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Norwegian Gem csoportos hajóút a görög-

szigeteken magyar nyelvű idegenvezetővel 
2022. Szeptember 11-18. 

 

Szantoriniben megcsodálhatja a part mentén álló ikonikus, fehérre meszelt épületeket. Fedezze fel Akrotiri bronzkori 

romjait, vagy töltse a napot napozással a vörös homokos strandokon. Mykonos a non-stop bulihangulatáról ismert, de a 

klubokon kívül is bőséges lehetőségeket kínál. Merüljön el a görög mitológiában a delosi régészeti lelőhelyeken, vagy 

ismerje meg a helyi hajózás történetét az Égei-tengeri Tengerészeti Múzeumban. Kezdje a dolgokat Horvátországban egy 

sétával a híres kőfalak mentén, amelyek Dubrovnik városának partjait szegélyezik. Menjen fel egy drótkötélpályával a 

városon kívül található Srd hegy csúcsára, vagy látogasson el a Rektori Palotába, egy 14. századi gótikus-reneszánsz 

múzeumba. 

 

Belső kabin: 649 900 Ft/fő 

Ablakos kabin: 809 900 Ft/fő 

Balkonos kabin: 1 099 900 Ft/fő 

 
Az árak kétágyas elhelyezésre vonatkoznak, egyágyas elhelyezésnél felárat kell fizetni, a többágyas elhelyezés esetlegesen kedvezőbb árú. 

 

A részételi díj tartalmazza: utazást autóbusszal (felszállási lehetőségek: Szombathely, Sopron, Győr, Komárom, Tatabánya, 

Budapest, Székesfehérvár, Nagykanizsa) · Open Bar All Inclusive italcsomagot(1) · 250 perces wifi csomagot(2) · adókat, 

illetékeket · kötelező borravalót · teljes ellátást a hajón a választott kabinkategóriában · magyar nyelvű idegenvezetőt az 

utazás teljes időtartama alatt 

 

Választható opciók: baleset- betegség- és poggyászbiztosítás · útlemondási (sztornó) biztosítás · fakultatív programok* 

 
Pótágyas kabinok lekérésre és visszaigazoltatást követően foglalhatók. 

A meghirdetett csoport minimum létszáma: 20 fő, kirándulások esetében minimum: 10 fő. 

A program sorrendi változásának jogát fenntartjuk. A tengeri hajóutak esetén a hajótársaság minden esetben fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül - akár 

a hajóút időtartama alatt is - a meghirdetett kikötési útvonaltervtől eltérjen, ha az indokolt. 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a kialakult pandémiás helyzet miatt a hajótársaságok fenntartják a jogot arra, hogy az előre meghirdetett hajótól eltérően más hajóval 

valósítsák meg az utazást, vagy indulás előtt - akár pár nappal - módosítsák a kikötéseket. Az ilyen jellegű cserére irodánknak nincs ráhatása. 

*A fakultatív programok árairól itt, a honlapunkon, míg a részvétel esetleges feltételeiről munkatársainknál tud részletes információt szerezni.  


