körében. Kirándulásunk alkalmával nemcsak a sziget bájában gyönyörködhetünk, hanem
betekintést nyerünk Kréta kulturális és gasztronómiai örökségeibe egyaránt. A program első állomása a
Topolia-szurdok, ahol megtekintjük az Agia Sofia cseppkőbarlangot. Ezt követően ellátogatunk Kréta egyik
leghíresebb sziklaszirten álló kolostorához, a Chrisoskalitissa kolostorhoz. Innen már csak 5 km-re található
Elafonisi, ahol 3 órás strandolási lehetőség áll rendelkezésre. Ebédelni a gesztenyetermesztés
központjában, Elos falucskában lesz lehetőség, innen pedig meg sem állunk Stavros, egy helyi termelő
kóstolójáig. Az ízek csábításában találkozhatunk kakkukfűméz, fűszerek, teafüvek, krémek, házi raki,
ízesített raki, olívaolaj nagy választékával. A kirándulás záró akkordját pedig Kréta egyik legnagyobb
borászata adja. Ízletes krétai borokat kóstolhatunk mialatt csodálatos panorámás kilátás tárul a szemünk
elé a panorámateraszról.

Ár: 44 €

Gramvousa és Balos lagúna
Egész napos hajós kirándulás. A hajó nagy, jól felszerelt, mosdókkal, fedett és nyitott terekkel, éttermekkel.
Körülbelül másfél órás út után eljutunk Gramvousa szigetére, ahol egy török korból fennmaradt erőd vár
arra, hogy meghódítsuk. A parthoz közel egy hajóroncs látható, melyet mind a szárazföldről, mind a vízen
megközelíthetünk. Itt fürdésre is lehetőség nyílik. A szigeten másfél órát töltünk, majd ezt követően egy
20 perces út után elérkezünk a Balos-lagúnához, ahol majdnem 3 óra áll majd rendelkezésünkre, hogy
évezzük a sekély vizű tengerpart nyújtotta természeti szépségeket és pihenhessünk. Nyáron árnyékot csak
elvétve talál az ember, viszont a hajó fedélzetén lehetőségünk van napernyőt bérelni. Frissítőt vagy ebédet
szintén a hajón tudunk magunkhoz venni illetve fogyasztani, átöltözésre is ott lesz lehetőség. A hajón több
nyelven, köztük magyarul is adunk tájékoztatást, hogy pontosan mikor kell visszajönni, illetve ha a
kirándulás egész időtartama alatt kérdésük lenne, az idegenvezető kollégákkal állunk az utasok
rendelkezésére. A várható visszaérkezés a kikötőbe 18:00 óra.

Ár: 51 €
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050
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Szamária-szurdok
A túra a krétai kecskék birodalmába kalauzol el bennünket. Több mint 16 km hosszúságával Európa
leghosszabb és egyben legszebb szurdokvölgyeként tartják számon. Az Omalos-fennsíktól egészen a festői
Agia Roumeli falucskáig kanyargó ösvény a természeti szépségek mellett történelmi értékekben is
bővelkedik. A túra első szakasza a szurdokvölgybe belépők magas száma miatt ütemesebb, mégis
csodálatos látvány tárul elénk, ahogy lépésről lépésre adjuk át magunkat az érintetlen természet bájának.
Útközben hosszabb rövidebb pihenőket tehetünk, miközben forrásvízzel csillapíthatjuk szomjunkat.
Kiépített vendéglátóegységek nem találhatóak itt, így gondoskodnunk kell megfelelő élelemről a túra egész
időtartama alatt. A túra alatt tíz pihenőhelyen forrásvízzel meg tudjuk tölteni a kulacsainkat, így nem
szükséges több liter folyadékot magunkkal cipelni. A táv felénél található Samaria faluban érdemesebb
kicsit elidőzni, elfogyasztani az ebédnek szánt elemózsiát. Ezután következik a szurdok legérdekesebb
látnivalója, a mindössze 3 méter széles vaskapu. Patakok, hidak, sziklafalak, ezer színben pompázó növény
és állatvilág ejti ámulatba az ide látogatót. Az egész napos túránk után Agia Roumeli halászfalucskájában
pihenhetjük ki a nap fáradalmait és csobbanhatunk egyet a Líbiai-tengerben. Majd komppal áthajózunkt
Chora Sfakionba, ahol buszaink már várnak ránk, hogy elvigyenek minket szálláshelyeinkre.

Ár: 47 €

Vadregényes Nyugat-Kréta
Egész napos buszos kirándulás. Kréta kevésbé ismert tájaira látogatunk el és lehetőség van fürdésre is a
kristálytiszta Líbiai-tengerben, Kréta déli partján. A sziget legnagyobb édesvizű tavánál, a Kournas-tónál
kezdjük a napot, amely nemcsak kékeszöld színéről, hanem igen gazdag élővilágáról is híres. Itt
szabadprogram keretében fürdőzhetünk vagy vízibiciklivel felfedezhetjük a tó eldugottabb részeit, ahol
gyémántteknősök napoznak. Ezt követően Krapi faluban egy helyi termelőnél graviera sajtot, olívaolajat
és rakit kóstolhatunk. Itt lehetőség van helyi termékek vásárlására is. Utána fotószünetet tartunk az
Askifou-fennsíkon, majd Kréta második leghíresebb szurdokvölgyéről, a 7 km hosszú Imbrosz-szurdokról
és Európa legdélibb pontjáról, Gavdos szigetéről lehet szép fényképeket készíteni. Frangokastello gyönyörű
velencei erődjét is megnézzük, ahol az eredeti, 13. századi velencei címerek jó állapotban maradtak fenn,
közelebbről megismerkedhetünk a szentjánoskenyérfa termésével, majd a Rodakino Beachen lehetőség
van fürdésre és egy tengerparti tavernában házi készítésű krétai specialitásokat fogyasztani ebédre. Végül
a Kourtalitikoszurdokhoz látogatunk el, ahol egy rövid sétát követően megcsodálhatunk néhány igen
látványos vízesést.

Ár: 54 €
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050

FA K U LTAT Í V P R O G R A M O K

N Y U G AT- K R É TA
Akrotiri-félsziget
Fél napos buszos kirándulás. A Chania közelében elterülő Akrotiri-félsziget legkülönlegesebb helyeit
fedezzük fel. A napot a 200 méteres magasságban elterülő Apteránál kezdjük, amely az ókorban Kréta
szigetének egyik fontos városállama volt. Ma csak az egykori épületek romjai és egy nagyon jó állapotban
fennmaradt török erőd tanúskodik a dicső múltról. Apterából csodálatos kilátás nyílik a közvetlenül alatta
elterülő Soudai-öbölre, a török Izzedin erődre és az egész Akrotiri-félszigetre. Innen folytatjuk utunkat a
híres krétai születésű államférfi, Eleftherios Venizelos sírja felé, amely egy hangulatos parkban helyezkedik
el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Chania városára. A közeli kávézóban elfogyaszthatunk egy finom kávét
vagy süteményt, miközben a lélegzetelállító panorámában gyönyörködünk. Ezt követően Kréta szigetének
egyik legszebb kolostorába, az Agia Triada kolostorba látogatunk el, amelyet egy ortodox hitre áttért
velencei szerzetes testvérpár épített 1634-ben. A kolostorban a gazdagon díszített templomon kívül egy
múzeumot is találunk, ahol értékes régi ikonokat tekinthetünk meg. A kolostor kertje is csodálatos, tele
színpompás virágokkal. A szerzetesek már évszázadok óta foglalkoznak olívaolaj, bor és méz készítésével.
A kolostor borászatában megkóstolhatjuk a legkülönlegesebb helyi termékeket és lehetőség nyílik
vásárlásra is. Utolsó állomásunk Stavros egyedülálló szépségű sekély tengerpartja, amely arról híres, hogy
1964-ben itt forgatták a” Zorba, a görög” című film egyes jeleneteit. Itt szabadprogram keretében
lehetőség van fürdésre vagy megebédelhetünk valamelyik hangulatos tengerparti tavernában.

Ár: 39 €
Megjegyzések:
•

Gramvousa szigetére 1 € természetvédelmi adó fizetendő.

•

Elafonisinél 2 € a belépő a kolostorba, a parton 2 napágy és 1 napernyő egységesen 10 €.

•

A Preveli Palm Beachre 12 € a hajójegy oda-vissza.

•

Szamaria-szurdok esetén 5 € a belépődíj a nemzeti parkba (14 éves korig ingyenes) és 11 € a
hajójegy (12 éves korig 6 €).

•

A kirándulások gyerekeknek 3 éves korig ingyenesek, a buszon azonban nincs biztosítva külön
ülőhely. Gyerekek 3-12 éves kor között kedvezményes árat fizetnek.

•

A fakultatív programok magyar nyelvű idegenvezetéssel csak megfelelő létszám esetén indulnak.

•

A fakultatív programok lemondása csak hivatalos orvosi igazolás bemutatása esetén lehetséges.

•

A transzferek és a kirándulások alkalmával a buszon szájmaszk viselése ajánlott.
A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett
programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk
közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben.
Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk.
Engedélyszám: U-001050

