UTASTÁJÉKOZTATÓ – EVIA 2017
A külföldi turisták körében alig ismert, rejtélyes Evia-szigete mindenkit elvarázsol. Nem véletlenül
a görögök egyik kedvenc üdülőhelyéről van szó! Felejthetetlen élményben lesz részed, ha úti
célként Görögország második legnagyobb szigetét, Eviát választod.
A sziget az Attikai-félsziget keleti partjai mentén fekszik és a szárazföldhöz egy híd kapcsolja a
fővárosnál Halkidánál. Itt található az a tengeri szakasz, ahol naponta többször is változik a víz
sodrásának iránya! Ennek rejtélyét még a mai napig senkinek sem sikerült megfejtenie.
A sziget területe mintegy 3660 km2, partvonalának hossza 678 km, szélessége 5 és 52 km között
váltakozik. Változatos természeti adottságokkal rendelkezik, míg északon sűrű erdőkkel borított
hegyeket láthatunk, addig délen síkságok jellemzik domborzatát. A sziget híres ragyogóan kék
tengervizéről, festői szépségű öbleiről, melyeket fenyőfák zöldje övez, valamint az itt élő görög
helybéliek vendégszeretetéről.
Ideális nyaralóhelyszín azoknak, akik kedvelik a természeti szépségeket, de nem szeretik a
tömegturizmust, egyaránt szeretnék élvezni a nyugalmat, ugyanakkor a hétköznapi nyüzsgésből sem
akarnak kimaradni. Itt se német, se angol, se orosz hordákkal nem találkozunk, viszont annál több,
kedves görög emberrel. A tengerpart és a strandolás mellett, a szigeten számtalan felfedezésre váró
látványosság vár minket, sőt ha a távolabbi nevezetesebb látnivalók közül szeretnénk felkeresni
néhányat, erre is lesz lehetőség, mint például: Athén, Delfi, Korintosz – Mükéné – Epidaurosz és
Szkiathosz-szigete.

Szállás:
Szállásaink Evia egyik legkedveltebb városában, Edipsos központjában találhatóak. Az ókori monda
szerint Herkules, nagy fizikai erejét Edipsos vizének köszönheti. A település már az ókorban is
gyógyvizéről volt nevezetes, állítólag Augustus gyógyulását is ezen meleg vizű forrásoknak
köszönhette. A tenger vizébe több helyen is forró, 28-86 fokos gyógyvíz zúdul. A város több
gyógyszállóval és egy barlangfürdővel is rendelkezik, nyüzsgő sétálóutcái, part menti sétánya kis
üzletekkel és hangulatos tavernákkal tarkítva várja az érdeklődő turistákat.
Szállásainkhoz közel találhatóak boltok, éttermek, bárok és a tengerpartig is csak pár percet kell
sétálnunk. Ingyenes Wifi van a szállásokon!
I. szállás - Evita Apartmanház:
Edipsos központjában, egy csendes utcában található a teljesen felújított apartmanház, melyben
egy légterű, jól felszerelt stúdiók találhatóak. A 2 fős stúdiók (francia és szimpla ágyas), jellegzetes
görög bútorzattal vannak berendezve, melyekhez TV, felszerelt konyhasarok, hűtőszekrény, WC-s
fürdőszoba, valamint terasz is tartozik. Légkondi használatát az ár tartalmazza már. A szobákba
törölközőt és ágyneműt kapunk, többször egy héten és néhányszor lesz takarítás is. A tengerhez
(strandhoz) mindössze 200 métert kell sétálni és a legtöbb élelmiszerbolt, bár, étterem,
szórakozóhely, ajándékbolt is pár perc sétával elérhető. Van lehetőség bőséges svédasztalos vacsorát
is kérni a közeli (2-3 perc séta) Litó Hotelben (8 Euró/fő).
II. szállás - Anemoni Hotel**:
A nyugodt környezetben fekvő épület, 150 méterre fekszik a tengertől (strandtól), közel a
központhoz és a főutcához, ahol a legtöbb szórakozóhely, bár, ajándékbolt és étterem található. A
hotel teljesen felújított szobákat és stúdiókat kínál, kiemelve a minőségi anyagokat és a
funkcionalitást. Minden szoba légkondicionált, fürdő és WC-vel, hűtőszekrénnyel, Tv-vel és
erkéllyel rendelkezik. A klasszikus 2-3 fős szobák mellett, saját konyhasarokkal és konyhai
eszközökkel felszerelt szobák is rendelkezésre állnak. A hipoallergén matracok és minőségi
ágyneműk, kényelmes tartózkodást biztosítanak a legigényesebb nyaralók számára is. Az
apartmanok egy részében található konyhasarok, illetve van több közös konyha is. A földszinten
tágas hal és egy hangulatos belső udvar, valamint lift szolgálja a kényelmünket. Élelmiszerboltba,
étterembe vagy koktélbárba mindössze néhány percet kell sétálnunk. A szobákat kétnaponta
takarítják, törölközőt és ágyneműt kapunk, többször egy héten. Reggeli és vacsora kérhető, amit

minél előbb jelezni kell felénk!
Ez a szállás leginkább azoknak való, akik szeretik az esti és éjszakai nyüzsgést, bulizást és az esti
programokat is, de emiatt nem szeretnének sokat gyalogolni, ugyanakkor nyugodt helyen akarnak
aludni. Ilyen ár/minőségű hotelek ritkán vannak a hazai utazási irodák görögországi kínálataiban,
ezért valószínűleg gyorsan elfogynak a helyek. Van lehetőség bőséges svédasztalos vacsorát is kérni
a közeli (2-3 perc séta) Litó Hotelben (8 Euró/fő). Az hotelben, ahol csak a mi csoportunk fog lakni,
összesen 15 db szoba/stúdió található, melyeknek a következő az elosztása:
2 fős stúdiók, konyhasarokkal: két külön ágy vagy franciaágy, felszerelt konyha (villanytűzhely
sütővel, mosogató és szárítótálca, hűtőszekrény), légkondicionáló, TV, telefon, fürdőszoba
zuhanyzóval, nagy berendezett erkély vagy terasz.
2 fős szobák, közös konyhával: két külön ágy (összetolható), légkondicionáló, TV, telefon,
fürdőszoba zuhanyzóval, nagy berendezett erkély vagy terasz.
3 fős stúdiók, konyhasarokkal: franciaágy és külön ágy, felszerelt konyha (villanytűzhely sütővel,
mosogató és szárítótálca, hűtőszekrény), légkondicionáló, TV, telefon, fürdőszoba zuhanyzóval,
nagy berendezett erkély vagy terasz.
3 fős szobák, közös konyhával: franciaágy és külön ágy, légkondicionáló, TV, telefon, fürdőszoba
zuhanyzóval, nagy berendezett erkély vagy terasz.
III. szállás - Hotel Lito***:
A teljesen felújított, gyönyörű hotel, magas színvonalú szolgáltatásokkal és igényesen berendezett
2-3 fős szobákkal vár minket, Edipsos központjának, egyik csendes utcájában. A szállodában
hangulatos bár és étterem működik, ahol a görög és a nemzetközi konyha ízeit élvezhetjük. Bőséges
svédasztalos reggelit kapunk, de lehetőség van vacsorát is kérni (8 Euró/fő). A tengerhez
(strandhoz) mindössze 100 métert kell sétálni és a legtöbb élelmiszerbolt, bár, étterem,
szórakozóhely, ajándékbolt is pár perc sétával elérhető.
A hotel szolgáltatásai és a szobák felszereltsége: ágynemű, törölköző, takarítás minden nap,
légkondicionáló, laptop méretű széf, műholdas TV, telefon, fax, minibár, hűtőszekrény, erkély,
fürdőszoba zuhanyzóval és WC-vel, hajszárító, piperecikkek, vasaló, íróasztal, ruhásszekrény,
nagyméretű ágy, parketta, hangszigetelés, lift. A 24 órás recepción, lehet kérni ébresztő szolgáltatást
is. A tágas szobák mérete kb. 20 m2.

Költség és időpontok:

I. 2017. augusztus 2-13.
II. 2017. augusztus 11-22.
I. és II.-es időpont
2/3 fős stúdiók/szobák
Szállás reggelivel
Szállás reggeli nélkül

Evita Apartmanház
Saját konyhás stúdiók
86.000 Ft

Buszos ár/Forint/ fő/9 éj/12 nap
Anemoni Aparthotel**
Hotel Lito***
Közös konyhás szobák Saját konyhás szobák Nincs konyha
96.000 Ft
102.000 Ft
116.000 Ft
86.000 Ft
92.000 Ft
-

Az árakat 320 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk tartani! Üres ágy költsége 43.000 Ft.
Egyedül utazóknak, társítási lehetőség van!
Részvételi díj tartalmazza:
- Utazást luxus autóbusszal.
- Szállást 9 éjszakára, 2-3 személyes szobákban vagy stúdiókban (reggelivel vagy a nélkül)
 Görög anyanyelvű, és magyarul anyanyelvi szinten beszélő, nagy helyismerettel rendelkező,
nem kitelepített, hanem helyi idegenvezetőt, aki a saját programjainkat vezeti és szervezi.
 Saját túravezetőnket, aki az esti és egyéb programokat szervezi.
 Ágyneműt és törölközőt
 Takarítást






Teraszpartit
Esti programokat
24 órás utazási irodás segítségnyújtást a helyszínen és telefonon is
Meglepetést

Részvételi díj nem tartalmazza:
 Fakultatív programokat
 Étkezéseket (félpanziós lehetőség van!)
 Utasbiztosítást, melyet nálunk is meg lehet kötni (6000 Ft/fő/12 nap, ami egy EUB Tengerparti
Nívó biztosítás kifejezetten buszos, tengerparti utazásokhoz!)
 Kompdíjat (oda-vissza) és idegenforgalmi adót (25 Euró), amit utazáskor kell kifizetni a
buszon!
Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat, végtakarítási díjat
és autóbuszkerék pumpálási díjat sem! :)
Kedvezmények:
 Gyerekkedvezmény: 0-2 éves korig, ingyenes (szülőkkel együtt alva); 2-7 éves korig, 20%; 7-14
éves korig 10%
 Csoportkedvezmények: 10 - 15 fő jelentkezése esetén 5% ; 15 - 20 fő jelentkezése esetén 8%;
20 fő felett 10% + egy ingyen hely
 Törzsutas-kedvezmény 10% (ha már minimum 3 utazásunkon vettél részt)
 Születésnapi kedvezmény 10% (ha éppen az utazáskor van a jeles nap)
 Nászutas-kedvezmény 10% (ha az esküvőt követő egy hónapon belül van az utazás)
 Pedagógus kedvezmény 10% (pedagógus igazolvány másolata szükséges hozzá)

A kedvezmények nem összevonhatók!!!
Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
 30.000 Ft/fő előleget vagy a teljes összeget jelentkezéskor kell befizetni!!!
Fennmaradó költségnek legkésőbb indulás előtt 30 nappal kell megérkezni!





(utasbiztosítással együtt!)
Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik a
számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
Raiffeisen Bank számlaszám: 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási Iroda Kft. a
számlatulajdonos.
Közleménybe az utazást foglaló személy nevét, az utazás időpontját és azt kell beleírni, hogy
Evia!!!
Visszajelzést nem küldünk a befizetésről, kivéve, ha e-mailben kéred tőlünk!

Fakultatív programok:
(A részletes leírást megtalálod egy külön tájékoztatóban)






Egész napos buszos kirándulás Görögország fővárosába, Athénba: 25 Euró/fő
Egész napos buszos kirándulás Evia-szigetén, fürdési lehetőséggel: 15 Euró/fő
Egész napos buszos kirándulás a delphoi jósdába és Arachovába: 20 Euró/fő
Egész napos buszos körutazás Peloponnészosz-félszigetre: 30 Euró/fő
Egész napos hajókirándulás Skiathos-szigetére, fürdési lehetőséggel: 20 Euró/fő

Ha az összes fakultatív programra eljössz, kedvezményt adunk az árból és összesen 100 Eurót kell
fizetned (110 helyett)! Részletes programok külön tájékoztatóban találhatóak. Az árak a belépőket
nem tartalmazzák!
Belepődíjak:
Akropolisz kombinált jegy (20 Euró/fő), Akropolisz múzeum (5 Euró/fő), Delphoi (6 Euró,
múzeummal 9 Euró/fő), Mükéné (12 Euró/fő), Epidaurosz színház (6 Euró/fő). Diákigazolvánnyal
18 év alatt ingyenes a belépő. 65 év feletti nyugdíjasoknak kb. 50% kedvezmény jár.

Utazással kapcsolatos tudnivalók:
50 személyes luxus autóbusszal utazunk. Az utazás időtartalma normál útviszonyok esetén általában
17-18 óra. A részletesebb információkat és képeket letöltheted a honlapunkról. (Mindenképpen
olvasd el, mert nagyon fontos!)
Csomagok: Az autóbusz csomagtartójában utasonként egy nagy táska, illetve apartmanonként egy
hűtőtáska helyezhető el, a fedélzetre pedig egy kisebb csomag vihető fel. Több csomag szállítását a
busz személyzete megtagadhatja. További csomagok előzetes egyeztetés alapján 3000 Ft/csomag
áron szállíthatók.
Büfé: A buszon büfé üzemel, a kínálatban hideg sör és ásványvíz, valamint kávé és kapucsínó
szerepel.
Ülésrend: A buszon lesz ülésrend, egy társaságon belül az ülésrend szabadon variálható.
Pihenők és WC: A busz 3-4 óránként áll meg egészségügyi pihenőre kb. 20 percekre. A fedélzeti
WC az utazás során csak sürgős esetekben használható és csak „folyó ügyek” intézésére.

Egyéb tudnivalók:
-

-

Utasbiztosítást nagyon ajánlott kötni! Biztosítást velünk is megkötheted, mindössze a
születési dátumot és a biztosított nevét kell hozzá elküldeni e-mailben. (6000 Ft/fő/12 nap,
ami egy EUB biztosítás.)
Az utazás időtartama függ a csoporttól, a határoktól és forgalomtól.
Eurót indulás előtt itthon kell váltani, útközben erre nem lesz lehetőség (Görögország
fizetőeszköze).
Fakultatív programokhoz minél kényelmesebb ruha és szandál, papucs vagy cipő ajánlott.
Fejfedő és naptej használata rendkívüli módon ajánlott!!!

-

Érvényes útlevél vagy érvényes kártya formátumú személyi igazolvány
kell a határátlépésekhez!!! (mert Szerbián és Macedónián keresztül utazunk)

-

Ha nem vagy magyar állampolgár, kérlek jelezd ezt felénk e-mailben!

Indulás ideje és helye, utazás, megérkezés, nyaralás és hazautazás: (Részletes
tudnivalókat letöltheted a honlapunkról a programtól jobbra!)
Indulás 19:00 órakor Budapest Planetárium bejáratától, amely a Népligetnél található, a
helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra. Térképen itt tudod megnézni:
http://goo.gl/maps/skHeG Ha nem tudod hol van pontosan, hívj fel minket és elmondom, vagy ott
a környéken bárkit megkérdezel tudni fogja. Odajutás BKV-n: kék metróval, vagy 1-es villamossal
a legegyszerűbb. Igény esetén Kecskeméten és Szegeden is lesz felszállási lehetőség.
1. nap:
Indulás este 19.00-kor, Budapestről a Népligetből, éjszaka a buszon. Szerbián, Macedónián és
Görögországon utazunk keresztül.
2. nap:
Útközben csatlakozik hozzánk a helyi idegenvezetőnk Jannis, aki részletesen ismerteti a következő
napok programját. Érkezés dél környékén Glifa kikötőjébe, majd körülbelül fél óra hajózás után
kikötünk, és 15 perces buszozást követően meg is érkeztünk a nagy múltú Loutra Edipsouba. A
szállás elfoglalását követően lehet csobbanni egyet a tengerben, majd este lesz lehetőség jelentkezni
a fakultatív programokra! Ezek költségét szintén ekkor és az idegenvezetőnek kell majd kifizetni!
3-10. nap:
Fürdés, napozás, pihenés, fakultatív programok, esti bulik, gasztronómiai élvezetek, szórakozás…
11. nap:
Délelőtt kiköltözés a szállásról, kora délután indulás haza.
12. nap:
Érkezés Budapestre a reggeli órákban.
Egyéb költségek:
Görögországban hasonló és valamivel drágább árakra lehet számítani, mint itthon, a boltokban,
éttermekben és a szórakozóhelyeken is. A fakultatív programok árát mindenki helyben fizeti

Euróban, melyeket mi szervezünk a görög idegenvezetőnkkel közösen! Erről a buszon minden
tudnivalót elmondunk, a részletes programot a helyi idegenvezető ismerteti az utazáskor.
Egyéb étkezések: A szállásunk közelében található több kellemes és normál árfekvésű étterem,
ahol hatalmas választékra és finom görög ételekre lehet számítani.
Gyros, hamburger és egyéb gyorséttermi fogások utcai gyors éttermekben mindenhol kapható 2-3
Euróért. Egyéb élelmiszerek, sör, bor, üdítők, ásványvíz, hasonló áron vásárolhatók a helyi
kisboltokban, mint itthon.

Utasbiztosítás: Nagyon ajánlott és érdemes kötni biztosítást a nyaralásra, amit velünk is
megtehetsz. Szívesen elintézzük helyetted! Az EUB kifejezetten tengerparti buszos utazásokhoz
ajánlott utasbiztosítását kötjük, hogy biztosan jó kezekben legyél! Számos esetben vettük fel velük a
kapcsolatot külföldről. Segítőkészek és korrektek voltak minden alkalommal. Ára 6000 Ft/fő/utazás
(12 nap). Ezt az összeget szintén bankban kell befizetni, vagy átutalni. Érdemes a fennmaradó
összeggel együtt intézni. A biztosításhoz mindössze a biztosított neve és születési dátuma kell, amit
e-mailben kell elküldened! Utalásnál a közleménybe a nevet, a nyaralás időpontját és helyszínét kell
feltüntetni!
Miért ez a biztosítás a jó választás?
- Strandlopás-biztosítás, hogy ne kelljen aggódni a vízparton hagyott értékek miatt.
- Érvényes a népszerű vízi sportokra: búvárkodás 40 m-ig, vízisí, vitorlázás, jetski, surf, kitesurf,
windsurf, motorcsónakkal vontatott banán, air-chair és gumitömlő, tengeri kajak (parttól 1 km-ig),
quad.
- Vízi sporteszköz-fedezet búvár, vízisí, surf, kitesurf, windsurf és tengeri kajak felszerelésre.
- Szállodai és kemping felelősségbiztosítás.
- Hiperbárkamrás kezelés költségeit is fedezi.
- Teljes körű baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás.
Útlemondási biztosítás: Amennyiben szeretnél, egyénileg köthető. Amire fedezetet jelent: az
utazás lemondása váratlan betegség, baleset, kórházi tartózkodás, munkahely megszűnés, terhesség,
válás, tűz vagy elemi kár miatti esemény.
Célszerű a befizetéssel együtt kötni egyénileg, az alábbi linken keresztül: http://eub.hu/stornoutlemondasi-biztositas/ (mi nem tudjuk megkötni!).
Útlemondási biztosítás költsége, az utazás árának 5%-a. Önrész 20% vagy minimum 10.000 Ft.

A nyaralással kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Szabó Rolandnál a 06-70-278-6852-es telefonon vagy az iroda@rolitura.hu e-mail címen.

Foglalás:
Utazásainkat, szállásainkat, honlapunkon keresztül a programok melletti jobb oldalon,
(esetleg telefonon és e-mailben) tudjátok lefoglalni!

Találkozzunk Evián a „csodák szigetén” egy feledhetetlen
nyaraláson!

