Utazási Információ
Görög ország - Limnos Sziget

LIMNOS 2018
KITESURF & SURFinSUP CAMP és NYARALÁS
2018. aug 21. – 28. 8 nap / 7 éjszaka
2018. aug 21. – 31. 11 nap / 10 éjszaka
VAGY LEHET KÉRNI EGYÉNILEG a DÁTUMOT
- érkezés pár nappal előtte.
- maradni lehet bármeddig.

990 km nyíl egyenesen délre,
Ott ahol még megtalálható az eredeti Görög hangulat,
Ott ahol az égei tenger legnagyobb homokos partja található,
És ott ahol fúj a Meltemi erős meleg szél.
Augusztus végén Görög országban még tombol a nyár, és fúj a meleg erős szél!
Az újonnan felfedezett sziget az egyetlen, mely autóval is könnyedén és viszonylag gyorsan elérhető, a
surfösök részére.
A szigetet, mely a szárazföldhöz közel van, szinte teljesen elkerülte a túrizmus és a szörfösök rohama.
Ennek köszönhető az eredeti Görög hangulat, a helyiek kedvessége és a több mint 5 km hosszú
természetvédelmi homokos öböl, ahol alig van még kite-os.

Utazás
AUTÓVAL
Cím: Limnos sziget / Moudros város / kikötő / Hotel
Kite: Keros beach fölött Miqnos Beach
Ajánlott útvonal:
Bp- Szeged – Belgrád – Nis – Skopje – Thesaloniki – Komp
Bp- Szeged – Belgrád – Nis – Skopje – Thesaloniki – Kavala – Komp
+ 1 óra az idő eltolódás!!!!
Kavalában le a vízig, majd balra végig a víz mellett koppanásig a kompig.

990 km
1150 km

Komp Jegy vásárlás:
Online: Kavala – Limnos https://www.ferries.gr/greek-islands-ferry/ferry_kavala.htm
vagy
Előre emailen. A komp jegy így 4-6 órával az indulás előtt még telefonon módosítható.
+30 22540 71042 vagy 22540 71363 fax: +30 22540 71204
Email: agency@travellemnos.com (jelszó: Hungary Kitesurf)
Dátum: Kavala-Limnos, / Limnos Kavala
Autó típusa, rendszáma:
Utasok neve (gyereknél életkor):
UTALÁS: Számlaszám: IBAN GR 94026039 60000040 200250902
vagy, Bank account: 0026.0396.04.0200250902
BIC(SWIFT-kód) ERBKGRAA
Név, Cím Alexandrou Alexandros, Travel Lemnos Agency Salamoussa Greek Limnos Moudros
Bank név cím Eurobank, Greek
A vocsert ki kell nyomtatni és a pénztárnál átadni.

Személyesen pénztár: a komp kikötő épületében
A komp menetrend változás jogát a komp társaság fent tartja.

REPÜLŐVEL
Bp- Athen-Limnos : https://en.aegeanair.com
Bp -Athen: https://www.ryanair.com/hu/hu/ Athen – Limnos https://en.aegeanair.com
Bp- Theasaloniki: https://wizzair.com/ Theasoliniki – Limnos https://en.aegeanair.com
autó bérlés: www.lemnos-holiday.gr / www.eurocar.com.gr

Szálloda:
Kellemes környezetben Moudros városában (kis halászfalu), a kikötőnél, közvetlen a vízparton, 100-200
méterre a boltoktól kávézóktól, kellemes tiszta szállodában fogunk lakni.
Minden szoba rendelkezik tusolóval, wc-vel, légkondival, hütővel, tv-vel .
1ágyas / 2 ágyas / 3 ágyas szobák.
A hotel szobájában élelmiszert fel lehet vinni, Egyszerűbb ételek elkészíthetőek, szobában teraszon
elfogyaszthatóak.

Étkezés: Egyénileg.
A szállodában kedvezménnyel választható reggeli, vacsora menü, vagy választható étlapról
Moudros városában minden élelmiszer kapható. kb. azonos áron mint nálunk.
A kis halászfalu rendelkezik több élelmiszerbolttal, pékséggel, étteremmel, de a környező kis városok és
faluk között több étteremből választhatunk.
Kiváló a Gyros, Pasticcio, Musaka, grillezet sajtok, paprikába sütött feták, és a jéghideg Mythos sör.
A Görög konyha remekei mind megtalálhatóak a sziget különböző ár kategóriájú éttermeiben.
árak: kb. mint Magyarországon
Esti program: pálmafák alatt, kert helységekben esténként kite elemzés, vacsora, bár, illetve zenés
szórakozás
Mobil: működik, Görög hívószám: +30, Magyarországra +36
Internet: ingyenes wifi a szállodában
Valuta: €

Programok:
SZELES homokos part KITEosok részére, - kitesurf Miqunos Beach oktató felügyeletével
- windsurf bérlés Keros beachen

Miqnos Beach: KITE SPOT

SZÉLVÉDETT homokos part, barátok, barátnők, családtagok, gyerekek részére, akik nem
kiteoznak.
- strandolás a hotel közelében, - strandolás kirándulással egybekötve
- SUP, kirándulás - vásárlás, városnézés-kultúra
- szikla ugrás, snorkerezés, búvárkodás, hajó túra, vitorlás túra

FreeRide nyaralás egyéni utazóknak
- délelőtt lazulás
- 12 órától kiteozás estig
- 18 órától ereszd el a hajam, vagy a fáradságtól némán bambulás egy korsó sörrel

Családi nyaralás, de a pár azért mehet kite-ozni:
- délelőtt közös családi pihenés vagy aktív program
- 12 óra körül indul a kite-os csapat balra
- 12 óra körül indul a szélvédett program családtagoknak jobbra
(gyerek számára is ideális, meleg, sekély, kristálytiszta vizű strand)
- 16-18 óra között találkozó a családdal és esti program
Így nem kell a barátnőnek - feleségnek a szélben ülnie égész nap, van társaság a szélvédett
strandoláshoz ( díjmentes napágyak napernyők, parkolás / zenés bár, mosdó minden strandon), és a
délelőttöt, meg a délutánt-estét mindenki a párjával, családjával tudja tölteni.

Kite
A részvételi díj tartalmazza, a koordinációt. Közép haladóknak és haladóknak a segítséget.
A túrán nincs teljesen kezdő tanfolyam / Egyéni külön órák a helyi iskola oktatóival.
Ha már tudsz kite-ozni, és nincs felszerelésed, természetesen bérlésre is van lehetőség. Ezt kérjük,
előre jelezzétek, mert itthonról kell bérelni.

OPCIÓ AKCIÓ KEZDŐK RÉSZÉRE
1. Alaptudás megszerzése
2-3 alkalom itthoni oktatás ( stabil ernyőkezelés, alapfeladatok))
Ár: 10 000.-Ft / óra egyéni oktatás / 1 oktató 1 kite-os.
(elméleti, gyakorlati oktatást, felszerelést tartalmazza.)
Oktató: Füredi Balázs: inkább Facebook üzenetben https://www.facebook.com/balazs.furedi.9?fref=ts
vagy sms-en elérhető 0670 214 4232
- 1-2 alkalom (ha még nem voltál) vízből indulás kábel pálya segítségével. / 3500 Ft / alkalom
elméleti, gyakorlati oktatást, felszerelést tartalmazza.
Velencei tó: http://www.vbcpark.hu/hu/Home
további 11 pálya az országban: http://wakeboard.lap.hu/magyarorszagi_wakeboard_palyak_/17775199

2. Így a megszerzett tudással Limnoson már egyből vízre tudsz szállni, oktató segítségével, és kiteozol minden nap. A részvételi díj az elméleti, gyakorlati oktatást, tartalmazza. Felszerelést nem.
Felszerelésre az út idejére három lehetőséged van.

1. lehetőség: Van teljes felszerelésed.
2. lehetőség: vásárolsz egy saját használt vagy új kite ernyőt (bárhol vásárolhatod, csak a célnak
megfelelő legyen) (használt ernyő árak 50-150 e Ft / új 250 e Ft +)
ebben az esetben idén az út idejére ingyenesen tudsz bérelni deszkát, trapézt, mellényt
sisakot.
3. lehetőség: bérelsz komplett felszerelést: 49.990.-Ft (1-14 nap idejére)
(komplett kite, trapéz, deszka, mellény, sisak, zsák.)
Csak ernyő bérlés esetén a 2-es lehetőséget nem lehet igénybe venni

Kite szabályok:
Felszerelés infó: Amire szükséged van:
Kite ernyő(boom, leash, pumpa), trapéz, deszka, (deszka leash), mellény, sisak, (kite védő zsák).
Neoprén cipő: minden tenger rejteget valami szúrós élőlényt a homokban, ezért érdemes vékony
neoprén cipőt, vagy vékony, vízben használatos cipőt hozni.
Felszerelés vásárlás, bérlés: Ha szeretnél saját felszereléssel érkezni és kiteozni, az alábbi linkeken
találhatsz új és használt felszereléseket is.
http://www.kitesurf.hu/felszerelesek
Ha már tudsz kite-ozni, és nincs felszerelésed, természetesen bérlésre is van lehetőség. Ezt kérjük,
előre jelezzétek, mert itthonról kell bérelni.
KITEinSURF SHOP: Bp.1026. Gárdonyi G u 6. / 0670-2924530 bejelentkezés szükséges

Részvételi díj: 7 éjszakára
69 990.-Ft / fő / 3 ágyas szállodai szobában (225 €) 315 Ft-os árfolyamváltáson
79 990.-Ft / fő / 2 ágyas szállodai szobában (255 €) 315 Ft-os árfolyamváltáson
109 990.-Ft / fő / 1 ágyas szállodai szobában (350 €) 315 Ft-os árfolyamváltáson
család-gyerek kedvezmény, külön egyéni ajánlatban

A környéken csak egy hotel van! Mivel a túra népszerű, így rohamosan fogynak a szobák!
Jelentkezési határidő: június 1. !!!!
Tartalmazza: 7 éjszakára a szállást, szervezési költségeket, kite koordinációt ( haladóknak közép
haladóknak a segítséget, kezdőken a vízben indulást) , szaktanácsadást, helyi ügyintézést,
programszervezést, esti programszervezést.
ha szeretnél + - napokat eltölteni, a szállás extra kedvezményes díja
12 € / fő / éj: 3 ágyas szállodai szobában
15 € / fő / éj: 2 ágyas szállodai szobában
30 € / fő / éj: 1 ágyas szállodai szobában
Tervezett utazási költségek: 3 fő / személy autó: oda-vissza: kb. 40 – 50 e Ft /fő (üzemanyag, pálya
díj, komp)
Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig még érvényesnek kell lennie.
Bár az Unióba megyünk de áthaladunk nem Uniós területen is:
Kell az útlevél és a kocsihoz a zöld biztosítókártya, és utazás biztosítás!
Általában elég a kártya alapú személyi is, de ezt ellenőrizni kell az utazás előtt.
Szerbia: http://www.budapest.mfa.gov.rs/hun/
Macedónia: https://szkopje.mfa.gov.hu/
Utazási és Kite szabályok:
- Az Egyesület szervezett útján, és a programokon kizárólag a részvételi díjat fizetett utasok vehetnek
részt. Csoportlétszám maximum – 50 fő.
- Az Egyesület felügyelete alatt kite-ozni kizárólag a regisztrált tagok (akikről az Egyesület oktatói
meggyőződtek, hogy elsajátították a balesetmentes kiteozás szabályait, technikáit) vehetnek részt.
- A résztvevő egyénileg utazik saját felelőségére, és a komp menetjegyet egyénileg intézi. A komp
menetrendje változhat. A változásért a szervezők nem vállalnak felelőséget!
- Ha a résztvevő indulás előtt eláll az utazástól, illetve saját vagy külső okok miatt nem ér a tábor
helyére:
Útiköltségéért, útitársaiért saját maga felel.
Befizetés után a szállás, étkezés árat a szálloda nem téríti vissza.
Befizetés után az oktató és edzői díj nem visszatérítendő.
A név átírható és átruházható.
üdvözlettel
info@kitesurf.hu 0670-292-4530 www.kitesurf.hu

