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Kedves tagjaink részéről évek óta egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy
Horvátországon kívül más ország(ok)ban is legyen lehetőség a VPDSZ által bérelt
apartmanokban kedvezményesen pihenni. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a
Görögország iránt volt.
Erre való tekintettel tavaly év végén tárgyalást kezdeményeztünk egy budapesti utazási
irodával, akik Görögország minden részére vonatkozóan foglalkoznak apartmanok kiadásával.
A megállapodás eredményeképpen Budapesttől 1037 km-re Olympic Beach-en foglaltunk le
egy kisebb, max. 3 fő elhelyezésére és egy nagyobb, max. 5 fő elhelyezésére alkalmas
apartmant.
Az utazási iroda által biztosított kedvezményes árakból a VPDSZ további
10 %-os kedvezmény biztosításával járul hozzá a szakszervezti tagok – pártoló tagok
kivételével - és családtagjaik pihenéséhez.

A táblázatokban 2019.03.19-én még foglalható turnusok kerültek
feltüntetésre!

GÖRÖGORSZÁG – Olympic Beach

Csendes, nyugodt üdülőhelyre szeretnél utazni? A választáskor azonban fontos szempont az
is, hogy szórakozási lehetőségek legyenek a közelben? Olympic Beach megfelel ezen
feltételeknek. A folyamatosan fejlődő üdülőhely széles, homokos tengerpart mentén terül el.
Kisgyermekes családok számára ideális strandolási lehetőséget kínál a lassan mélyülő
tengerpart. A part mentén zöldellő parkban, valamint a templom melletti játszótéren az ifjú
vendégek zavartalanul kapcsolódhatnak ki, míg az idősebb korosztályt a főutcán kis éttermek,
tavernák, kávézók, bárok és üzletek várják. A lüktető, nyüzsgőbb forgatagra vágyók számára
a 3 km-re található Paralia nyújt szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket. A történelmi
látnivalók iránt érdeklődők fakultatív program keretében buszos és hajós kirándulások közül
választhatnak.
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A VPDSZ által bérelt apartmanok az „Elli” apartmanházban találhatók, annak I. vagy II.
emeletén. A teljes apartmanházat az utazási iroda bérli, így abban csak magyar vendékek
pihennek nyaranta.

Elli apartman

Fekvése:
Csendes, nyugodt helyen, Olympic Beach központjától és a homokos tengerparttól kb. 300
méterre épült apartmanház. A központban üzletek, éttermek, tavernák, bárok és kávézók
várják az idelátogató vendégeket.

GPS koordináta: 40.23875, 22.58438888888889
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Elhelyezés:
2-3 fős egy légterű stúdió vagy 4-5 fős két légterű apartmanban. Előbbi - a 06.18-06.25.
turnus kivételével, mivel akkor csak 2 fős apartmant tudnak biztosítani - pótággyal 3 fő, míg
utóbbi 5 fő részére biztosít teljes értékű elhelyezést. A stúdióban és az apartmanban további
pótágy elhelyezésére nincs lehetőség! Külön egyeztetés alapján max. 2 éves korig gyermek
elhelyezése megoldható, ha együtt alszik a szülőkkel.
Az apartmanok felszereltek konyhával, zuhanyzó/WC-vel, balkonnal és TV-vel.

Légkondicionálás felár ellenében a helyszínen igényelhető 5 EUR/apartman/nap áron.
Saját autóval érkezők az apartmanház előtti utcán, illetve a környéken tudnak parkolni.
Ellátás nem biztosított, étkezésre a környékbeli éttermekben van lehetőség igény szerint.
Az utazási iroda részéréről Paralian tartózkodik helyi, magyarul beszélő képviselő, az ő
elérhetőségeit mindenki az utazás előtt meg fogja kapni.

4

VPDSZ által biztosított kedvezményes apartmanárak
(Turnusváltás: keddi napokon)
Elli "2-3 fős egy légterű STÚDIÓ"

Elli "4-5 fős, két légterű apartman"

Apartman/7 éj

Turnusok
06.25-07.02
07.02-07.09
07.16-07.23
08.20-08.27

Tag által fizetendő (Ft)

58 600
70 080
70 080
58 600

Apartman/7 éj

Turnusok
06.25-07.02

Tag által fizetendő (Ft)

100 520

Utazás: egyénileg.

Lehetőség van, hogy az utazási iroda szervezésében autóbusszal történő utazásra is az
alábbiak szerint.

autóbusz árak/fő oda-vissza
Indulási időpontok (minden hétfőn)
felnőtt ár
jún. 10., 17., aug. 26., szept. 2., 9.
jún. 24., júl. 1., 8., 15., 22., 29., aug. 5., 12., 19.

23 000 Ft
26 000 Ft

gyermekár 12 éves
korig

árak/fő egy útra
felnőtt és gyermekár

18 000 Ft
20 000 Ft

16 000 Ft
18 000 Ft

Az autóbuszjáratokon fix ülőhely foglalható 2 500 Ft/fő áron (oda-vissza) a mellékelt
buszalaprajz alapján. A jelentkezési lapon körülbelüli helyet kell megjelölni, a pontosításra az
utazási szerződés megkötésekor az utazási irodával telefonon történt egyeztetés alapján lesz
lehetőség.
Útvonal: Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Olympic Beach-SzegedKiskunfélegyháza-Budapest
Felszállási lehetőség felár nélkül: Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged
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OLYMPIC BEACH járatok menetrendje

Az utasok az autóbuszra személyenként maximum 2 db, összesen 20 kg-ot meg nem haladó
bőröndöt vagy táskát adhatnak fel, illetve 5 kg-ot meg nem haladó kézipoggyászt vihetnek fel
az autóbuszra magukkal. Zsugorfóliás, rekeszes és kartonos italok szállítására a
csomagterében és az utastérben sincs lehetőség!
Egy-két utazási iroda által közzétett néhány fontosabb tudnivaló:
v „Az apartmanok konyhája csak a legszükségesebb eszközökkel van felszerelve.
v Amit az apartmanokba vinni kell: törülköző, konyharuha, WC papír, tisztítószerek,
mosogatószer, mosogatószivacs. A konyhában hűtőszekrény, mosogató, általában
villanyrezsó, legszükségesebb edények, evőeszközök, poharak, tányérok találhatók annyi
főre, ahány fős a stúdió vagy az apartman.
v Az apartmanok takarításáról a vendégeknek nyaralásuk alatt maguknak kell
gondoskodniuk. Az apartmanokat kitakarítva kapják meg, és így is kell őket átadni.
Ajánlatos érkezéskor figyelmesen átnézni stúdiójukat/ apartmanjukat és az esetleges
hiányokat, hibákat azonnal jelezni a képviselőnek vagy a háztulajdonosnak, akik rövid
időn belül igyekeznek az észlelt hibákat, hiányosságokat orvosolni.
v Az ott tartózkodás ideje alatt az apartmanokban/stúdiókban okozott - nem
rendeltetésszerű használatból eredő - károkért az utas teljes anyagi felelősséggel
tartozik.
v Szobák elfoglalása és elhagyása: A nemzetközi szabályoknak megfelelően a szobák az
érkezés napján 14 óra után foglalhatóak el. Amennyiben korábban érkeznének
szálláshelyükre, megértésüket kérjük, ha szobájuk még nincs átvehető állapotban. A
szobákat az elutazás napján általában reggel 9 óráig kell elhagyni. A szálláshely nem
rendelkezik zárható csomagszobával, így a várakozási idő alatt a poggyászok
elhelyezéséről és őrzéséről vendégeinknek kell gondoskodniuk.
v Az éghajlat és a tenger közelsége miatt a szálláshelyeken sajnos gyakran
megjelenhetnek különféle rovarok (bogarak, szúnyogok stb.), ezért szúnyogriasztót és
rovarölő szert ajánlatos magukkal vinni.”
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Választható fakultatív programlehetőségek a teljesség igénye nélkül:

SKIATHOS (ára: kb. 40 EUR/fő) Egész napos
kirándulás hajóval Skiathos szigetére, ahol
strandolásra, vásárlásra, ebédre, sétálásra nyílik
lehetőség.
METEORA (ára: kb. 40 EUR/fő) Egész napos
kirándulás a hatalmas sziklák tetejére épült
bizánci kolostorokhoz. A két kolostor
meglátogatása után Kalambakában ebédelési
lehetőség.

ATHÉN (ára: kb. 45 EUR/fő) Egész napos
kirándulás
autóbusszal
Athénba,
városnézéssel. Látogatás az Akropoliszra, az
őrségváltás megtekintése a görög Parlament előtt.
GÖRÖG EST (ára: kb. 40 EUR/fő) Élőzenés vacsoraest, tánc, tánctanulás.
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! A pontos árakról és a programok részleteiről a helyi
utazási irodában tudtok majd érdeklődni, a programok szervezőjénél.

Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
A kedvezményes árak kizárólag
hozzátartozóikra vonatkoznak!

a

szakszervezet

tagjaira,

illetve

közvetlen

Szakszervezeti tagsággal nem rendelkező tagok jelentkezését nem tudjuk fogadni.
A részvételi díj teljes összegéből előlegként annak 40 %-át a budapesti székhelyű utazási
irodánál az utazási szerződés megkötése után kell személyesen befizetni vagy átutalással
részükre teljesíteni. A fennmaradó összeget szintén a részükre, az utazás megkezdése előtt 30
nappal kell kiegyenlíteni. A részvételi díj részeként a VPDSZ az általa adott támogatási
összeget - külön megküldött kérelem alapján – közvetlenül az utazási iroda részére fogja
egyösszegben utalni.
Lemondással kapcsolatosan az utazási iroda szabályzata az alábbiak szerint
rendelkezik:
„Az Utasnak elállása esetére – annak időpontjától függően – az alábbi mértékű bánatpénzt
kell megfizetnie:
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az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem
követelhető.
az utazás megkezdése előtti 60. naptól a 31., szálláshely (apartman) igénybevételére
irányuló utazási szerződés esetében pedig a 45. napig a teljes részvételi díj 10%-át,
a 30., ill. szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében a
44. naptól a 21. napig a teljes részvételi díj 25%-át,
a 20. naptól a 10. napig a teljes részvételi díj 50%-át,
a 9. naptól a 4. napig teljes részvételi díj 85%-át,
a 3. naptól az indulás napjáig, illetve az induláson történő meg nem jelenés esetében a
teljes részvételi díj 100%-át.”

Felhívom minden kedves tagunk figyelmét, hogy a foglalások regisztrálása érkezési

sorrendben történik!!
Jelentkezni a gebelnok@vpdsz.hu e-mail címre, aláírt, szkennelve megküldött, jelen email mellékleteként becsatolt megfelelő „Jelentkezési lap” kitöltésével van lehetőség.
A jelentkezéseket legkésőbb

2019. március 31-ig
fogadjuk, ezt követően a betöltetlen turnusok a partner részére visszaadásra kerülnek, hogy
azokat más érdeklődők számára még értékesíteni tudják.
A jelentkező az un. „Foglalás visszaigazolása”-ban kerül a jelentkezés befogadásáról, illetve
a további - többek között a fizetéssel kapcsolatos - teendőkről tájékoztatásra.

Minden kedves tag jelentkezését szeretettel várjuk!

