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Eng.sz.: GKM EKH: R-1978/2000.
Dr. Kopári László
Utazásszervező
7626 Pécs, Koller u. 7. 2. emelet 25.
mobil   	00-36-20-4338163
mail:    	kopari@kopari.hu
web:    	www.kopari.hu________________________________________________________________
Óceánjáróval a napsütötte görög szigetekre
magyar nyelvű
asszisztenciával az utazás teljes időtartama alatt!

Velence - Argostoli - Santorini - Kréta - Bari - Velence 
… és egy életre szóló élmény az MSC Opera fedélzetén.
 
2023. szeptember 17-24.

nap: Pécs: indulás hajnalban, s utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Útközben rövid megálló Trojaneban, a fánkjáról messze földön híres pihenőhelyen, melynek közel 600 m tengerszintfeletti magasságú kilátóhelyéről csodálatos a panoráma. – Dél körül érkezés Monfalcone-ba– Délután elfoglaljuk a kabinjainkat. Hajónk 1900-kor fut ki a kikötőből. 
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nap: Egész nap a tengeren, amikor felfedezhetjük a hajót és kihasználhatjuk a szolgáltatásainak sokaságát.


3. nap: Hajónk ma reggel 700-kor érkezik Cefalonia szigetére Argostoli kikötőjébe.Javasolt fakultatív program: Ma lehetőségünk lesz a híres Myrtos tengarprton strandolnunk. Akár sétálhatunk a sziget fővárosának velencei stílusú épületei között is. Hajónk 1600-kor délután indul tovább.
4. nap: 1100-kor érkezünk Kréta szigetére Hercalion városába. Javasolt fakultatív program:  A hajó 2100-kor hagyja el a félszigetét.
5. nap: Hajónk 0700-kor köt ki az Égei-tengerben elhelyezkedő Szantorini szigetéhez, amely egy irdatlan erejű vulkanikus robbanás maradványa. A hajó a vulkán kalderájában horgonyoz le. Javasolt fakultatív program: Buszos kirándulás Oia és Fira településekre, „ahol valóra válik a görög álom és megelevenednek a plakátképek. A fekete vulkán peremére épült vakítóan fehér házak erős kontrasztját a ciklámen színű virágok és a kék kupolák lágyítják. Olyan, mintha egy mesébe csöppentünk volna. A panoráma a tengerről felfelé nézve és fordítva is lélegzetelállító!” A hajó 1900-kor hagyja el a vulkán kráterét.
6. nap: Egész nap a tengeren, amikor továbbra is felfedezhetjük a hajót és kihasználhatjuk a szolgáltatásainak sokaságát.
7. nap: Hajónk reggel 700-kor érkezik Bariba. Javasolt fakultatív program: buszos kirándulás Alberobelloba, Olaszország egyik kevéssé ismert tájára, ahol ennek a kisvárosnak a leghíresebb látványosságai a trullik, melyek kis, kúpos tetejű hagyományos építésű házak. Séta az óváros kis területen, ahol több száz ilyen törpekunyhó áll, s a templom is ilyen módon épült. Hajónk 1400-kor indul tovább.
8. nap: Hajónk reggel 900-kor érkezik vissza Monfalcone-ba, ahol véglegesen elhagyjuk a hajónk fedélzetét. – Hazautazás, melynek során újra megállunk Trojanéban fánkozni. Érkezés Pécsre az esti órákban.


Ár: 433.000 Ft/fő-től, 2 fő belső kabinban,
       517.000 Ft/fő-től, 2 fő ablakos kabinban,
       603.000 Ft/fő-től, 2 fő balkonos kabinban történő elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási csomagtól függően.

Az ár tartalmazza:
- a transzfereket Pécs – Velence – Pécs között (30 utas esetén)
- elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
- választott csomagban lévő szolgáltatásokat a hajón
- a kikötői illetékek
- a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül). 
- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
- részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
- csomaghordás ki-és beszálláskor
- magyar nyelvű asszisztencia


A részvételi díj nem tartalmazza
- kötelező borravalót (felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/nap, gyermekek 4-14 éves korig: 5 euró/fő/nap)
- az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
- a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
- egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
- orvosi ellátást
- utas/storno biztosítást (irodánkban megköthető)

Javasoljuk az italcsomag és az útlemondási biztosítás megvásárlását!

Gyerekkedvezményekről érdeklődjön irodánkban.

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni!


A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:


Dr. Kopári László
Pécs, 2022. december 20.

