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Élményekkel és felfedezésekkel teli nyaralást kíván Önöknek
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. valamennyi munkatársa!

4-5 NAPOS UTAK

Új katalógusunkban a megszokottól eltérő elrendezésben
jelentetjük meg útjainkat, figyelembe véve azt a sokak számára
fontos szempontot, hogy kinek mennyi idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy utazzon, világot lásson, ezért az utak időtartama szerint
csoportosítottuk kínálatunkat. Értelemszerűen ez a csoportosítás
abban is orientálja utasainkat, hogy ki-ki a pénztárcájának leginkább megfelelő programok között keresgéljen elsőként.
Tudták Önök, hogy 2017 ismét a hosszú hétvégék éve lesz?
Az időpontok megválasztásánál fokozottan figyeltünk erre a
tényre, hiszen tudjuk, sokan kihasználják ezeket a hétvégéket arra,
hogy új tájakkal ismerkedjenek vagy régi kedvenc helyszíneket
keressenek fel ismét, mindezt a lehető legkevesebb szabadnap
felhasználásával. A választást megkönnyítendő ezeket az utakat
külön táblázatban is összesítettük, amelyet a katalógus bevezető
részén találhatnak.
Azokra is gondoltunk akik a kulturálódás mellett szívesen pihennek is egy kicsit, őket várják azok az útvonalak, amelyek ese-

tén egy tengerparti szálláshelyről kiindulva az általuk kiválasztott
fakultatív programokon vehetnek részt és egyidejűleg a mediterrán üdülőhelyek, így Görögország, Málta, Andalúzia előnyeit is
élvezhetik.
Reméljük a hosszabb felfedező utak iránt érdeklődők is találnak katalógusunkban kedvükre való útvonalakat, amelyek többsége jól bejáratott, és mindenekelőtt jól felkészült idegenvezetőinknek köszönhetően évek óta sikeresen működnek.
A választásban készséggel segítenek országos hálózatunk és
viszonteladó partnereink munkatársai, akik nagy szakértelemmel
és hozzáértéssel várják érdeklődésüket.
Látogassák meg a www. ibusz.hu weboldalunkat is, ahol akciós ajánlatokat és utazással kapcsolatos hasznos információkat
találnak, illetve útjainkat online is lefoglalhatják.
Regisztráljanak hírlevelünkre és kövessenek bennünket
Facebook oldalunkon is, hogy elsők között értesülhessenek újdonságainkról.

KEDVEZMÉNYEK EGÉSZ ÉVBEN
8% előfoglalási kedvezmény
március 1-ig jelentkező utasaink részére

7%

7% előfoglalási kedvezmény egész évben
az indulási időpontot 70 nappal megelőző foglalás esetén

6%

6% kedvezmény 18 év alatti és 60 év feletti
utasainknak katalógus áron történő foglalás esetén

P

Ingyenes parkolás a Ferihegyi repülőtérnél
minden 400 000 Ft-ot meghaladó megrendelés esetén

EGZOTIKUS UTAK

8%
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Saját szervezésű csoportos körutazásainkra befizetők az alábbi kedvezményeket vehetik igénybe:

A kedvezmények 40% előleg befizetése esetén vehetők igénybe. A kedvezmények összevonása és utólagos érvényesítése nem lehetséges.

AUDIO-GUIDE
Városlátogató, körutas programjainkhoz, nagyobb létszámú csoportjaink esetében audio-guide-ot használunk, amely megkönnyíti a kommunikációt idegenvezetőink részére. Az audio guide egy zárt láncú kommunikációs eszköz, az idegenvezetőnél van a rendszer mikrofonja, míg utasainknál egy nyakba akasztható vevőkészülék illetve egy egyszer használatos fülhallgató, amin keresztül hallják idegenvezetőjüket.

ADVENTI ÉS SZILVESZTERI ÚTJAINKAT
keressék május közepétől a www.ibusz.hu weboldalunkon, ahol a jelen katalógusban publikált utakra vonatkozóan is mindig a legfrissebb
információkat találhatják.
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Sok szeretettel nyújtjuk át Önöknek
2017. Körutazások és városlátogatások kiadványunkat!

INFORMÁCIÓK

KEDVES TÖRZSUTASAINK ÉS LEENDŐ UTASAINK!
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TARTALOMJEGYZÉK
5. oldal

Tartalomjegyzék földrajzi elhelyezkedés szerint

47. oldal

6. oldal

Csoportos indulási időpontok dátum szerint
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8. oldal

Belépőjegy árak

48. oldal

10. oldal

Ajánlataink ünnepi időpontokban

50. oldal

Skandináv fjordok és vízesések

11. oldal

Hasznos információk

51. oldal

Balti fővárosok - Vilnius, Riga, Tallin
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Szentpétervár-Észak Velencéje
Nagy Skót körút

52. oldal

Stockholm és egy falatnyi Baltikum

13. oldal

Sissi nyomában, Bad Ischl egykor és ma

54. oldal

Madeira, mesés kertjei

14. oldal

Velence ünnepei

55. oldal

Andalúzia varázsa

15. oldal

Velence ünnepei

56. oldal

Normandia-Bretagne

16. oldal

Hétvége a Plitvicei tavaknál

58. oldal

Francia impressziók és Párizs

17. oldal

Gesztenyenapok Lovranban

59. oldal

Korzika felfedezése, körutazás Napóleon szülőföldjén

18. oldal

Szlovénia a kis ékszerdoboz

60. oldal

Svájci kiruccanás, francia kincsekkel

19. oldal

Szlovénia gyöngyszemei

62. oldal

Közép-Olaszország gyöngyszemei

20. oldal

Három nap, három tó, három ország

63. oldal

Szardínia varázslatos világa

21. oldal

Újév Bledben

64. oldal

Ezerarcú Szicília

22. oldal

Vaskaputól Belgrádig, hajózás az Al-Dunán

65. oldal

A Nápolyi-öböl kincsei
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66. oldal

Málta szépségei

23. oldal

Csíksomlyói búcsú

68. oldal

Ciprusi csillagtúrák

24.oldal

Száztornyú Prága

69. oldal

Kis görög körutazás

25.oldal

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban

70. oldal

Körutazás Izraelben

26. oldal

Krakkó-Zakopáne

71. oldal

Körutazás Izraelben

27. oldal

Körutazás Dél-Lengyelorságban

EGZOTIKUS UTAK

28. oldal

Dalmát csillagtúrák

72. oldal

Srí Lanka klasszikus körutazás

29. oldal

Balkán körút

73. oldal

Srí Lanka + Maldív szigetek

30. oldal

Északolasz tájakon / Alpok-Adria

74. oldal

India aranyháromszög körutazás

31. oldal

Toszkána csodái

75. oldal

India aranyháromszög körutazás, tigrisrezervátummal

32. oldal

Tirol és a Bajor kastélyok titkai

76. oldal

Vietnám - Kambodzsa körutazás

33. oldal

Feketeerdei kalandozások

78. oldal

Burma körutazás, tengerparti pihenéssel

34. oldal

A Meissen-i porcelán nyomában

80. oldal

Dél-Kelet Ázsia gyöngyszemei

36. oldal

Lisszaboni képek

82. oldal

Peking, a Császárok városa

37. oldal

Madridi séták

83. oldal

Kínai Aranyháromszög

38. oldal

Barcelona, a Katalán főváros

84. oldal

Maya és az azték kultúra - mexikói körutazás

39. oldal

Hétvége Amszterdamban

86. oldal

Varázslatos Kuba körút

40. oldal

Hétvége Párizsban

88. oldal

Kuba kis körút üdüléssel- UNESCO Világörökség túra

41. oldal

Városnézés Nizzában, Provance-szel fűszerezve

90. oldal

Transzszibériai vasút és a Bajkál-tó

42. oldal

Londoni séták

92. oldal

Kaukázus gyöngyszemei

43. oldal

Római séták

94. oldal

Általános információk

45. oldal

Szicíliai csillagtúrák

97. oldal

Utazási szerződés

46. oldal

Hétvége Rigában

98. oldal

Irodalista
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Keresse további
katalógusainkat
irodáinkban
és viszonteladó
partnereinknél!
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36. oldal

Lisszaboni képek

Hétvége a Plitvicei tavaknál

37. oldal

Madridi séták

17. oldal

Gesztenyenapok Lovranban

38. oldal

Barcelona, a Katalán főváros

18. oldal

Szlovénia a kis ékszerdoboz

43. oldal

Római séták

19. oldal

Szlovénia gyöngyszemei

45. oldal

Szicíliai csillagtúrák

20. oldal

Három nap, három tó, három ország

54. oldal

Madeira, mesés kertjei

21. oldal

Újév Bledben

55. oldal

Andalúzia varázsa

22. oldal

Vaskaputól Belgrádig, hajózás az Al-Dunán

62. oldal

Közép-Olaszország gyöngyszemei

23. oldal

Csíksomlyói búcsú

63. oldal

Szardínia varázslatos világa

24.oldal

Száztornyú Prága

64. oldal

Ezerarcú Szicília

25.oldal

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban

65. oldal

Nápoly-öböl kincsei

26. oldal

Krakkó-Zakopáne

66. oldal

Málta szépségei

27. oldal

Körutazás Dél-Lengyelorságban

68. oldal

Ciprusi ízelítő

28. oldal

Dalmát csillagtúrák

69. oldal

Kis görög körutazás

29. oldal

Balkán körút

70. oldal

Körutazás Izraelben

33. oldal

Feketeerdei kalandozások

ÉSZAK-EURÓPA

34. oldal

A Meissen-i porcelán nyomában

47. oldal

46. oldal

Hétvége Rigában

50. oldal

Skandináv fjordok és vízesések

51. oldal

Balti fővárosok - Vilnius, Riga, Tallin

52. oldal

Stockholm és egy falatnyi Baltikum

NYUGAT-EURÓPA
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KÖZÉP-ÉS KELET EURÓPA
16. oldal
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TARTALOMJEGYZÉK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS SZERINT

Szentpétervár, Észak Velencéje

TÁVOLI TÁJAKON
Sissi nyomában, Bad Ischl egykor és ma

72. oldal

Sri Lanka klasszikus körutazás

32. oldal

Tirol és a Bajor kastélyok titkai

73. oldal

Sri Lanka + Maldív szigetek

39. oldal

Hétvége Amszterdamban

74. oldal

India aranyháromszög körutazás

40. oldal

Hétvége Párizsban

75. oldal

India aranyháromszög körutazás, tigrisrezervátummal

41. oldal

Városnézés Nizzában, Provance-szel fűszerezve

76. oldal

Vietnám - Kambodzsa körutazás

42. oldal

Londoni séták

78. oldal

Burma körutazás, tengerparti pihenéssel

48. oldal

Nagy Skót körút

80. oldal

Dél-Kelet Ázsia gyöngyszemei

56. oldal

Normandia-Bretagne repülővel

82. oldal

Peking, a Császárok városa

58. oldal

Francia impressziók és Párizs

83. oldal

Kínai Aranyháromszög

59. oldal

Korzika felfedezése, körutazás Napóleon szülőföldjén

84. oldal

Maya és az azték kultúra - mexikói körutazás

60. oldal

Svájci kiruccanás, francia kincsekkel

86. oldal

Varázslatos Kuba körút

DÉL-EURÓPA

87. oldal

Kuba kis körút - Unesco világörökség túra

Velence ünnepei

88. oldal

Unesco Világörökség túra, Varadero üdüléssel

30. oldal

Északolasz tájakon / Alpok-Adria

90. oldal

Transzszibériai vasút és a Bajkál-tó

31. oldal

Toszkána csodái

92. oldal

Kaukázus gyöngyszemei
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13. oldal

14. oldal

VIDÉKI FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK
Az alábbi programoknál és időpontok esetében min. 4 fő utazása esetén 6.000 Ft/fő felár ellenében csatlakozást biztosítunk Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon és Tiszaújvároson.
MÁRCIUS
Száztornyú Prága
Észak-olasz tájakon, Alpok-Adria
ÁPRILIS
Száztornyú Prága
Dalmát csillagtúrák
Észak-olasz tájakon, Alpok-Adria
MÁJUS
Sissi nyomában, Bad Ischl egykor és ma
Velence ünnepei
Szlovénia gyöngyszemei
Vaskaputól Belgrádig, hajózás az al-Dunán
JÚNIUS
Száztornyú Prága

Márc.15/18.
Márc.15/18.

24. oldal
30. oldal

Ápr.14/17.
Ápr.14/17.
Ápr.14/17.

24. oldal
28. oldal
30. oldal

Ápr.29/Máj.01.
Ápr.29/Máj.01.
Ápr.29/Máj.01.
Ápr.29/Máj.01.

13. oldal
14. oldal
19. oldal
22. oldal

Június 02/05.

24.oldal

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban
Krakkó-Zakopáne
AUGUSZTUS
Száztornyú Prága
Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban
Krakkó-Zakopáne
A Meissen-i porcelán nyomában
OKTÓBER
Száztornyú Prága
Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban
Krakkó-Zakopáne
Dalmát csillagtúrák
Észak-olasz tájakon, Alpok-Adria
A Meissen-i porcelán nyomában

INFORMÁCIÓK

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

Június 02/05.
Június 02/05.

25. oldal
26. oldal

Aug.17/20.
Aug.17/20.
Aug.17/20.
Aug.17/20.

24. oldal
25. oldal
26. oldal
34. oldal

Okt.20/23.
Okt.20/23.
Okt.20/23.
Okt.20/23.
Okt.20/23.
Okt.20/23.

24. oldal
25. oldal
26. oldal
28. oldal
30. oldal
34. oldal
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CSOPORTOS INDULÁSI IDŐPONTOK DÁTUM SZERINT
Helyszín

Dátum

Helyszín

MÁRCIUS

Római séták

India Aranyháromszög körutazás,
tigrisrezervátummal

Március 05/14.

repülő

73. oldal

A Maya és azt azték kultúra nyomában

Március 10/23.

repülő

84. oldal

Hétvége Amszterdamban

Március 15/18.

repülő

39. oldal

Hétvége Párizsban

Március 15/18.

repülő

40. oldal

Száztornyú Prága

Március 15/18.

busz

24. oldal

Északolasz tájakon/Alpok-Adria

Március 15/18.

busz

30. oldal

Londoni séták

Március 15/18.

repülő

42. oldal

Toszkána csodái

Március 15/19.

busz

31. oldal

India Aranyháromszög körutazás

Március 15/22.

repülő

74. oldal

Toszkána csodái

Április 13/17.

busz

31. oldal

Tirol és a bajor kastélyok titkai

Április 13/17.

busz

32. oldal

Északolasz tájakon/Alpok-Adria

Április 14/17.

busz

30. oldal

ÁPRILIS

Dalmát csillagtúrák

Április 14/17.

busz

28. oldal

Londoni séták

Április 14/17.

repülő

42. oldal

Hétvége Amszterdamban

Április 14/17.

repülő

39. oldal

Hétvége Párizsban

Április 14/17.

repülő

40. oldal

Száztornyú Prága

Április 14/17.

busz

24. oldal

Lisszaboni képek

Április 14/17.

repülő

36. oldal

Hétvége Rigában

Április 14/17.

repülő

46. oldal

Római séták

Április 14/18.

repülő

43. oldal

Velence ünnepei

Április 15/17.

busz

14. oldal

Toszkána csodái

Április 27/Május 01.

busz

31. oldal

Körutazás Dél-Lengyelországban

Április 27/Május 01.

busz

27. oldal

Barcelona, a katalán főváros

Április 27/Május 01.

repülő

38. oldal

Málta szépségei

Április 27/Május 02.

repülő

66. oldal

Száztornyú Prága

Április 28/Május 01.

busz

24. oldal

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban

Április 28/Május 01.

busz

25. oldal

Hétvége Amszterdamban

Április 28/Május 01.

repülő

39. oldal

Hétvége Párizsban

Április 28/Május 01.

repülő

40. oldal

Vaskaputól Belgrádig - Hajózás az Al-Dunán

Április 29/Máj01.

busz

22. oldal

Szlovénia gyöngyszemei

Április 29/Máj01.

busz

19. oldal

Velence ünnepei

Április 29/Május 01.

busz

14. oldal

Sissi nyomában, Bad Ischl egykor és ma

Április 29/Május 01.

busz

54. oldal

Római séták

Április 29/Május 03.

repülő

43. oldal

Londoni séták

Április 29/Május 02.

repülő

42. oldal

Hétvége a Plitvicei-tavaknál

Április 30/Május 01.

busz

16. oldal

Madridi séták

Április 30/Május 04.

repülő

37. oldal

Május 01/07.

repülő

70. oldal

MÁJUS
Majális Izraelben

Dátum
Május 26/29.

repülő

43. oldal

Andalúzia varázsa

Május 30/Június. 6.

repülő

55. oldal

Városnézés Nizzában, Provence-szal fűszerezve

Május 30/Június. 03.

repülő

40. oldal

Barcelona, a katalán főváros

Június 01/05.

repülő

38. oldal

Balkán körút

Június 01/05.

busz

29. oldal

Toszkána csodái

Június 01/05.

busz

31. oldal

Tirol és a bajor kastélyok titkai

Június 01/05.

busz

32. oldal

Feketeerdei kalandozások

Június 01/05.

busz

33. oldal

Skandináv fjordok, vízesések

Június 01/08.

repülő

50. oldal

Száztornyú Prága

Június 02/05.

busz

24. oldal

Krakkó - Zakopane

Június 02/05.

busz

26. oldal

Hétvége Párizsban

Június 02/05.

repülő

40. oldal

JÚNIUS

Londoni séták

Június 02/05.

repülő

42. oldal

Római séták

Június 02/06.

repülő

43. oldal

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban

Június 02/06.

busz

25. oldal

Velence ünnepei

Június 03/05.

busz

14. oldal

Három nap, három tó, három ország

Június 03/05.

busz

20. oldal

Szlovénia a kis ékszerdoboz

Június 03/05.

busz

18. oldal

Málta szépségei

Június 03/08.

repülő

66. oldal

Hétvége a Plitvicei-tavaknál

Június 04/05.

busz

16. oldal

Kis görög körutazás

Június 08/16.

repülő

69. oldal

Normandia-Bretagne

Június 08/11.

repülő

56. oldal

Transzibériai vasút és a Bajkál-tó

Június 15/26.

repülő

90. oldal

Száztornyú Prága

Június 22/25.

busz

24. oldal

Tirol és a bajorkastélyok titkai

Június 22/26.

busz

36. oldal

Vaskaputól Belgrádig -Hajózás az Al-Dunán

Június 23/25.

busz

22. oldal

Sissi nyomában, Bad Ischl egykor és ma

Június 23/25.

busz

13. oldal

Római séták

Június 23/26.

repülő

43. oldal

Londoni séták

Június 24/27.

repülő

42. oldal

Andalúzia varázsa

Június 24/Július 1.

repülő

55. oldal

Ezerarcú Szicília

Június 24/Július 01.

repülő

64. oldal

Június 25/28.

repülő

54. oldal

Június 30/Július 2.

busz

18. oldal

Nápolyi ízelítő
Szlovénia a kis ékszerdoboz
JÚLIUS
Hétvége a Plitvicei-tavaknál

Július 01/02.

busz

16. oldal

Transzibériai vasút és a Bajkál-tó

Július 04/15.

repülő

90. oldal

Balti fővárosok

Július 05/12.

repülő

51. oldal

Körutazás Dél-Lengyelországban

Július 12/16.

busz

27. oldal

Feketeerdei kalandozások

Július 12/16.

busz

33. oldal

Hétvége Párizsban

Július 13/16.

repülő

40. oldal

Római séták

Július 14/18.

repülő

43. oldal

Száztornyú Prága

Július 14/17.

busz

24. oldal
14. oldal

Római séták

Május 12/15.

repülő

43. oldal

Közép-Olaszország gyöngyszemei

Május 15/19.

busz

62. oldal

Csillagtúrák Szicíliában

Május 16/20.

repülő

45. oldal

Velence ünnepei

Július 15/17.

busz

28. oldal

Nagy skót körutazás

Július 15/22.

repülő

48. oldal

Július 18/25.

repülő

63. oldal

Dalmát csillagtúrák

Május 18/21.

busz

Nápolyi-öböl kincsei

Május 18/23.

repülő

65. oldal

Szardínia varázslatos világa

Kaukázus gyöngyszemei

Május 18/30.

repülő

92. oldal

Stockholm és egyfalatnyi Baltikum

Július 18/25.

repülő

52. oldal

Barcelona, a katalán főváros

Május 19/23.

repülő

38. oldal

Hétvége Amszterdamban

Július 20/23.

repülő

39. oldal

Római séták

Május 19/22.

repülő

43. oldal

Három nap, három tó, három ország

Július 28/30.

busz

20. oldal

Svájci kiruccanás, francia kincsekkel

Május 23/28.

busz

38. oldal

AUGUSZTUS

Madridi séták

Május 25/29.

repülő

37. oldal

Transzibériai vasút és a Bajkál-tó

Augusztus 01/12.

repülő

90. oldal

Szlovénia gyöngyszemei

Május 26/28.

busz

19. oldal

Francia impressziók és Párizs

Augusztus 09/14.

repülő

58. oldal
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Helyszín

Dátum

Augusztus 11/17.

repülő

56. oldal

Közép-Olaszország gyöngyszemei

Skandináv fjordok, vízesések

Augusztus 15/22.

repülő

50. oldal

Barcelona, a katalán főváros

Tirol és a bajor kastélyok titkai

Augusztus 16/20.

busz

32. oldal

Dalmát csillagtúrák

Szeptember 28/Október 01.

busz

28. oldal

Hétvége Amszterdamban

Augusztus 17/20.

repülő

39. oldal

Hétvége Párizsban

Augusztus 17/20.

repülő

40. oldal

Római séták

Szeptember 29/Október 02.

repülő

43. oldal

Krakkó - Zakopane

Augusztus 17/20.

busz

26. oldal

Kis görög körutazás

Szeptember 29/Október 7.

repülő

69. oldal

Szeptember 25/29.

busz

62. oldal

Szeptember 27/Október 01.

repülő

38. oldal

busz

25. oldal

Száztornyú Prága

Augusztus 17/20.

busz

24. oldal

Városnézés Nizzában, Provance-szel fűszerezve

Október 03/07.

repülő

41. oldal

Október 05/09.

repülő

38. oldal

A Meissen-i porcelán nyomában

Augusztus 17/20.

busz

34. odal

Barcelona, a katalán főváros

Nagy skót körutazás

Augusztus 17/24.

repülő

48. oldal

Római séták

Október 06/09.

repülő

43. oldal

Szlovénia a kis ékszerdoboz

Augusztus 18/20.

busz

18. oldal

Szlovénia gyöngyszemei

Október 06/08.

busz

19. oldal

Sissi nyomában, Bad Ischl egykor és ma

Augusztus 18/20.

busz

13. oldal

Andalúzia varázsa

Október 07/14.

repülő

55. oldal

Hétvége Rigában

Augusztus 18/21.

repülő

46. oldal

Csillagtúrák Szicíliában

Október 10/14.

repülő

45. oldal

Római séták

Augusztus 18/22.

repülő

43. oldal

Madridi séták

Október 12/16.

repülő

37. oldal

Hétvége a Plitvicei-tavaknál

Augusztus 19/20.

busz

16. oldal

Indiai Aranyháromszög körutazás

Október 15/22.

repülő

74. oldal

Lisszaboni képek

Augusztus 19/23.

repülő

36. oldal

Peking, a Császárok városa

Október 17/24.

repülő

82.oldal

Három nap, három tó, három ország

Augusztus 25/27.

busz

20. oldal

Szardínia varázslatos világa

Augusztus 26/Szeptember. 02.

repülő

63. oldal

Október 18/November 01.

repülő

76. oldal

Stockholm és egy falatnyi Baltikum

Augusztus 29/Szeptember. 05.

repülő

52. oldal

Október 19/23.

repülő

38. oldal

Peking, a Császárok városa

Augusztus 31/Szeptember. 03.

repülő

82. oldal

SZEPTEMBER
Velence ünnepei

Szeptember 02/04.

busz

Vietnám-Kambodzsa körutazás
Barcelona, a katalán főváros
Nápolyi-öböl kincsei

Október 19/24.

repülő

65. oldal

Hétvége Amszterdamben

Október 20/23.

repülő

39. oldal

14. oldal

Hétvége Párizsban

Október 20/23.

repülő

40. oldal

Október 20/23.

repülő

46. oldal

Őszutó Izraelben

Szeptember 04/10.

repülő

70. oldal

Hétvége Rigában

Körutazás Dél-Lengyelországban

Szeptember 06/10.

busz

27. oldal

Krakkó - Zakopane

Október 20/23.

busz

26. oldal

Feketeerdei kalandozások

Szeptember 06/10.

busz

33. oldal

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban

Október 20/23.

busz

25. oldal

Szlovénia gyöngyszemei

Szeptember 08/10.

busz

19. oldal

A Meissen-i porcelán nyomában

Október 20/23.

busz

34. oldal

Vaskaputól Belgrádig -Hajózás az Al-Dunán

Szeptember 08/10.

busz

22. oldal

Dalmát csillagtúrák

Október 20/23.

busz

28. oldal

Sissi nyomában, Bad Ischl egykor és ma

Szeptember 08/10.

busz

13. oldal

Száztornyú Prága

Október 20/23.

busz

24. oldal

Dél-Kelet Ázsia gyöngyszemei

Szeptember 10/23.

repülő

80. oldal

Északolasz tájakon/Alpok-Adria

Október 20/23.

busz

30. oldal

Kínai Aranyháromszög

Szeptember 10/17.

repülő

83. oldal

Dél-kelet Ázsia gyöngyszemei

Október 20/November 02.

repülő

80. oldal

Balti fővárosok

Szeptember 13/20.

repülő

51. oldal

Római séták

Október 20/24.

repülő

43. oldal

Száztornyú Prága

Szeptember 14/17.

busz

24. oldal

Londoni séták

Október 21/24.

repülő

42. oldal

Nápolyi-öböl kincsei

Szeptember 14/19.

repülő

65. oldal

Szlovénia a kis ékszerdoboz

Szeptember 15/17.

busz

18. oldal

Római séták

Szeptember 15/18.

repülő

43. oldal

Hétvége a Plitvicei-tavaknál

Szeptember 16/17.

busz

16. oldal

Andalúzia varázsa

Szeptember 16/23.

repülő

55. oldal

Burma körutazás, tengerparti pihenéssel

Szeptember 16/27.

repülő

78. oldal

Szlovénia a kis ékszerdoboz

Október 21/23.

busz

18. oldal

Velence ünnepei

Október 21/23.

busz

14. oldal

Lisszaboni képek

Október 21/24.

repülő

36. oldal

Madeira mesés kertjei

Október 21/27.

repülő

54. oldal

Október 21-26.

repülő

66. oldal

Október 22/November 02.

repülő

84. oldal

Málta szépségei
Varázslatos Kuba körutazás

India Aranyháromszög körutazás,
tigrisrezervátummal

Szeptember 18/27.

repülő

75. oldal

Hétvége a Plitvicei-tavaknál

Október 22/23.

busz

16. oldal

Francia impressziók és Párizs

Szeptember 19/24.

repülő

58. oldal

Toszkána csodái

Október 19/23.

busz

31. oldal

Svájci kiruccanás, francia kincsekkel

Szeptember 19/24.

busz

60. oldal

Csillagtúrák Szicíliában

Október 24/28.

repülő

45. oldal

Balkán körút

Szeptember 20/24.

busz

29. oldal

Gesztenyenapok Lovranban

Október 27/29.

busz

17. oldal

Október 29/November 09.

repülő

78. oldal

Tirol és a bajor kastélyok titkai

Szeptember 20/24.

busz

32. oldal

Burma körutazás, tengerparti pihenéssel

Lisszaboni képek

Szeptember 20/24.

repülő

36. oldal

NOVEMBER

Madridi séták

Szeptember 20/24.

repülő

37. oldal

Hétvége Amszterdamban

Szeptember 21/24.

repülő

39. oldal

Londoni séták

Szeptember 21/24.

repülő

42. oldal

Toszkána csodái

Szeptember 21/25.

busz

31. oldal

Málta szépségei
Kaukázus gyöngyszemei
Három nap, három tó, három ország

Száztornyú Prága

November 02/05.

busz

24. oldal

Indiai Aranyháromszög körutazás, tigrisrezervátummal

November 02/11.

repülő

75. oldal

Három tenger partján - Izrael

November 06-12.

repülő

71. oldal

A Maya és azt azték kultúra nyomában

November 17/30.

repülő

82. oldal

Indiai Aranyháromszög körutazás

November 27/December 04.

repülő

74. oldal

November 30/December 07.

repülő

83. oldal

December 02/16.

repülő

76. oldal

December 30/Január 02.

busz

21. oldal

Szeptember 21-26.

repülő

66. oldal

Szeptember 21/Október 03.

repülő

92. oldal

Szeptember 22/24.

busz

20. oldal

Kína Aranyháromszög

Római séták

Szeptember 22/25.

repülő

43. oldal

DECEMBER

Madeira mesés kertjei

Szeptember 23/29.

repülő

54. oldal

Vietnám-Kambodzsa körutazás

Ezerarcú Szicília

Szeptember 23/30.

repülő

64. oldal

Újév Bledben
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4-5 NAPOS UTAK

Augusztus 17/20.

6-8 NAPOS UTAK

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban

2-3 NAPOS UTAK

OKTÓBER

EGZOTIKUS UTAK

Dátum

Normandia/Bretagne

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Helyszín

INFORMÁCIÓK

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

BELÉPŐJEGY ÁRAK
13. SISSI
Salzburg Vár - Gyalog
Bad Ischl - Park a Császárvillával
Hajókázás Hallstatt -i tavon - dél felé
14-15. VELENCE ÜNNEPEI
Dodge Palota
Campanile
Palo d'Oro
Trieszt, Miramare kastély
16. PLITVICE
17. GESZTENYENAPOK
Postojnai cseppkőbarlang:
18. SZLOVÉNIA A KIS ÉKSZERDOBOZ
Postojnai cseppkőbarlang:
Pletna a Bledi-tavon
Ferences templom belépő
Savica vízesés
Vogel felvonó
Vintgar-szurdok
19. SZLOVÉNIA GYÖNGYSZEMEI
Ljubjana vár + sikló
Skocan-i barlang
Lipica (guided tour)
20. HÁROM NAP, HÁROM TÓ, HÁROM ORSZÁG
Pletna a Bledi-tavon
Ferences templom belépő
Bled vár
21. ÚJÉV BLEDBEN
Postojnai cseppkőbarlang:
Pletna a Bledi-tavon
Ferences templom belépő
22. VASKAPU
Szendrő vára
24. SZÁZTORNYÚ PRÁGA
Prága vár (Hradzsin)
Pozsony, Szt. Márton Kápolna
Loketi Vár
Lednice kastély
25. SÖR- ÉS KASTÉLYTÚRA DÉL-CSEHORSZÁGBAN
Ceske Budejovice, Budvár sörfőzde
Hluboka Kastély
Krumlov Vár
Eggenberg Sörfőzde
Trebon Kastély
26. KRAKKÓ–ZAKOPANE
Zakopane sikló gubalowka
Wieliczka sóbánya, vezetéssel
Krakkó Wawel királyi lakosztályok
Mária Templom
27. KÖRUTAZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN
Zakopane sikló gubalowka
Wieliczka sóbánya, vezetéssel
Krakkó Wawel királyi lakosztályok
Mária Templom
28. DALMÁT CSILLAGTÚRÁK
Plitvice
Trogir Szent Lovro katedrális
Sibenik Szent Jakab székesegyház
Split Diocletianus Palota
Krka vízesés
29. BALKÁN KÖRÚT
Minaret
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7,80 €, Festungsbahn-nal: 11,00 €
12,00 € csak Park: 4,50 €
9,00 €, észak felé 12,00 €
18,00 €
8,00 €
4,00 €
8,00 €
140-200 kuna
23,90 € audioguide: 3 €
23,90 € audioguide:3 €
12,00 €
6,00 €
3,00 €
14,00 €
4,00 €
12,00 €
16,00 €
10,90 €
12,00 €
6,00 €
10,00 €
23,90 € audioguide: 3 €
12,00 €
6,00 €
150 dínár
belépőt az ár tartalmazza
4,00 €
100 CZK
200 CZK
120 CZK
250 CZK
200 CZK
50 CZK
180 CZK
21 PLN
59 PLN
20 PLN
10 PLN
21 PLN
59 PLN
20 PLN
10 PLN
140-200 kuna
20 kuna
15 kuna
20-40 kuna
20 €
3€

Dubrovnik városfal
Kotor katedrális
Gazi Husrev bég dzsámi
30. ÉSZAK-OLASZ TÁJAKON
Dodge Palota
Campanile
Palo d'Oro
Trieszt, Miramare kastély
31.TOSZKÁNA CSODÁI
Trieszt, Miramare kastély
Firenze Keresztelő kápolna
Uffizi képtár
Siena Dóm
Pisa-dóm+keresztelő kápolna
Pisa-ferdetorony
San Gimignano Dóm+torony
32. TIROL ÉS A BAJOR KASTÉLYOK
Krimml vízesés
Achensee nosztalgiavonatút
Hajózás az Achensee-n
Swarovski Kristályvilág
Neuschwanstein kastély
Berschtesgaden Sasfészek
Innsbruck Hofkirche
Linderhof Kastély
Hohenschwangau kastély
33. FEKETE-ERDŐ
Titi tó hajókázás
Wolfach üvegfúvás
Strasbourg Notre Dame
terasz:
óra
Feketeerdő torta készítés
Mainau virágsziget
Mirabell kastély
34. MEISSENI PORCELÁN
Frauenkirche
Drezda Királyi Palota
Zwinger (Galéria+matematika/fizika szalon)
Zwinger (porcelán kollekció)
Thomaskirche Lipcse
Meissen kastély
Meissen porcelán manufaktúra
36. LISSZABON
Sintra középkori királyi palota
Batalha kolostor
Nazare felvonó
37. MADRIDI SÉTÁK
Toledo, katedrális
Toledo, Fehér Santa Maria zsinagóga
Toledo, Szent Tamás templom
Segovia, Alcazar
Ávila, katedrális
El Escorial
38. BARCELONA - A KATALÁN FŐVÁROS
Dali Múzeum
Camp Nou
39. HÉTVÉGE AMSZTERDAMBAN
Rijks Múzeum
Aalsmeer virágtőzsde
Van Gogh Múzeum
Anna Frank Ház
Madame Tussauds Panoptikum

150 kuna
2€
2€
18,00 €
8,00 €
4,00 €
8,00 €
8,00 €
5,00 €
a belépőt az ár tartalmazza
6,00 €
7,00 €
18,00 €
8,00 €
3,00 €
20,00 €
17,50 €
19,00 €
12,00 €
15,10 €
5,00 €
8,50 €
8,50 €
4-5 €
15 €
5€
2€
4€
16 €
ingyenes
ingyenes
12,00 €
10,00 €
4,50 €
2,00 €
8,00 €
14,00 €
10,00 €
7,00 €
1,50 €
8,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
10,00 €
14,00 €
25,00 €
17,50 €
7,50 €
17,00 €
9,50 €
24,50 €

a belépőjegyeket az ár tartalmazza
a belépőjegyeket az ár tartalmazza
a belépőjegyeket az ár tartalmazza
a belépőjegyeket az ár tartalmazza

21,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
3,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
3,00 €
6,00 €
7,00 GBP
11,00 GBP
6,50 GBP
11,00 GBP
14,50 GBP
6,00 GBP
8,50 GBP
11,00 GBP
5,50 GBP
16,50 GBP
12,50 GBP
9,00 GBP
15,50 GBP
10,00 GBP
50 NOK
110 NOK
7,00 €
4,00 €
120 SEK
40 SEK
140 SEK
130 SEK
10,50 €
10,00 €

2-3 NAPOS UTAK

7,00 €
5,00 €
7,50 €
9,00 €
7,00 €
10,20 €
5,00 €
ingyenes
8,50 €
7,00 €
18,00 €
7,00 €
7,00 €
5.30 €

4-5 NAPOS UTAK

22,50 GBP
20,00 GBP
15,00 GBP

8,00 €
4,50 €
7,00 €
9,00 €

7 CHF
15 CHF
9 CHF
25 CHF
10,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
30,00 €
belépőjegyek az árban

6-8 NAPOS UTAK

4,00 €
5,00 €
11,00 €
ingyenes

55. ANDALÚZIA VARÁZSA
Cordoba, Mezquita
Ronda, Santa Maria templom
Ronda, bikaviadal aréna
Sevilla, katedrális
56-57. NORMANDIA-BRETAGNE KÖRUTAZÁS
Benedictine Palota
Camembert kóstolás
Bayeux Faliszőnyeg
Calvados kóstolás
Mount St. Michael
58. FRANCIA IMPRESSZIÓK
Giverny, Monet háza és kertje
Jumieges apátság
Rouen katedrális
Fecamp Benedictine Palota
59. KORZIKA
Ajaccio: Napoleon szülőháza
Bonifacio 1 órás hajókázás:
Bonifacio: kisvonat:
Corte: kisvonat
Fellegvár múzeum
60-61. SVÁJCI KIRUCCANÁS
Gruyere sajtgyár
Sajtgyár+kastély
Cailler csokoládégyár
Chamonix felvonó
62. KÖZÉP-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
Ravenna kombinált templom belépő
San Marino Városháza
Bologna Egyetem
Párma Keresztelőkápolna
Cinque Terre hajózás
63. SZARDÍNIA
64. EZERARCÚ SZICÍLIA
Siracusa, Régészeti Park
Ortigia katedrális
Piazza Armerina, Villa Romana
Agrigento, Templomok völgye
Monreale, Katedrális
Palermo, Norman Palota
Palermo, Katedrális (kincstár)
Taormina, Görög Szinház
66. MÁLTA SZÉPSÉGEI
Fakultatív programok
68. CIPRUSI IZELÍTŐ
Fakultatív programok
69. KIS GÖRÖG KÖRUTAZÁS
Dodoni
Dion régészeti terület
Meteórák-kolostoronként
Delphi régészeti terület
70-71. IZRAEL
72. SRI LANKA KLASSZIKUS KÖRUTAZÁS
73. SRI LANKA + MALDÍV-SZIGETEK
74. INDIA ARANYHÁROMSZÖG
75. INDIA – TIGRIS REZERVÁTUMMAL
76-77. VIETNAM- KAMBODZSA
78-79. NAGY BURMA KÖRUTAZÁS
80. DÉL-KELET ÁZSIA GYÖNGYSZEMEI
82. PEKING
83. KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG
84-85. MAYA ÉS AZTÉK – MEXIKÓI KÖRUTAZÁS
86-87. VARÁZSLATOS KUBA KÖRÚT

12,00 €
3,00 €
10,00 €
10,00 €
9,00 €
8,50 €
3,00 €
10,00 €
belépőjegyek az árban

EGZOTIKUS UTAK

15,50 €
8,50 €
16,00 €
ingyenes
8,50 €
12,00 €
9,50 €

belépőjegyek az árban
5,00 €
10,00 €
5,00 €
13,00 €
belépőjegyek az árban
120 USD
120 USD
belépőjegyek az árban
belépőjegyek az árban
belépőjegyek az árban
belépőjegyek az árban
belépőjegyek az árban
belépőjegyek az árban
belépőjegyek az árban
100 USD
belépőjegyek az árban
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

40. HÉTVÉGE PÁRIZSBAN
Eiffel Torony
Sainte Chapelle
Louvre
Sacré-Coeur
Notre Dame: ingyenes, toronytúra
Orsay Múzeum
Diadalív
41. NIZZA - PROVANCE
Antibes Picasso Múzeum
Arles Amfiteátrum
Avignon híd, Pápák Palotája
Aix-en-Provance Katedrális
42. LONDONI SÉTÁK
Tower
Westminster Székesegyház
Globe Színház
43. RÓMAI SÉTÁK
a városnézés során nem merül fel belépőjegy
Vatikán program
Ókori Róma séta
Tivoli kirándulás
Angyalvár
44. NÁPOLY
a városnézés során nem merül fel belépőjegy költség
Vezúv/Pompei kirándulás
Capri kirándulás,-a Villa Munthe
Amalfi
45. SZICÍLIAI CSILLAGTÚRÁK
Siracusa, Régészeti Park
Ortigia katedrális
Piazza Armerina, Villa Romana
Agrigento, Templomok völgye
Taormina, Görög Szinház
46. HÉTVÉGE RIGÁBAN
Riga Dóm
Riga Szent Péter Templom Torony
48-49. NAGY SKÓT KÖRÚT
Eilean Donan Kastély
Dunrobin Kastély
Whiskeylepárló
Blair Kastély
Stirling Vár
Drummond Kastély kertje
Urquhart vára
Glamis Kastély
Linlithgow Palota
Edinburgh Vár
Holyrood Palota
Rosslyn Kápolna
Britannia Yacht
New Lanark
50. NORVÉG FJORDOK
Oslo Viking Hajók Múzeuma
Oslo Néprajzi Múzeum
51. BALTI FŐVÁROSOK
Trakai vár
Rundale kastély
52-53. STOCKHOLM + BALTIKUM
Stockholm Királyi Palota
Stockholm Koronázó Templom
Stockholm Skanzen
Stockholm Vasa Múzeum
54. MADEIRA, A MESÉK KERTJEI
Blandy / Palheiro kertek
Monte Palace trópusi kert

INFORMÁCIÓK

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

AJÁNLATAINK
A HOSSZÚ HÉTVÉGÉKRE ÉS ÜNNEPEKRE
Barcelona, a katalán főváros

38. oldal

Száztornyú Prága

24. oldal

Hétvége Párizsban

40. oldal

Észak-olasz tájakon, Alpok-Adria

30. oldal

Városnézés Nizzában, Procance-szel fűszerezve

41. oldal

Lisszaboni képek

36. oldal

Londoni séták

42. oldal

Hétvége Amszterdamban

39. oldal

Római séták

43. oldal

40. oldal

Skandináv fjordok és vízesések

50. oldal

31. oldal

Andalúzia varázsa

55. oldal

Londoni séták

42. oldal

Málta szépségei

66.oldal

Római séták

43. oldal

AUGUSZTUS 20-i hét

Maya és az azték kultúra nyomában

82. oldal

Sissi nyomában

13. oldal

Hétvége a plitvicei-tavaknál

16. oldal

MÁRCIUS 15. UTAK

Hétvége Párizsban
Toszkána csodái

HÚSVÉT (Április 15-17.)
Velence ünnepei

14. oldal

Szlovénia a kis ékszerdoboz

18. oldal

Balkán körút

29. oldal

Száztornyú Prága

24. oldal

Száztornyú Prága

24. oldal

Sör-és kastélytúra Dél-Csehországban

25. oldal

Dalmát csillagtúrák

28. oldal

Krakkó-Zakopáne

26. oldal

Toszkána csodái

31. oldal

Dalmát csillagtúrák

28. oldal

Tirol és a bajor kastélyok titkai

32. oldal

Toszkána csodái

31. oldal

Madridi séták

37. oldal

Tirol és a Bajor kastélyok titkai

32. oldal

Hétvége Amszterdamban

39. oldal

A Meissen-i porcelán, nyomában

34. oldal

Hétvége Párizsban

40. oldal

Lisszaboni képek

36. oldal

Londoni séták

42. oldal

Hétvége Amszterdamban

39. oldal

Római séták

43. oldal

Hétvége Párizsban

40. oldal

Hétvége Rigában

46. oldal

Római séták

43. oldal

Hétvége Rigában

46. oldal

MÁJUS 1-i UTAK
Sissi nyomában

13. oldal

Nagy Skót körút

48. oldal

Velence ünnepei

14. oldal

Skandináv fjordok vízesések

50. oldal

Hétvége a Plitvicei tavaknál

16. oldal

ŐSZI ÜNNEPEK (Október 23., November 1.)

Szlovénia gyöngyszemei

19. oldal

Velence ünnepei

Vaskaputól Belgrádig, hajózás az al-Dunán

22. oldal

Hétvége a plitvicei-tavaknál

16. oldal

Száztornyú Prága

24. oldal

Gesztenyenapok Lovranban

17. oldal

Sör- és Kastélytúra Dél-Csehországban

25. oldal

Szlovénia – a kis ékszerdoboz

18. oldal

Körutazás Dél-Lengyelországban

27. oldal

Száztornyú Prága

24. oldal

Toszkána csodái

31. oldal

Sör-és kastélytóra Dél-Csehországban

25. oldal

Madridi séták

37. oldal

Krakkó-Zakopáne

26. oldal

Barcelona, a katalán főváros

38. oldal

Észak-olasz tájakon, Alpok Adria

30. oldal
31. oldal
34. oldal

14. oldal

39. oldal

Toszkána csodái

Hétvége Párizsban

40. oldal

A Meissen-i porcelán nyomában

Londoni séták

42. oldal

Hétvége Rigában

35. oldal

Római séták

43. oldal

Lisszaboni képek

36. oldal

Madeira, a mesék kértje

54. oldal

Barcelona, a katalán főváros

38. oldal

Málta szépségei

66. oldal

Hétvége Amszterdamban

39. oldal

70. oldal

Hétvége Párizsban

40. oldal

Londoni séták

42. oldal

Hétvége Amszterdamban

Majális Izraelben

PÜNKÖSD (Június 3-5.)
Velence Ünnepei

15. oldal

Római séták

43. oldal

Hétvége a Plitvicei tavaknál

16. oldal

Madeira, mesés kertjei

54. oldal

Szlovénia, a kis ékszerdoboz

18. oldal

A Nápolyi-öböl kincsei

65. oldal

Száztornyú Prága

24. oldal

Málta szépségei

66.oldal

Sör- és Kastélytúra Dél-Csehországban

25. oldal

India Aranyháromszög körutazás, Tigris rezervátummal

73. oldal

Krakkó-Zakopáne

26. oldal

Vietnám-Kambodzsa körutazás

74. oldal

Balkán körút

29. oldal

Burma körutazás, tengerparti pihenéssel

78. oldal

Toszkána csodái

31. oldal

Dél-Kelet Ázsia gyöngyszemei

80. oldal

Tirol és a bajor kastélyok titkai

32. oldal

Peking, a Császárok városa

82. oldal

Feketeerdei kalandozások

33. oldal

Varázslatos Kuba körutazás

84. oldal
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z BIZTOSÍTÁS
Minden általunk szervezett úttípus és a nálunk foglalt közlekedési
eszközök esetén a részvételi díjon felül fizetendő az útlemondási/storno
biztosítás díja és a Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítás (BBP) díja.
Kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos
jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, idegenvezető, szállásadó) benyújtásával
érvényesíthetik. Utólagosan jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.

z ELHELYEZÉS
• A szálláshely elfoglalása és elhagyása az utazás menetrendjétől
függetlenül a nemzetközi iparági gyakorlat szerint történik. A szobákat
általában 14.00 óra után lehet elfoglalni és 10.00 óráig kell elhagyni. Az
ettől való eltérést a helyszínen ismertetik.
• A programfüzetben feltüntetett szállodák kategóriái az adott ország
előírásainak felelnek meg, és a magyar szabványtól eltérőek is lehetnek.
(Sok esetben kategórián belül is érzékelhető különbségek vannak)
• Irodánk fenntartja a jogot kategórián belüli szállásmódosításra
• Nagy alapterületen elhelyezkedő resortok esetén az egyes épületek,
valamint a tengerpart közötti távolság akár több száz méter is lehet
(közvetlen tengerparti hotel esetén is)
• Több épületből álló szálláshelyek esetén nem garantált a főépületben
való elhelyezés
• Vársolátogatás, körutazás esetén a szálláshelyek többsége városközpontok
közelében találhatók kedvező tömegközlekedési lehetőségek mellett.
Egzotikus utak esetében a leírás szerint.
• Az egyágyas szobák színvonalai rendszerint nem egyeznek meg a
kétágyas szobákéval, azok gyakran kisebb méretűek, felszereltségük
egyszerűbb és sokszor hátrányosabb a fekvésük. Igénybevételük felár
ellenében lehetséges.
• Többágyas elhelyezés esetén nem az ágyak, hanem a férőhelyek számát
jelöljük (pl.: 3 ágyas elhelyezés esetén nem feltétlenül 3 db külön ágyat
tartalmaz a szoba, hanem 3 fő részére biztosít alvási lehetőséget, akár
egy darab kétfős és egy egyszemélyes ággyal). Egyes esetekben különösen a régebbi építésű szálláshelyeknél- az ágyak mérete eltérhet
a szabványtól (különös tekintettel, azok hosszúsága).
• Pótágy esetén jelentősen kisebbítheti a helyiség alapterületét, amely
csökkentheti a komfortérzetet is. A pótágyak esetenként kihúzható
fotelágyat, kinyitható camping ágyat jelentenek, amelyek nem nyújtanak
azonos kényelmet a normál ágyéval.
• Körutazás, városlátogatás esetén az egyedül utazók részére segítséget
nyújtunk azonos neműekkel való társításban, de azt garantálni
nem tudjuk. Amennyiben a társítás megvalósul, az egyágyas
felár megfizetésétől eltekintünk. Abban az esetben, ha a társítás

z REPÜLŐGÉP
• Légitársaságok előírásainak megfelelően, kérjük, hogy a járat indulása
előtt két-három órával jelenjenek meg a repülőtéren. Egyes járatoknál
fokozott biztonsági vizsgálatra lehet számítani.
• A repülőgép üléshelyeinek elosztása légitársaság végzi, bizonyos
ülőhelyek felár ellenében vehetők igénybe.
• A repülőjáratokon a csomagszállítás súlyhatára légitársaságtól függően
változik. A szállítási feltételekről bővebb információt az adott légitársaság
honlapján találnak.

z AUTÓBUSZOS UTAZÁS
• Autóbuszos utazásainknál utasainkat légkondicionált autóbusszal
(italhűtő, videó, általában WC – sürgős helyzetben történő használatra)
utaztatjuk. Az autóbuszok rendszeres műszaki ellenőrzés alatt állnak,
ABS-szel, retarderrel felszereltek.
• Autóbuszaink előre meghatározott útvonalon haladnak, illetve tartanak
megállókat (a lehetőségekhez mérten rövidebb utaknál 2-3 óránként,
hosszabb utaknál kb 4 óránként). Fel- és leszállásra csak az előre
meghatározott helyeken van lehetőség.
• Létszámváltozás vagy technikai okok miatt az eredetileg tervezett
autóbusz típusának változtatási jogát fenntartjuk. A részvételi jegyen
szereplő ülőhelyek tájékoztató jellegűek, azok esetenként változhaztnak.
• Az autóbuszokon utasonként egy bőrönd és egy kézitáska elhelyezése
lehetséges. E feletti csomag/tárgy elszállítását vállalni nem tudjuk. A
foglaláskor feltüntetett ülőhelyek tájékoztató jellegűek. Ülőhelyekkel
kapcsolatos kéréseket, beültetéseket garantálni nem tudjuk.

z IDEGENVEZETÉS
Az idegenvezetővel induló utak esetében mindig magyar idegenvezető
kíséri a csoportot. Az idegenvezető szolgáltatásai közé nem tartozik az
épületeken belüli (múzeum, vár, templom stb.) idegenvezetés, ilyenkor
az autóbuszban hangzik el az ismertetés. Amennyiben az adott ország
helyi idegenvezetőjével történik a vezetés azt külön jelezzük. Bizonyos
országokban a helyi előírásoknak megfelelően idegenvezető a helyi
idegenvezetőt tolmácsolja.

z FAKULTATÍV PROGRAMOK
• Körutazás, városlátogatás esetén a programoknál meghirdetett forintban
fizethető fakultatív programokat utazás előtt itthon kell megrendelni és
befizetni. A programok a megjelöl minimum létszám esetén indulnak
(ellenkező esetben visszatérítjük a befizetett összeget). Üdülés esetén a
programok a helyszínen, a megjelölt valutában fizethetők be.
• A helyszínen fizethető fakultatív programlehetőségeket nem az IBUSZ
szervezi, azok teljesítéséért nem felel. Azokkal kapcsolatos kifogást a
helyszínen köteles az utas jelezni és a vitát rendezni.
• A belépőjegyek esetenként felárasak, a helyszínen fizetendők az adott
ország pénznemében. A belépőjegyes programokon a részvétel nem
kötelező.
• Egész napos kirándulás minimum 6 óra, a félnapos kirándulás minimum
3 óra időtartamot jelent.

z EGYÉB
• Kérjük figyelmesen tanulmányozza át a programfüzetben található
Utazási szerződésünket és a „hasznos információkat”!
• Egzotikus utazás előtt forduljon orvosához illetve információkat kaphat
az ÁNTSZ helyi kirendeltségén.
• A helyi viszonyok, technikai okok (közlekedés, időjárás, műszaki
probléma, rendezvények stb) miatt a programmódosítás jogát
fenntartjuk.
• Gyermekek 7 éves kortól vehetnek részt városlátogatáson, körutazáson.
• Társaságunk bizonyos utakat, mint utazásközvetítő értékesíti. A
programszervezőt minden esetben az adott útnál tüntetjük fel. Ezeknél az
utaknál a programszervező utazási iroda feltételei érvényesek. Esetleges
panaszok kárügyintézése a programszervező feladata.
• A programfüzetben szereplő információk, képek tájékoztató jellegűek,
azokban történt változásokért, hibákért felelősséget nem vállalunk. (Az
ár- és programváltoztatások jogát fenntartjuk).
• Amennyiben az utazást a programfüzetben megjelenteknél kedvezőbb
áron értékesítjük, úgy a már befizetett részvételi díj akciós árra történő
módosítása visszamenőleg már nem lehetséges. Társaságunk által
biztosított különféle kedvezményeket, pl. törzsutas,„Last Minute” akciók,
pótágy- és gyermekkedvezmények, összevonni nem lehet.
• A katalógusban meghirdetett úti célok flórája és faunája eltérő
Magyarországétól. Ennek következtében előfordulhatnak olyan állatok
(különösen tekintettel ízeltlábúak, hüllők, rágcsálók) szálláskategóriától
függetlenül, amelyek hazánkban nem kívánatosnak számítanak, viszont
az adott helyszínen természetesnek tekinthető gyakori jelenlétük.
• Panasztétel esetén kérjük benyújtani a helyszínen felvett hivatalos
jegyzőkönyvet, amely dokumentálja a hibás teljesítés teljes leírását,
valamint az intézkedés módját. A jegyzőkönyv a panaszkezelés
elengedhetetlen része. Utólagos jegyzőkönyv kiállításra nincs mód.
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4-5 NAPOS UTAK

Részvételi díj fogalmának pontos meghatározását az utazási szerződés 2.
pontja tartalmazza. Az egy fő részvételi díja a katalógusban meghirdetett
szoba teljes feltöltése esetén. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal
olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően
a külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási
célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, úgy
irodánk azonos vagy magasabb értékű utazási lehetőséget ajánl fel. Ha
az utas elfogadja azt, a felek módosítják az utazási szerződést. Ha az utas
eláll a szerződéstől, irodánk a teljes befizetett díjat azonnal visszafizeti.

• kontinentális reggeli: egy-két péksütemény vagy kenyér, jam, minivaj,
kávé, tea
• büfé (-reggeli-ebéd,-vacsora): önkiszolgálás svédasztal rendszerben,
tartalma a szállodától függ, korlátlan fogyasztással. (főétkezésnél az
ital külön fizetendő)
• menü rendszerű főétkezés: többnyire 3 fogásos (leves/előétel, főétel,
desszert) menüsor.
• félpanzió: reggeli és vacsora (főétkezésnél az ital külön fizetendő)
• teljes panzió: reggeli, ebéd, vacsora (főétkezéseknél az ital külön
fizetendő)
• all inclusive: teljes ellátást jelent büfé-rendszerben, amely a helyi
italok korlátlan fogyasztását is magába foglalja. Az All Inclusive ellátás
minősége és tartalma országonként változó. Bővebb információ
a helyszínen. Minibar igénybevétele ennél az ellátásnál is feláras az
esetek többségében.

6-8 NAPOS UTAK

z RÉSZVÉTELI DÍJ

z ELLÁTÁS

EGZOTIKUS UTAK

Egyéni és társas szervezett utazások esetén az utas kötelezettsége
az utazáshoz szükséges személyi azonosító okmány, és a – eltérő
megállapodás hiányában – vízum beszerzése, azok érvényességének
ellenőrzése. Esetleges vízumbeszerzéssel kapcsolatban irodáink
készséggel állnak rendelkezésre. Az utazásra vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályokat, előírásokat (vám-, devizajogszabályok,
egészségügyi előírások, stb.) az utas köteles betartani. Ezek
elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint
az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kártérítés az utast terheli.
Amennyiben az utast a jogszabályok megsértése vagy egyéb hatályos
rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az utazásszervező jogosult
az utassal szemben a teljes díjat érvényesíteni. Az IBUSZ által kiállított
részvételi jegyet, a biztosítást és úti okmányt feltétlenül vigyék magukkal
az utazásra!

a kötbérmentes lemondási határidőig nem sikerül, úgy az egyágyas
felárat meg kell fizetni, vagy az utat le lehet mondani. Társsal kapcsolatos
utólagos reklamációt nem fogadunk el.
• A szobabeosztásokat nem irodánk végzi, az a helyszínen a szállásadók
részéről történik. Esetleges előre jelzett kívánságokat, speciális igényeket
továbbítunk, de ezek teljesítéséért felelősséget nem vállalunk, beleértve
az egymás melletti vagy közeli elhelyezést is.
• A szálláshelyeken lévő házirendet az utas köteles betartani, beleértve
a medence használatát. A szálláshelyre idegeneket bevinni tilos
(idegennek számít a nem ott megszálló vendég),
• Az utas által a szálláshelyen okozott kárt a helyszínen köteles megfizetni.
• A szálláshelyeken a WIFI szolgáltatás többnyire munkavégzésre nem
alkalmas, azok szolgáltatása akadozhat. A helyszínen biztosított WIFI
szolgáltatás minőségi hibájáért, esetleges szüneteléséért felelősséget
nem vállalunk.
• A magasabb kategóriájú hotelekben depozitot kérhetnek a
bejelentkezéskor készpénz vagy kártya lekötés formájában.
• Bizonyos szálláshelyek esetében a helyszínen üdülési díj fizetendő. A
katalógusban feltüntetett összegek módosulhatnak, amelyért nem
vállalunk felelősséget.
• Az egyes településeken, szállodák, resortok szomszédságában
előfordulhatnak építési, felújítási munkálatok, amelyekről nem minden
esetben kapunk előzetesen tájékoztatást. A munkálatok napközben
zajhatással járhatnak és zavarhatják a kilátást.
• A katalógusban publikált szobaképek tájékoztató jellegűek. Azok mérete,
berendezési tárgyai, dekorációi szobatípusonként változhatnak. A pontos
ismertetést a szöveges rész tartalmazza.
• Üdülések esetén tengerre néző szobát csak abban az esetben
garantálunk, ha az árlistában megkülönböztetett ár vonatkozik rá és
ezt igényelték. Iparági gyakorlat több tengerre néző szobakategóriát
különböztet meg: sea front – garantáltan tengerre néző, sea view,
sea side view – tengerre oldalról vagy részben rálátással bíró szobák,
amelyek kilátását növény, épület, erkély zavarhatja. Garantált kilátást
a tengerre csak a sea front – tengerrel párhuzamosan, tejesen tenger
előtt lévő szobákból van.
• Szállodákban sok esetben a vacsoránál a férfiaknak a hosszú nadrág
viselete előírás.
• A szállodai szobák alapterülete országonként és szobatípusonként
változó.
• A szállodákban található szolgáltatások például: wellness, spa,
konditerem, szépségszalon, napernyő, napágy stb. felár ellenében
vehetők igénybe.
• A minibár (feláras) az esetek többségében nem szolgál a vendégek által
bevitt italok tárolására, hűtésére.
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CSATLAKOZZON ÖN IS
TÖRZSUTAS PROGRAMUNKHOZ!
EZÜST TÖRZSUTAS

ARANY TÖRZSUTAS

Ezüst törzsutas szintet ér el minden olyan
törzsutasunk, aki a regisztrációt követően legalább egy
alkalommal, 300.000 forint értékben az IBUSZ bármely
saját szervezésű útján részt vesz.

Arany törzsutas szintet ér el minden olyan törzsutasunk, aki az ezüst törzsutas szint elérését követően,
(egymást követő három évet nézve) az IBUSZ saját
szervezésű útjaira legalább 3 millió forint értékű,
leutazott foglalással rendelkezik.

KEDVEZMÉNYEK, ELŐNYÖK:

KEDVEZMÉNYEK, ELŐNYÖK:

• A további megrendelések esetén 3% kedvezmény
az IBUSZ saját szervezésű útjaiból
• Személyre szabott ajánlatok
• Speciális promóciók extra kedvezményekkel
• Partneri kedvezmények
• Heti hírlevél

• A további megrendelések esetén 8% kedvezmény
az IBUSZ saját szervezésű útjaiból
• Személyre szabott ajánlatok
• Speciális promóciók extra kedvezményekkel
• Partneri kedvezmények
• Heti hírlevél

MI AZ IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM?
Olyan sávos kedvezményrendszer, amely az IBUSZ utazásaira elköltött összegek után jogosít kedvezményekre.

KIK VEHETNEK RÉSZT AZ IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAMBAN?
Minden olyan utasunk, aki IBUSZ irodában, partnerirodában vagy az ibusz.hu weboldalon keresztül foglal bármilyen IBUSZ utazást.

REGISZTRÁCIÓRA LEHETŐSÉG VAN:
az IBUSZ internetes regisztrációs felületén
(www.ibusz.hu/ibusz_reg), valamint országszerte
az IBUSZ irodákban és partnerirodáinkban.

MIRE HASZNÁLHATJA
SZEMÉLYES FIÓKJÁT?
• Rögzített személyes adatainak megtekintésére,
egyes adatok módosítására
• Eddig megvásárolt útjainak megtekintésére
• Törzsutas-szintjének megtekintésére
• On-line vásárlás esetén jogosult kedvezmény
automatikus igénybevételére
• Utazásainak értékelésére

HOGYAN MŰKÖDIK
AZ IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM?
A regisztrációval egyidőben minden Törzsutasunk
egyedi azonosítót kap, amellyel beléphet internetes fiókjába. A regisztrációt követően a Törzsutas
Programban részt vevő utasaink által foglalt minden IBUSZ utazás felhasználói fiókjukban eltárolásra kerül. A megvásárolt utazások mennyisége, illetve meghatározott összértéke után Törzsutasunk a
következő lefoglalt útjaiból automatikusan jogosult
a törzsutas kedvezmény igénybevételére.
A fenti lehetőségeket természetesen bármely IBUSZ
irodában is megteheti, munkatársaink készséggel állnak
szíves rendelkezésére. Esetleges kérdéseit Kollégáink
a torzsutas@ibusz.hu e-mail címen várják.
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3. nap: A reggelit követően szabad idő a városban,
majd a hazautazás megkezdése. Lesz még időnk egy
romantikus hajókázásra a hallstatti tavon, és a csodás kisváros felkeresésére. A Hallstatti tó partján elterülő barokk kisváros Ausztria egyik legszebb helye. A
város egyik érdekessége, hogy egyetlen főutcából áll.
A tó és a sziklafal közti szűk hely miatt a város a szikla
lábához, szorosan egymásra épült házak soraiból áll.
Hallsattban található a világ legöregebb sóbányája,
mely 7000 éves múltra tekint vissza. A látogatás után
folyamatos utazás Budapestig, technikai megállókkal.
St. Pölten

Bad Ischl

Részvételi díj Ft/fő

Bécs

Linz
Budapest

IV. 29., VI. 23., VIII. 18., IX. 15.

2-3 ágyas szobában

53 900

Egyágyas felár

17 000

vacsora felár

13 000

Helyszínen fizetendő belépők

29 EUR

6-8 NAPOS UTAK

Salzburg

4-5 NAPOS UTAK

Utazás időtartama: 3 nap/2 éjszaka
Indulási időpontok: IV. 29., VI. 23., VIII. 18., IX. 8.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Elhelyezés: 3* szállodában,
2-3 ágyas összkomfortos szobákban
Ellátás: reggeli

EGZOTIKUS UTAK

lágörökségének része. Az óvárosban sétálva szó szerint lábaink előtt hevernek a látnivalók: a Residenz
- egykori uralkodói rezidencia, a Harangjáték, a
dóm, a Ferencesek Temploma, a Mozartplatz és a
Szent Péter Kolostor. Minden sarkon és szegletben
régmúlt idők emlékei: a legkülönbözőbb korokból
fennmaradt templomok, tornyok, homlokzatok, oszlopos erkélyek, karzatok. Ezt követőn Bad Ischl felé
vesszük az irányt. Bad Ischl-ben töltötte Ferenc József császár életének 83 nyarát. Nemcsak a császári
udvar krémjét hozta ilyenkor magával, hanem körül
vette magát a bécsi művész világ legjobbjaival. Itt
tartották eljegyzésüket Sissi és Ferenc József császár
is 1853-ban. Nászajándékul építtette Zsófia Nagy
hercegnő, a császár édesanyja a ma is látogatható
Császárvillát. Látogatás a villában, amely az uralkodói család menedékhelyeként szolgált a nyári hónapokban, messze a Hofburg és a Schönbrunni kastély
szigorú protokolljától. A bájos épület ugyanakkor
számos fontos döntés helyszíne is volt: Ferenc József
császár jó néhány magas rangú államférfit fogadott
a villában, és itt írta alá 1914-ben a Szerbiának szóló
hadüzenetet. A villa meglátogatása után városnézés
Bad Ischlben, amely nemcsak a császári idők emlékeiből él. Híres fürdő, és gyógyhely, itt található
Ausztria legrégebbi sósfürdője. Sok híres művész alkotott a városban, olyanok, mint Johann Strauß, Lehár Ferenc, Brahms és Bruckner, Lehár Ferenc villáját
meg is látogathatjuk. A nap végén még ellátogatunk
a Zauner cukrászdába, ahol megkóstolhatjuk a híre
süteményt, egy finom kávé kíséretében. Visszatérés
a szállásunkra.
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1. nap: Indulás kora reggel Budapestről, Tatabánya–Győr–Mosonmagyaróvár–Bécs útvonalon. Első
állomásunk St. Pölten városa, Ausztria legifjabb
tartományi fővárosa, amely hosszú történelmi múltra
tekinthet vissza. Városi rangját egy 12. századi oklevél említi először. Virágkorát a 17. században élte. Az
óváros tündérszép tereit, a Herrenplatz, Rathausplatz
és a Riemerplatz környékét barokk és szecessziós épületek ékesítik. Érdekes látnivaló a városháza, a román
stílusú dóm, a szecessziós stílusú, egykori zsinagóga
és mindezek modern ellenpontjai, a Landhausviertel
(kormányzati negyed) és a kulturális negyed kortárs
építészeti remekei. A városi sétát követően, továbbutazás Linzbe. A barokk főtere mellett idilli utcákban
is bővelkedő linzi óvárost teljes egészében átszeli a
nemzetközi hangulatú bevásárló utca, a Landstraße.
Alig néhány lépésnyire tőle a dóm (Neue Dom) tornya
szökik az égbe, ez Ausztria legnagyobb és egyben második legmagasabb temploma. A Duna partján a legmodernebb építészeti csodákkal találkozhatunk, mint
az Ars Electronica Center és a Lentos Művészeti Múzeum üvegpalotája. A menetidő függvényében fakultatív utazás Európa legmeredekebb nyomvonalú villamosával, a Pöstlingberg hegyre, amelynek csúcsán áll
Felső-Ausztria legrégebbi búcsújáró temploma. Kora
este érkezünk meg szálláshelyünkre, Salzkammergut
régióba. Szállás elfoglalása, szabadidő.
2. nap: Reggel utazás a tartomány fővárosába,
Salzburgba, ahol 2-3 órás informatív városnézést
tart csoportkísérőnk. Az Alpok északi szélén fekvő,
varázslatos barokk város, a vár sziluettjével, a dóm és
a templomok tornyaival már régóta az UNESCO vi-

2-3 NAPOS UTAK

SISSI NYOMÁBAN BAD ISCHL EGYKOR ÉS MA
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VELENCE ÜNNEPEI
1. nap: Utazás Szlovénián át Olaszországba. Rövid
pihenő Trojane festői alpesi településen. Itáliába
belépve a trieszti öbölben a Miramare kastély parkjában megcsodálhatjuk három ország (Olaszország,
Szlovénia, Horvátország) tengerpartját is. Séta a
kastélyparkban, rövid fakultatív kastélylátogatás.
Érkezés Jesolóba az esti órákban, szálláshely elfoglalása.
2. nap: Reggeli után busszal átmegyünk Punta
Sabbioni kikötőjébe. Innen privát hajóval panorámautat teszünk, amely során láthatjuk a várost megvédeni szánt gátrendszer építését, a velencei Lido
szigetének tenger felőli, majd laguna felőli oldalát,
a San Servolo, San Lazzaro, Grazia, San Clemente,
Guidecca és San Giorgo szigeteket, miközben megismerkedhetünk Velence történelmével is. Hajónk
még egy félkört ír le a Szent Márk öbölben, hogy
a vízről is megcsodálhassuk a legfőbb látnivalókat.
Kikötés után közös sétánkon a Riva degli Schiavonit,
a kis, majd a nagy Szent Márk teret ismerjük meg. A
Mercerie kanyargós utcáin eljutunk a Canale Grandét
átívelő Rialto hídig. Ezt követő szabad programunk
keretében kb. 30 perces gondolázásra is lehetőség
nyílik. A gondolából a Canale Grande szép palotái
mellett, a hangulatos kis vízi utcák sorával is megismerkedhetnek.
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IV. 16-án, IV. 30-án, X. 22-én: Délután ismét
hajóra szállunk, és újabb szigetekkel ismerkedünk
meg. Elsőként az üveggyártásáról világhírű Murano
szigetén felkeresünk egy családi tulajdonban levő,
ma is működő manufaktúrát. Itt a mester megmutatja, milyen technikákkal készülnek a csodás üvegtárgyak, majd kedvezményes vásárlásra is mód nyílik. Tovább hajózunk a csipke szigetére, Buranóba.
A színes házikókkal, csatornákkal szabdalt utakkal,
igazi olasz hangulatú sikátorokkal, terekkel ékes,
ma is élő, lakott szigeten a sok fotó elkészítése után
jól esik majd egy capuccino. Minderre bő egy óra
áll rendelkezésre. Végül hajónkkal visszatérünk
Punta Sabbioniba, ahonnan visszatérünk szálláshelyünkre.
VI. 4-én: Délután megnézzük az egyedülálló evezős verseny, a Vogalonga befutóját is. A Vogalonga
egy különleges esemény, amelyen nevezési díj ellenében bárki részt vehet. Az utóbbi években nagyon
megszaporodott az induló magyar versenyzők száma is, így lesz kikért szurkolni. A Velencéből induló,
Buranóig eljutó, majd onnan visszatérő 30 km távú
verseny lényege, hogy azon bármilyen (néha kifejezetten vicces) vízi eszközzel lehet indulni, amelyeket kézi erővel azaz evezővel hajtanak. A több
száz versenyző befutója színpompás látvány a Szent

Márk öbölben. Visszatérés a szálláshelyünkre az esti
órákban.
IX. 3-án: Délután megnézzük a Regata Storica
(történelmi regatta) rendezvényét. Eredete egészen
1274-ig nyúlik vissza, amikor még a város hatalmát
demonstráló hajófelvonulás volt, élén a dózse aranyozott hajójával, a Bucintoroval. Ezt 1670-től egyesítették egy speciális típusú gondolákkal folytatott
versennyel. Ma ezt a versenyt összesen 7 kategóriában bonyolítják le, az utolsó futam a bajnokok kétpár
evezős futama. Az egész versenyt felvezeti a ma is
egy színpompás vízi felvonulás a középkort idéző hajókkal és kosztümökben az Arsenale-tól a Szent Márk
öblön át a Rialto hídig. Visszatérés a szálláshelyünkre
az esti órákban.
VII.15-én Redentore időpontjában a 2. nap
programja: Reggeli után fürdési, vásárlási lehetőség Lido di Jesolón. Kora délután busszal átmegyünk
Punta Sabbioni kikötőjébe. Innen privát hajóval panoráma utat teszünk, melynek során láthatjuk a várost
megvédeni szánt gátrendszer építkezését, a velencei
Lido szigetének tenger felőli majd laguna felőli oldalát, a San Servolo, San Lazzaro, Grazia, San Clemente,
Guidecca és San Giorgo szigeteket miközben megismerkedhetnek Velence történelmével is. Hajónk még
egy félkört ír le a Szent Márk öbölben hogy a vízről is
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Budapest
Trojane

Részvételi díj Ft/fő

IV. 29.

IV. 15., VI. 3., X. 21.

IX. 2.

VII. 14.

2-ágyas szobában

47 900

49 900

49 900

53 900

Egyágyas felár (lekérésre)

12 500

12 500

15 500

15 500
35 EUR/fő

35 EUR/fő

6-8 NAPOS UTAK

Helyszínen fizetendő fakultatív belépők

40 EUR/fő

EGZOTIKUS UTAK

Hajójegy

4-5 NAPOS UTAK

le
or
Ca
Trieszt
Lido di Jesolo
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3. nap: Reggeli után ellátogatunk „A kis Velence”
néven is ismert, Caorleba. Rövid sétát teszünk a
közel 2000 éves település romantikus óvárosban,
melyet szűk sikátorok és pasztellszínű középkori
házak díszítenek. A sétányt kísérő sziklasort kőfaragók munkái teszik szépségessé. A város jelképe a
St. Stefano dómhoz tartozó, henger alakú, 48 méter magas harangtorony, mely messziről is látható.
Kisétálunk a tengerpartra, egészen a Madonna dell’
Angelo kápolnáig, ahonnan a városka keleti és nyugati partja egyaránt látható. Rövid szabadidő után,
szép élményeink birtokában, rövid pihenőkkel az
esti órákban érkezünk Magyarországra.

2-3 NAPOS UTAK

Utazás időtartama: 3 nap/2 éj
Indulási időpontok: IV. 15. Húsvét, IV. 29., VI.3. Vogalonga, VII. 14. Redentore,
IX. 2. Regatta Storica, X.21.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest, Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: Lido di Jesolón 3*-os szálloda, 2-3 ágyas szobáiban, VII. 15-i és IX. 2-i
indulásnál Lido di Jesolón vagy körzetében!
Ellátás: Büféreggeli. X. 21-i dátum esetén félpanzió (büféreggeli, 3 fogásos vacsora ital
nélkül).
Minimum létszám: 35 fő

Vel
enc
e

megcsodálhassuk a legfőbb látnivalókat. Kikötés után
közös sétánkon a Riva degli Schiavonit. a ki, majd a
nagy Szent Márk teret ismerjük meg. A Mercerie kanyargós utcáin eljutunk a Canale Grandét átívelő Rialto hídig. Ezt követő szabad programunk keretében
kb. 30 perces gondolázásra is van mód. A gondolából
a Canale Grande szép palotái mellett a hangulatos
kis vízi utcák sorával is megismerkedhetnek. További
bőséges időben idegenvezetőnk tanácsait követve
számtalan nevezetességet tekinthetünk meg. Ugyanakkor részt vehetünk a különleges velencei ünnep, a
Redentore eseményein. A Redentore ünnep eredetileg
vallásos esemény volt, 1577-től tartották meg egy
hatalmas pestisjárvány áldozatainak és a tiszteletükre
Palladio által építet templom emlékére. A városból
pontonhidat építenek a Guidecca szigeten levő templomhoz. Az ünnepi misét követően virágokkal, lampionokkal díszített hajók töltik meg a Canale Grandét és
a Szent Márk öblöt melyek különleges díszkivilágítást
kapnak. A késő esti órákban (várhatóan 23,30-kor)
páratlanul látványos tűzijátékra kerül sor a Szent Márk
öbölben. A szórakozóhelyek hajnalig tartanak nyitva,
amikor a legkitartóbb ünneplők hajóikkal kifutnak a
nyílt tengerre, hogy ott köszöntsék a napfelkeltét.
Visszautazás a szálláshelyre a tűzijátékot követően,
éjfél után!
VII. 16-án a 3. nap programja: Viszonylag
kései reggeli után hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Magyarországra az esti órákban.
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HÉTVÉGE A PLITVICEI TAVAKNÁL
1. nap: Elutazás a kora reggeli órákban Plitvicére.
A világörökség részét képező, méltán híres Plitvicei
Nemzeti Parkkal ismerkedünk meg. A természeti
ritkaság 200 négyzetkilométer nagyságú területen
található. A tórendszer 16 kristálytiszta tavat és 92
kisebb-nagyobb vízesést foglal magába. A legfelső és
a legalsó tó közötti szintkülönbség kb. 500 méter. E
vízi csodát, valamint a páratlan szépségű növény- és
állatvilágot számtalan, fából készült, a tavak felszíne
felett átvezető hidakon sétálva csodálhatjuk meg. A
koraesti órákban továbbutazás az opatijai riviérára,
ahol a szállásunk van. (750 km)
2. nap: Reggeli után ismerkedés az Osztrák–Magyar
Monarchia hangulatát idéző várossal, Opatijával.
Csodálatos parkjai, impozáns szállodasorai, pálmafás
sétányai lenyűgözik az idelátogatót. Rövid szabad

programunk alatt egy finom horvát kávét kóstolgatva meg lehet csodálni a sok szép, régi palota, a kék
tenger és a csodálatos zöld parkok egységét. Dél körül
elindulunk a horvát főváros felé. Zágrábban gyalogos
városnézés során tekintjük meg a főbb nevezetességeket, a főteret, a csodálatos katedrálist, és persze az
óvárost, ahol számos monarchiakori épület látható.
Megérkezés Budapestre a késő esti órákban. (550 km)
Forgalom és útviszonyok függvényében a 2 nap programja felcserélődhet!
Részvételi díj Ft/fő

IV. 30., X. 22.

VI. 4., IX. 16.

VII. 1.

VIII. 19.

2-ágyas szobában

29 500

32 900

34 500

38 900

Egyágyas felár (lekérésre)

2 000

2 500

2 500

2 500

Vacsora felár
Belépők (helyszínen fizetendő)

Kaposvári intézményünk
kiváló diagnosztikai
szolgáltatásokat nyújt
a legkorszerűbb berendezésekkel,
várakozási idő nélkül
• Vizsgálatok 3T MR berendezéssel, non-invazív technológia,
ionizáló sugárterhelés nélkül.
• Vizsgálatok PET/CT és PET/MR készülékekkel.
A berendezések egyesítik a PET érzékenységét
és a CT illetve MR nagy felbontóképességét.
• A Magyarországon kizárólag Kaposváron található
PET/MR berendezés a ma elérhető legkorszerűbb
diagnosztikai vizsgálatot biztosítja.
• A 3T MR, PET/CT és PET/MR vizsgálatok térítés
ellenében érhetőek el centrumunkban.
Kérdés esetén kérjük,
keressen minket bizalommal
e-mailen vagy telefonon:
PET Medicopus Nonprofit Kft.
info@petmedicopus.hu,
+36 (82) 502-081
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Utazás időtartama: 2 nap/1éj
Indulási időpontok: IV. 30, VI. 4., VII. 1.,
VIII. 19., IX. 16., X. 22.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: 2-3*-os, 2 ágyas, pótágyazható,
zuhany/WC-s szállodai szobákban.
Ellátás: Büféreggeli.
Vacsora felár ellenében kérhető.
Minimum létszám: 30 fő

4 000
140 kuna, augusztusban 200 kuna

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

Utazás időtartama: 3 nap/2 éj
Indulási időpont: X.27.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal.
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: 3*-os szállodában, 2 ágyas,
pótágyazható, zuhany/WC-s szobákban.
Ellátás: Reggeli.
Vacsora felár ellenében kérhető.
Minimum létszám: 30 fő

X. 27.

2 ágyas szobában

39 900

Egyágyas felár (lekérésre)

11 500

Vacsora felár

4 500

Postojna belépő

30 EUR

6-8 NAPOS UTAK

Részvételi díj Ft/fő

4-5 NAPOS UTAK

gyalogos városnézés során tekintjük meg a főbb nevezetességeket, a főteret, a csodálatos katedrálist, és
persze az óvárost, ahol számos monarchiakori épület
látható. Megérkezés Budapestre a késő esti órákban.

EGZOTIKUS UTAK

kus fajtája, a lovrani tengerészek jóvoltából idekerült
távolkeleti és hazai gesztenye fajták keresztezéséből
született meg. A vigasságon gesztenyéből, hagyományos sültgesztenyéből készült termékeket, illetve
gesztenyével készült ételeket, valamint különféle
édességeket, süteményeket és tortákat kínálnak a
vendégeknek. A kínálatban azért találunk olyasmit is,
amiben nincs gesztenye, mint például a házi mézes
pálinka és a házi újbor.
3. nap: Reggeli után utazás Fiume-be, Horvátország legnagyobb kikötővárosába. A városkapun
keresztül besétálunk az óvárosba, amelynek főterén
található a városháza. Az óváros kis utcácskáin végigsétálva megtekintjük a barokk stílusú dómot, az
Ágoston-rendi kolostort, a Szent Vid templomot. A
Recsina folyó túlsó oldalán áll a híres Trsat vára. A városnézés után elsétálunk Fiume főutcájára, a Korzora, ahol szabad idő keretében mindenki kedve szerint
nézelődhet az üzletek, teraszos kávézók, hangulatos
vendéglők forgatagában. Rövid szabadprogram
után elindulunk a horvát főváros felé. Zágrábban
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. nap: Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban, utazás Ljubjanába. Útközben rövid pihenő
Trojanéban, fánkozás. A szlovén fővárosban reneszánsz, barokk és szecessziós épületek egész sorát
láthatjuk, gyönyörű hidakkal, parkokkal tarkítva
(Tromostovle, városháza, székesegyház). Továbbutazás a Postojnai cseppkőbarlanghoz. A világhírű
szlovén barlang kb. 70 millió évvel ezelőtt keletkezett. 5200 méter hosszú barlangszakasz látogatható
részben barlangvasúton, részben gyalogosan. A különösen sokféle színű és formájú cseppkő páratlan
élményt nyújt. Továbbutazás a horvátországi opatijai
riviérára, szállás.
2. nap: Reggeli után ismerkedés Abbáziával, az
Osztrák–Magyar Monarchia hangulatát idéző várossal. Csodálatos parkjai, impozáns szállodasorai,
pálmafás sétányai lenyűgözik az idelátogatót. Rövid
szabadprogram, majd elvegyülünk a lovrani gesztenye fesztivál forgatagában. A lovrani gesztenye
(maruni) a világ legjobb minőségű gesztenyefajtái
közé tartozik. A Kvarner-vidék jellegzetes endemi-

2-3 NAPOS UTAK

GESZTENYENAPOK LOVRANBAN

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

SZLOVÉNIA – A KIS ÉKSZERDOBOZ
1. nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban
Ljubljanába. A Ljubjanica folyó mentén épült szlovén
fővárosban reneszánsz, barokk és szecessziós épületek
egész sorát láthatjuk, gyönyörű hidakkal, parkokkal
tarkítva. A Hármas híd a város spirituális központja.
A Preseren tér a belváros legforgalmasabb helye, itt
található a vörös színű ferences templom, az Urbancház, a költő Presener szobra, a Smalc-ház. Innen indul
a Plecnik-árkádsor, mely a Sárkányos hídig tart. Napközben élelmiszer árusok kínálják finom portékáikat,
itt található a szabadtéri piac is. A tér belső oldalán
áll a Szt. Miklós-székesegyház, a XVIII. századi barokk
egyik legszebb európai épülete. Rövid szabadprogram
után folytatjuk utunkat a mélykék vizű tó partján épült
Bledbe, a méltán világhírű üdülővárosba. Séta a tó
körül, amely egy termálforrás által táplált tengerszem,
magas hegyekkel körülvéve. Fakultatív program keretében hajókázás (pletnázás) a Bledi tavon, megtekintjük a tó közepén álló piciny szigetecskén található
barokk Mária mennybemenetele templomot. Úgy
tartják, aki háromszor meghúzza a templom harangját, és közben gondol valamire, annak teljesül egy
kívánsága. Érdemes felsétálni a Bledi várba, amely
egy a tó fölé magasodó mészkő sziklaszirtre épült, s
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra és a környező
hegyvidékre. Lefele útban, a várhegy alatt érdemes
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megtekinteni a neogótikus Szent Márton plébánia
templomot. Vacsora, szállás.
2. nap: Reggeli után utazás a Júlia-Alpok szívébe,
Szlovénia legnagyobb tavához, a Bohinji-tóhoz, mely
meredek sziklafalakkal határolva húzódik meg egy
gleccser vájta völgyben. A tó igazi alpesi paradicsom,
környezete csodálatosan szép, vize is kristálytiszta. Túrázás a Savica-vízeséshez, itt ered a Száva-folyó (kb. 500
lépcső). Majd a környék híres kilátópontja (Vogel) következik (kabinos felvonóval 1530 m magasba). Visszaútban a szállodához séta a Vintgar-szurdokban. 1600
m hosszan folyik rajta keresztül a Radovna folyó, mely a
16 m magas Sum-vízeséssel hagyja el a szurdokot. Ez
Szlovénia legmagasabb folyami zuhataga. Több híd és
gyalogosútvonal került kialakításra. (A Vintgar-szurdok
csak V-IX. hónapokban látogatható.)
3. nap: Reggeli után utazás a Postojnai cseppkőbarlanghoz, Szlovénia legnagyobb, Európa kilencedik
legnagyobb barlangjához. A világhírű szlovén barlang
kb. 70 millió évvel ezelőtt keletkezett. 5200 m hosszú
barlangrész látogatható meg részben barlangvasúton,
részben gyalogosan. A különösen sokféle színű és
formájú cseppkő páratlan élményt nyújt. Hazautazás,
útközben rövid pihenő, a finomságokat is tartogató
Trojanéban, ahol megkóstolhatjuk a csokoládés és ízes
fánkokat. Érkezés a késő esti órákban.

Utazás időtartama: 3 nap/2 éj
Indulási időpontok: VI. 3., VI. 30.,
VIII. 18., IX. 15., X. 21.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: Bledben ***-os, 2 ágyas,
zuhany/WC-s szobákban.
Ellátás: Reggeli.
Vacsora felár ellenében kérhető.
Minimum létszám: 30 fő

Budapest

Bled
Bohinj-tó
Ljubljana

Postojna

Részvételi díj Ft/fő

VI. 3., VI. 30., VIII. 18., IX. 15., X. 21.

2-ágyas szobában

52 500

Egyágyas felár (lekérésre)

12 500

Vacsora felár
Belépők (helyszínen fizetendők)

4 900
70 EUR/fő
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SZLOVÉNIA GYÖNGYSZEMEI

2-3 NAPOS UTAK

Utazás időtartama: 3 nap/2 éj
Indulási dőpontok: IV.29., V.26., IX.8., X.6.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: Ljubjanában ***-os, 2 ágyas,
zuhany/WC-s szobákban.
Ellátás: Reggeli.
Vacsora felár ellenében kérhető.
Minimum létszám: 30 fő

Maribor
Rinka vízesés

Lipica

Ljubljana

Skocan
Piran

IV. 29., V. 26., IX. 8., X. 6.

2-ágyas szobában

52 500

Egyágyas felár (lekérésre)

16 500

Vacsora felár

7 500

Belépők (helyszínen fizetendők)

50 EUR

6-8 NAPOS UTAK

Részvételi díj Ft/fő

4-5 NAPOS UTAK

Skofja Loka

Budapest

Trojane

EGZOTIKUS UTAK

Gabrieli palota, Travesini palota, Tartini Színház). A
félsziget csücskéig sétálva templomok sorozatában
gyönyörködhetünk: Szt. Kelemen templom, Szt. Péter templom, ferences templom és minorita kolostor,
Havasa Mária templom, Vigasztaló Mária templom,
Szt. György-templom, a karcsú harangtorony régóra
Pirán jelképe, Keresztelő Szt. János kápolna. Rövid
szabadprogram után visszautazás Ljubjanába, szállás.
3. nap: Reggeli után utazás Szlovénia második
legmagasabb és egyik leghíresebb vízeséséhez,
a Rinka-vízeséshez. Legszebb perspektívából a
Kamnisko-hágóról csodálhatjuk meg. A parkolóból
egy kitáblázott túraútvonal vezet a vízesés alatti
kilátóponthoz, ahonnan káprázatos a panoráma. A vízeséshez vezető út enyhén emelkedik és
nagyjából 10 perc alatt megtehető. Túránk után
jól megérdemelt pihenőt tartunk, a finomságokat
is tartogató Trojanéban, ahol megkóstolhatjuk a
csokoládés és ízes fánkokat. Továbbutazás Mariborba, Szlovénia második legnagyobb városába.
Rövid séta a Dráva parti város hangulatos belvárosában: Pestis-oszlop, Szt. Lajos templom, városháza, Keresztelő Szent János katedrális, Egyetemi
könyvtár, Postapalota. Hazautazás, érkezés a késő
esti órákban.
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1. nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban Skofja Lokaba, Szlovénia műemlékekben
leggazdagabb kisvárosába. Séta a középkori hangulatú óvárosban (Kapucinus-templom és kolostor,
Nepomuki Szt. János szobor, Szt. Jakab-templom,
vár). A városka mesébe illő látványa mindenkit
lenyűgöz, szemrevaló kicsiny házak, fából készült,
a víz fölé kiugró teraszok-erkélyek, parányi kertek.
Továbbutazás Szlovénia fővárosába, Ljubljanába,
ahol reneszánsz, barokk és szecessziós épületek
egész sorát láthatjuk, gyönyörű hidakkal, parkokkal
tarkítva (Tromostovle Hármas híd, Városháza, Székesegyház, az óváros fölé magasodó vár). Szállás
elfoglalása Ljubjanában.
2. nap: Reggeli után utazás Szlovénia UNESCO
világörökségéhez, a Skocani-barlanghoz. A barlang különlegessége, hogy a Reka folyó egy 1400
m hosszú, egyes helyeken 150 m mély, földalatti
kanyont vájt magának. Kb. 1,5 órás gyalogtúra
után továbbutazunk Lipicára. A világhírű ménesnek otthont adó település lótenyészetét 1580-ban
I. Ferdinánd alapította. Ismerkedés a ménessel és a
farmmal. Majd folytatjuk utunkat a Szlovén Riviéra
gyöngyszemének is nevezett, Piránba. Óvárosi sétánk során ellátogatunk a főtérre (Giuseppe Tartini,
zeneszerző és hegedűművész szobra, városháza,
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HÁROM NAP, HÁROM TÓ, HÁROM ORSZÁG
AZ ,,ALPESI ŐRJÁRAT" NYOMÁN
1. nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Utazás Maribor–Graz útvonalon át Ausztria
legismertebb, és egyben legnagyobb tavához, a
Wörthi-tóhoz, amelyet méltán hívnak az osztrák
Riviérának. Rövid séta erejéig megállunk Karintia fővárosában, Klagenfurtban. Festői óvárosa, eldugott,
árkádos, belső udvarai, mediterrán jellegű éghajlata,
és a tó megtéveszthetetlen illata igazi mediterrán
város benyomását kelti. A barokk és szecessziós
homlokzatokkal szegélyezett utcákon tett séta igazi kulturális élmény. Megtekintjük a város jelképét,
egy hatalmas kőből faragott sárkányt (Lindwurm),
amelyhez Klagenfurt alapításának legendája fűződik.
Rövid pihenő után tovább utazunk a tó déli partján
található Pyramidenkogel, kilátótoronyhoz. A 100
méter magas fából épült torony a világ legmagasabb
ilyen jellegű építménye. Az esztétikailag is rendkívül
magas színvonalú torony Karintia egyik legnépszerűbb látnivalója. A kilátó egyfajta jelképes hidat
képez a mennyek és a tavak, a szabadság, az élvezet
és a természet között. A körpanoráma lélegzetelállítóan pazar, lábunk alatt tekergőzik a hosszúkás alakú,
már-már mediterránnak ható, türkizkék vízű Wörther
See, délre a Keutschacher See és a horizontot lezáró
Karavankák fenséges hegylánca. A tó partján található
Maria Wörth a nyugalom szigete. Rövid szabadidő
után tovább utazás Kranjska Gora-ba, szállás, vacsora.
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2. nap: Reggeli után „Pietro nyomában” az Alpok idilli, dél-tiroli részén található Braies-tóhoz utazunk. A
gyönyörű tó a Dolomitokban fekszik, 1496 m-rel a
tengerszint fölött. Három oldalról magas hegycsúcsok
veszik körbe, amelyek tükröződése a sötétzöld tóban
lenyűgöző látványt nyújt. A tó partján sétálva, felkeressük a magyar televízióban is játszott Alpesi őrjárat
című sorozat helyszíneit. Ellátogatunk San Candidoba
is, mely 1173 m magasan fekvő város. A település
legféltettebb kincse az apátsági templom, mely a
tiroli román kori egyházi építészet gyöngyszeme. Útban visszafelé rövid séta erejéig megállunk az olasz
határ közelében található Dráva menti, Villachban. A
várost egykoron Mária Terézia vásárolta meg, mivel a
közlekedés és a kereskedelem számára is kiemelkedő
jelentőségű volt. A középkori eredetű Szt. Jakob plébániatemplom uralja a városközpontot, ahonnét rövid
sétával jutunk el a városházához. Innen nem messze
lakott a XVI. században a híres orvos, természettudós
Paracelsus. Szállás, vacsora Kranjska Goran.
3. nap: Reggeli után elutazás a mélykék vízű tó partján épült Bledbe, a méltán világhírű üdülővárosba.
Séta a tó körül, amely egy termálforrás által táplált
tengerszem, magas hegyekkel körülvéve. Fakultatív
program keretében hajókázás (pletnázás) a Bledi
tavon, megtekintjük a tó közepén álló piciny szigetecskén található barokk Mária mennybemenetele

Utazás időtartama: 3 nap/2 éj
Indulási időpontok: VI. 3., VII. 28., VIII. 25., IX. 22.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: Kranjska Gora-n, ***-os szálloda,
2 ágyas, zuhany/WC-s szobáiban.
Ellátás: Büféreggeli.
Büfévacsora felár ellenében kérhető.
Minimum létszám: 30 fő

templomot. Úgy tartják, aki háromszor meghúzza a
templom harangját, és közben gondol valamire, annak teljesül egy kívánsága. Érdemes felsétálni a Bledi
várba, amely egy a tó fölé magasodó mészkő sziklaszirtre épült, s ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra
és a környező hegyvidékre. Lefele útban, a várhegy
alatt érdemes megtekinteni a neogótikus Szent Márton plébánia templomot. Hazautazás, útközben rövid
pihenő a finomságokat is tartogató Trojanéban, ahol
megkóstolhatjuk a csokoládés és ízes fánkokat. Érkezés a késő esti órákban.
Részvételi díj Ft/fő

VI.3., IX.22.

2-ágyas szobában

49 900

Egyágyas felár (lekérésre)
Vacsora felár
Belépők (helyszínen fizetendők)

VII.28., VIII.25.
54 900
12 900
4 500

40 EUR/fő
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ÚJÉV BLEDBEN

Részvételi díj Ft/fő

XII. 30.

2-ágyas szobában

56 500

Gyerek 2-12 é PÁ

45 500

Egyágyas felár (lekérésre)

12 500
25 900
INGYENES

Kötelező szilveszteri gálavacsora 5-12 é

13 000

Kötelező szilveszteri gálavacsora 12-15 é

18 500

Belépők (helyszínen fizetendők)

45 EUR/fő

4-5 NAPOS UTAK

Kötelező szilveszteri gálavacsora 2-5 é

6-8 NAPOS UTAK

Kötelező szilveszteri gálavacsora

2-3 NAPOS UTAK

Utazás időtartama: 3 nap/2 éj
Indulási időpont: XII. 30.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: Bledben ***-os, 2 ágyas,
zuhany/WC-s szobákban.
Ellátás: Félpanzió
+ kötelező szilveszteri gálavacsora
Minimum létszám: 30 fő

EGZOTIKUS UTAK

kintjük a tó közepén álló piciny szigetecskén található
IX. századi kegytemplomot. Majd felsétálunk a bledi
várhoz, mely egy 140 méterrel a tó fölé magasodó
mészkő sziklaszirtre épült, páratlan kilátással a tóra
és a környező hegyvidékre. Lefele jövet megtekintjük
a várhegy alatt található neogótikus Szent Márton
templomot. Szabadprogram. Óévbúcsúztatás a tó
parti Panorama étteremben szilveszteri gálavacsorával, élőzenével, hajnalig tartó tánccal. Éjfél előtt az étterem teraszán közös visszaszámlálással köszöntjük az
újévet és első sorból gyönyörködhetünk a Bledi várból
kilőtt tűzijátékban.
3. nap: Késői reggeli után utazás Ljubljanába, Szlovénia fővárosába, ahol rövid sétánk során reneszánsz,
barokk és szecessziós épületek egész sorát láthatjuk,
gyönyörű hidakkal, parkokkal tarkítva (Tromostovle,
Városháza, Székesegyház). Rövid szabadidő után hazautazás, érkezés a késő esti órákban
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1. nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban,
utazás a Postojnai cseppkőbarlanghoz. Útközben rövid pihenő, a finomságokat is tartogató Trojanéban,
ahol megkóstolhatjuk a csokoládés és ízes fánkokat.
A világhírű szlovén barlang kb. 70 millió évvel ezelőtt
keletkezett. 5200 m hosszú barlangszakasz látogatható részben barlangvasúton, részben gyalogosan. A
különösen sokféle színű és formájú cseppkő páratlan
élményt nyújt. Karácsonyi hangulatban a cseppkőbarlang varázslatos világában Jézus születésének
jelenetei elevenednek meg előttünk. 1,5 km hosszú
karácsonyi jászol, élőzene, fényjáték és karácsonyi vásár várja a látogatókat. Késő délután folytatjuk utunkat
Bledbe, szállás, vacsora.
2. nap: Reggeli után séta a Bledi tó körül, amely
egy termálforrás által táplált tengerszem, magas hegyekkel körülvéve. Időjárás függvényében fakultatív
program keretében hajókázás a Bledi tavon, megte-
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VASKAPUTÓL BELGRÁDIG HAJÓZÁS AZ AL-DUNÁN
1. nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban.
Határátkelés Kiszombornál, majd Csanád és Nagyszentmiklós érintésével érkezünk Temesvárra. Városnézésünk során megtekintjük a római katolikus
püspöki székesegyházat, a püspöki palotát, Klapka
György és Bólyai János emlékeit, a Hunyadi várat, a
román püspöki székesegyházat. Rövid szabadprogram
után utazás Lugos, Karánsebes, Mehadia érintésével
Herkulesfürdőre. Séta a monarchia egyik leghíresebb
fürdőhelyén. Szállás, vacsora.
2. nap: Reggeli után utazás a Duna parti kikötővárosba, Orsovára, ahonnan elhajózunk a Duna egyik
legszebb tájához, a Kis-kazán és a Nagy-kazán szorosokhoz, ahol Trajánusz táblája, a Mrakonje folyó torkolatában lévő ortodox kolostor, a nagy dák fejedelem,
Decebál sziklaszobra, valamint a sziklaszurdok nyújt
felejthetetlen látványt és élményt. A hajókirándulás
után a Vaskapu erőművön átkelve lépünk át Romániából Szerbiába. A délután folyamán az Al-Duna festői
szakasza mentén, a Duna jobb partján haladva megállunk Galambóc váránál, ahol megismerjük a Szent
László vár történelmi eseményeit. Majd továbbutazás
a történelmi Szerbia egykori fővárosába, Szendrőre,
ahol a Duna menti várak egyik legnagyobb tagjával
ismerkedünk meg, melyet Brankovics György, szerb fe
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Utazás időtartama: 3 nap/2 éj
Indulási időpontok: IV. 29., VI. 23., IX. 8.
Budapest

Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Kecskemét, Szeged

Temesvár
Újvidék
Belgrád
Szendrő

ROMÁNIA
Herkulesfürdő Bukarest
Orsova

SZERBIA

jedelem építtetett. Sétát teszünk a 10,5 hektáros Dunaparti vár területén. Itt hunyt el Kinizsi Pál, 1494-ben,
a vár ostroma közben. Este érkezés a szerb fővárosba,
Belgrádba, szállás, vacsora.
3. nap: Reggeli után bejárjuk a híres nándorfehérvári
várat. Hunyadi János itt verte vissza a török ostromot,
és itt halt hősi halált Dugovics Titusz. A győztes csata
emlékére szól minden délben a harangszó. A várból jól
látható a Duna-Száva összefolyása, valamint Zimony,

Elhelyezés: 3*-os, 2 ágyas szállodai szobákban
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)

ahol Hunyadi János hunyt el. Rövid szabad program a
„belgrádi Váci utcában”, majd továbbutazunk a Duna
Gibraltárjaként ismert Péterváradra. Látogatást teszünk a 110 hektáron elterülő erődben, ahol megtekintjük Újvidék panorámáját, a híres óratornyot és a
sáncerősséget. A térség megismerését a Duna másik
partján, Újvidéken, a Vajdaság fővárosában folytatjuk. Felkeressük az elegáns belváros szebbnél szebb
épületeit: a Duna utca kereskedő házait, a katolikus, a
szerb ortodox templomokat, valamint a Duna Parkot.
Hazautazás Röszkén keresztül. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.
Részvételi díj Ft/fő

IV. 29., VI. 23.

IX. 8.

2-ágyas szobában

59 900

62 500

1-ágyas felár (lekérésre)
Belépők (helyszínen fizetendő)

10 500
150 dinár
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CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ – KÜLÖNVONATTAL
Utazás időtartama: 4 nap / 3 éjszaka
Indulási időpontok: VI. 2.
Utazás: össznemzeti különvonattal
Csíksomlyó Expressz felszállóhelyei: Szombathely, Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya. A Csíksomlyó Expressz Budapesten a Keleti pu-n csatlakozzik a Székely
Gyorshoz – további felszállóhelyek: Szolnok,
Püspökladány, Biharkeresztes. A Csíksomlyó
Expressz utasai a felcsíki településeken, a
Székely Gyors utasai az alcsíki településeken
éjszakáznak.
Elhelyezés: székely-magyar családoknál
fürdőszoba-használattal, két-, háromágyas
szobákban, esetenként panzióban.

r
rad zeg újvá
vá
gy lotas amos
a
N Ka Sz
da
Dé
Gyergyószentmiklós
Kolozsvár
Csíkszereda
Tusnádfürdő

Bukarest

országra. Székelyföldről Désen, Zsibón, Zilahon, Nagykárolyon és Érmihályfalván át éri el a magyar határt. A
szerelvény megáll Debrecenben, Püspökladányban és
Szolnokon. Érkezés Budapestre az esti órákban. A Csíksomlyó Expressz a dunántúli útvonalon továbbszállítja
utasait Budapesttől Szombathelyig. ILeszállási lehetőségek a hazaútnál ugyanazokon az állomásokon, mint
az indulásnál (Kelenföld, Tatabánya, Komárom, Győr,
Csorna, Kapuvár, Sopron, Szombathely).
Részvételi díj Ft/fő

VI. 2.

2 ágyas szobában

69 990

Falusi vendégházas elhelyezés felára

10 000

Panziós elhelyezés felára

15 000

Csak vonatjegy

30 990

6-8 NAPOS UTAK

Budapest

4-5 NAPOS UTAK

Ellátás: félpanzió

EGZOTIKUS UTAK

falvára a Csíksomlyó Expressz, és a Székely Gyors. Innen
összekapcsolva egy szerelvényként mennek tovább a
Gyimesekbe. Útvonal: Karakó-völgyhíd – Lóvész – Gyimesközéplok – Gyimesbükk, a történelmi Magyarország vasúti határállomása. Gyimesbükkön megtekintik a
Rákóczi vár romjait és a vár tövében, az Ezeréves határon
álló, felújított, 30. számú MÁV őrházat (a MÁV egykoron
legkeletibb őrháza), illetve részt vesznek a kontumáci
kápolnánál celebrált szentmisén. Kora délután órákban
visszaindulás Madéfalvára. Megemlékezés a mádéfalvi
veszedelemről, majd Trianonra emlékezve kopjafát állítunk a helybeli székelyek és a zarándokok társaságában.
Ezt követően a Székely Gyors megy tovább Alcsíkba, a
Csíksomlyó Expressz pedig viszi tovább utasait Felcsíkba.
Érkezést követően estebéd a szállásokon.
4. nap: A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz közös
szerelvénye a kora reggeli órákban indul útnak Alcsíkból
Felcsíkon át. Erdély északi útvonalán keresztül Magyar-

Utazásszervező: Kárpáteurópa Utazási iroda
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1. nap: Az immár hagyományos zarándoklat idei fővédnöke ismét Böjte Csaba ferences testvér. A vonaton
utazik Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas és érdemes művész. A Csíksomlyó Expressz előreláthatólag
éjfélkor indul Szombathelyről, és a dunántúli utasok
felvétele után a tervezet szerint a kora reggeli órákban
egyesül Budapesten a Székely Gyorssal, majd Magyarország leghosszabb személyszállító szerelvényeként
indul útnak Erdély felé, várhatóan 04.30-kor. Érkezés
a határra a délelőtti órákban, majd indulás tovább a
Nagyvárad – Kalotaszeg – Kolozsvár – Szamosújvár
– Dés – Déda – Gyergyószentmiklós – Felcsík, Alcsík
útvonalon. Útközben áthaladnak, és lehetőség szerint
megismerkednek a települések kulturális és történelmi
nevezetességeivel, melyek közül kiemelkedik a néprajzáról messze földön híres Kalotaszeg, Kolozsvár, Mátyás
király szülővárosa, a Mezőség nyugati peremén épült,
örmények is lakta Szamosújvár, Rózsa Sándor nyughelye, a Kis- és a Nagy-Szamos összefolyásánál fekvő Dés,
Déda, ahol Wass Albert közismert regénye, A funtinelli
boszorkány cselekménye kezdődik, Gyergyószentmiklós,
valamint a Maros és az Olt forrásvidéke. Megérkezés
Székelyföldre, elszállásolás több településen: Felcsíkban:
Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkrákos,
Madéfalva, Alcsíkban: Csíkszentkirály, Csíkszentimre,
Csíkszentsimon, Csatószeg, Újtusnád, Tusnádfürdő,
Sepsibükszád.
2. nap: Reggeli után indulás a szálláshelyek vasútállomásairól az utaskísérők irányításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására, majd a keresztaljakkal gyalog
mennek át Csíksomlyóra. Itt felkapaszkodnak a Kis- és
Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, ahol több százezer
zarándok társaságában a Makovecz Imre tervezte színpadon felállított oltárnál részvétel a 12.30-kor kezdődő
szentmisén. Ezt követően érdemes egyénileg meglátogatni a Csodatévő Szűz Mária szobrot a Csíksomlyói
kegytemplomban. A délutáni szabadidőben fakultatív
séta Csíkszereda központjában, majd indulás vonattal a
szálláshelyekre. Estebéd a vendéglátóknál.
3. nap: Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Madéfalva érintésével a Gyimesekbe, az Ezeréves határhoz.
Alcsíkból és Felcsíkból két szerelvényként érkezik Madé-
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SZÁZTORNYÚ PRÁGA
1. nap: Elutazás Budapestről a reggeli órákban. Megérkezés Rusovcén át Pozsonyba, rövid belvárosi séta a
Duna-parttól a Mihály kapuig, a színház, a Reduta, a
Dóm, a Főtér, a Prímás palota megtekintésével. Rövid
szabad idő, majd továbbutazás Prágába. Megérkezés a
szálláshelyre az esti órákban.
2. nap: Reggeli után panorámás és gyalogos városnézés a Vltava partján fekvő Prágában, helyi magyar
vezetéssel: Hradzsin, Aranyművesek utcája, Szent Vitus katedrális (várbelépő az árban), séta a hangulatos
Károly-hídon, óváros. Ebédszünet, utána a városnézés
folytatása az Óratoronytól a Vencel térig, szabad idő
a belvárosban. Este fakultatív háromfogásos, knédlis
vacsora 1 pohár sörrel a világhírű U Fleku sörözőben.
Prága legfinomabb, 12 fokos sörét itt csak főzik, de
nem palackozzák.
3. nap: Reggeli után egész napos szabad idő, illetve
egész napos fakultatív kirándulás Karlovy Vary-ba,
és a festői XIII. századi Loket-i várhoz. Útközben rövid
megálló a Krusovice sörgyárnál, vásárlási lehetőséggel. Ezután az Ohri folyó könyökénél található Loket
vár megtekintése (belépő a helyszínen fizetendő),
séta a porcelánjairól is híres főutcán, majd továbbutazás Karlovy Vary-ba. Séta Európa egyik leghíresebb
fürdőhelyén, ahol megcsodálhatják a régi pompájukban helyreállított ódon házakat, mesés palotákat,
kolonádokat, fürdőházakat és ivókutakat. Rövid szabad idő után visszautazás Prágába.

24

4. nap: Reggeli után hazaindulás Budapestre, útközben rövid kitérő Telc XII. századot idéző álomvárosába. Az UNESCO világörökség listájára első körben
felvett, tavakkal körülvett városka mindenkit rabul
ejt. Itt forgatták a Fekete Város néhány híres jelenetét
is. Séta a reneszánsz építészet remekeinek árnyékában. Utána rövid megálló Lednice-n, a Lichtensteini
hercegek romantikus kastélyánál. Délután hazautazás Rajkán át, megérkezés Budapestre az esti órákban.

Utazás időtartama: 4 nap/3 éj
Indulási időpontok: III. 15., IV. 14., IV. 28., VI. 2.,
VI. 22., VII. 14., VIII. 17., IX. 14., X. 20., XI. 2.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Tatabánya, Győr
Elhelyezés: ***-os szálloda, 2 ágyas,
zuhany/WC-s szobáiban.
Ellátás: Reggeli. Vacsora felár ellenében
előzetesen kérhető.
Minimum létszám: 35 fő

(A márciusi és az október végi időpontoknál a lednicei
látogatás helyett megállás Brno-ban.)

Karlovy Vary

Prága

Megjegyzés: Az étkezésre vonatkozó igényeket a megrendeléskor kell jelezni (csak reggeli, reggeli + vacsora
az U Fleku sörözőben, reggeli + 3 vacsora a szállodában, reggeli + 2 vacsora a szállodában + U Fleku
söröző).

Telc

Budapest

Részvételi díj Ft/fő

III. 15., XI. 2.

IV. 28., VI. 22., VII. 14., VIII. 17.,
IX. 14., X. 20.

2-ágyas szobában

52 900

57 900

59 900

Egyágyas felár (lekérésre)

13 900

13 900

16 500

Félpanziós felár (3x szállodában)

13 900

Félpanziós felár (2x szállodában + U Fleku)

18 500

U Fleku

9 500

Karlovy Vary (min. 15 fő)
Helyszínen fizetendő belépők

9 500
300 CZK + 4 EUR

IV. 14., VI. 2.
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SÖR- ÉS KASTÉLYTÚRA DÉL-CSEHORSZÁGBAN
Utazás időtartama: 4 nap/3 éj
Indulási időpontok: IV. 28.; VI. 2., VIII. 17., X. 20.
Utazás: komfortos autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Tatabánya, Győr
Elhelyezés: 3 *-os központhoz közeli
szállodák 2-3 ágyas zuhanyzós szobáiban
Ellátás: reggeli, igény esetén vacsora kérhető
Minimum létszám: 35 fő

kázásra is a tavon. A kora délutáni órákban a hazautazás
folytatása, folyamatos utazás, megérkezés Budapestre
az esti órákban.

Ceské Budejowice

Telc

Cesky Krumlov
Budapest

Részvételi díj Ft/fő

IV. 28., VI. 2.

VIII. 17.

X. 20.

2 ágyas szobában

54 900

57 900

49 900

Egyágyas felár

16 000

21 000

16 000

vacsora felár

12 000

14 000

12 000

47 EUR

6-8 NAPOS UTAK

Helyszínen fizetendő belépők

4-5 NAPOS UTAK

Prága

EGZOTIKUS UTAK

majd 1840-ben a Schwarzenbergerek építtettek belőle
a windsori kastély mintájára Tudor-stílusú, neogótikus
épületet. Ezen dinasztia által összegyűjtött bútorok,
festmények porcelánok stb. láthatóak a pompás kastélyban. A kastélylátogatás után visszatérünk České
Budĕjovicébe. Szabad program.
3. nap: České Budĕjovice – Český Krumlov
Reggeli után elindulunk Český Krumlovba, dél-csehország legfestőibb hangulatú kisvárosába, a Világörökség részeként őrzött ódon reneszánsz városba, mely
gazdagságát hegyei ezüstkincseinek köszönheti. Séta a
Moldva két hurkában épült óvárosában, ahol a csodálatos házak mindenkit rabul ejtenek. A Rosenberg dinasztiát idéző várkastély, az ország második legnagyobb várépület-együttese a prágai Hradzsin után. A nap végén
megtekintjük az itteni Eggenberg sörfőzde mintaboltját,
ami még szintén a városkapun belül található. Visszatérés a szállásunkra, szabadidő.
4. nap: České Budĕjovice – Trebon – Budapest
A reggelit követően hazafelé indulunk, utunkat Treboň
felé vesszük, ahol a várkastélyt és a hozzá tartozó parkot
tekintjük meg kívülről. A fürdő, a reneszánsz kastély,
a szomszédos parkok és a ,,Svět" (Világ) tó egyedi
egységet alkotnak. Třeboň főként halászatáról és ízletes Regent söréről ismert. A helyi éttermek a třeboňi
pontyból készített halkülönlegességeket kínálnak. A
menetidő függvényében lehetőség lesz egy rövid hajó-
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1. nap: Budapest – Telč – České Budĕjovice
Indulás kora reggel Budapestről Csehország felé. Első
utunkat a tavak rózsájának is nevezett Telčbe vesszük. A
világörökség részét képező kisvárosban gyönyörködhetünk a színes lábasházakban, várkastélyban és templomokban. A városka főterén található házak homlokzata
különleges. Úgy lettek kialakítva, hogy a homlokzat
azt sejteti, mintha egy több emeletes ház lenne a háta
mögött, azonban ez csak a látszat. Tovább utazás, majd
késő délután megérkezünk České Budĕjovicébe, a régió egyik legnagyobb városába, amely meg tudta őrizni
kisvárosi hangulatát minden bájával egyetemben. Fontos szerepet játszott a huszita felkeléseknél, és egy időben itt tartották a császári ereklyéket is. Az irodalomban
kicsit járatosaknak valószínűleg Svejk katonát idézi, míg
a sörkultúra tudósainak a mára világhírű Budvar (Budweiser) sört juttatja eszébe, amelyet máig itt gyártanak.
Szállás elfoglalása.
2. nap: České Budĕjovice sörgyár, Hluboká
vára
Reggeli után rövid városnézésre indulunk. A város
legfontosabb látványosságait tekintjük meg: Sámson
kút, Fekete torony, Szent Miklós templom, Szűz Mária
templom, Vas szűz torony stb. Városnézés után ellátogatunk a város sörgyárába, ahol a sörgyártás folyamatával
ismerkedünk meg, valamint sörkóstolóban is részünk
lesz. Délben irány Hluboká várkastélya. A várkastélyról
tudni kell, hogy II. Ottokár építtette a 13. században,
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KRAKKÓ– ZAKOPANE
1. nap: A kora reggeli órákban indulás Budapestről
Selmecbányáig, városnézés az óvárosban, amely 1996
óta a világörökség része. Selmecbánya az egykori magyar királyság legjelentősebb bányavárosa volt, egyik
fő látványossága és városképének meghatározó eleme
a főtértől nem messze, egy magaslaton fekvő Óvár. Az
eredetileg román stílusú bazilikaként épült templom az
évszázadok során számos átalakuláson ment keresztül,
a gótika, a reneszánsz és a barokk is nyomot hagyott
rajta, de a legfőbb változás a török veszedelem idején
történt, mikor az erődített templomot várrá alakították
át. Továbbutazás Krakkóba, útközben rövid fotószünet
a Felvidék legmerészebb építésű váránál, az Árva folyó
feletti függőleges sziklabércen magasodó Árva váránál,
mely 400 éve változatlan formában őrzi a Lengyelországba tartó fő útvonalat. A történelmi Magyarország
északi határán épült sasfészek az ország egyik legnépszerűbb látnivalója. Szállás Krakkóban.
2. nap: A reggelit követően városnézés Krakkóban. A
város egy különleges hely a lengyel emberek számára:
a királyok fővárosa, a hely ahol megkoronázták, majd
eltemették őket. Városnézésünk első állomása a Piactér,
amelyet múzeumok, templomok és történelmi jelentőségű épületek szegélyeznek, közepén a Posztóház
(Sukiennice) emelkedik, mellette az egykori városháza
áll. Körben ódon kereskedőházak, patinás paloták és a
gótikus Mária templom. Itt mindenképpen meg kell
nézni Európa legnagyobb gótikus oltárát. A főtéren
óránként hallható a templom tornyából trombitán játszott közismert krakkói dallam. A trombitaszó jellegzetessége, hogy nincs vége, egyszercsak félbeszakad. Ezt
követően látogatás Európa egyik legpompásabb királyi
várában, a Wawelben. Ez volt a lengyel királyok rezidenciája a XI. századtól a XVII. századig. A Flórián kaputól
a főtéren át a Flórián utca ,,a királyok utcája" vezet a
Wawel felé. A Wawelben van a királyok temetkezési
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helye, ahol több közös királyunk sírja található. A vár
aljában, a Visztula partján látható a város egyik jelképe,
egy nagyméretű sárkány, amely félóránként igazi tüzet
lehel. Közös városnézésünket követően szabadidő (ebédelési lehetőség), hogy mindenki önállóan is felfedezhesse Krakkó szépségeit. Szállás.
3. nap: A reggelit követően kirándulás Wieliczka városába, a sóbányába. A Krakkó mellett található wieliczkai
sóbánya – amely az elsők közt került fel az UNESCO világörökségi listára – méltán híres tárnáiról és termeiről, valamint az azokban található csodás sószobrokról, és egyéb
alkotásokról. Délután fakultatív kirándulás Auschwitzba,
vagy szabadprogram Krakkóban egyénileg. Szállás.
4. nap: A reggelit követően utazás Zakopanéig. Városnézés Lengyelország egyik ékszerdobozában, amely
a tenger szintje felett 900 méter magasságban terül el.
Zakopane évszázadokon keresztül amolyan csendes
kis falu volt, sok másik hegyi településhez hasonlóan.
A XIX. század közepétől azonban az eldugott, álmos kis
falucska gyors fejlődésnek indult, a század végére igen
divatos üdülőhellyé vált. Végighaladunk hosszú sétálóutcáján, ahol szinte mindig történik valami érdekes.
Viszonylag egyszerű megközelíthetősége miatt rendkívül népszerű kirándulóhely a várostól északra emelkedő Gubalówka. A hegyre kényelmesen a siklóval, vagy
gyalogosan a meredek turistaúton lehet feljutni. A sikló
lenti állomásához kézműves alkotásokat, helyi ételeket
kínáló bazáron át vezet az út, a sétálóutca végén. Útban
hazafelé rövid kitérőt teszünk Lőcse városába, amelynek
már a középkorban európai jelentősége volt. A főtéren
három gyönyörű épület van: a Szent Jakab templom
(vallási központ), a városháza (önkormányzati és igazságszolgáltatási központ), továbbá az üzletközpont
(gazdasági központ). Később még ide került a hatalmas
kupolájú evangélikus templom is. A városnézés után
hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Utazás időtartama: 4 nap/3 éj
Indulási időpontok: VI.2., VII.17., X.20.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest
Elhelyezés: Krakkóban, ***-os szálloda,
2 ágyas, zuhany/WC-s szobáiban.
Ellátás: Reggeli.
Vacsora felár ellenében kérhető.
Minimum létszám: 35 fő

Varsó

Auschwitz
Krakkó
Wieliczka
Zakopane
Budapest

Részvételi díj Ft/fő

VI. 2., VII. 17., X. 20.

2-ágyas szobában

59 500

Egyágyas felár (lekérésre)

21 900

Vacsora felár

12 500

Kirándulás Wieliczkába belépőjeggyel,
min. 15 főtől

7 500

Kirándulás Auschwitzba, belépőjeggyel,
min. 15 főtől

7 500

Helyszínen fizetendő belépők

25 EUR/fő
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KÖRUTAZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN
Utazás időtartama: 5 nap/4 éjszaka
Indulási időpontok: IV. 27., VII. 12., IX. 6.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest
Elhelyezés: Wroclawban, ill. Krakkóban,
***-os szállodák, 2 ágyas, zuhany/WC-s
szobáiban.
Ellátás: Reggeli. Vacsora felár ellenében.
Minimum létszám: 35 fő

fakultatív tutajozás a szurdokban. A festői fekvésű
nedeci vár megtekintése után indulás haza. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Wroclaw

Czestochowa
Krakkó
Bochnia
Dunajec

4-5 NAPOS UTAK

Varsó

Nedec

Részvételi díj Ft/fő

IV. 27., VII. 12., IX. 6.

2-ágyas szobában

99 900

1-ágyas felár (lekérésre)

28 900

Vacsora felár

18 500

Tutajozás Dunajecen, min. 15 főtől
Helyszínen fizetendő belépők

6-8 NAPOS UTAK

Budapest

9 500
85 PLN/fő

EGZOTIKUS UTAK

látható Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a csodatevő ,,Fekete Madonna" ikonja. A legenda
szerint Szent Lukács evangélista festette annak az asztalnak a lapjára, amelynél a Szent Család imádkozott
és étkezett. Rövid pihenő után továbbutazás Krakkóba.
Szállás elfoglalása.
4. nap: Krakkó – Bochnia
Reggeli után városnézés Krakkóban. A múzeumok,
templomok és történelmi jelentőségű épületek által
szegélyezett Piactér közepén emelkedik a Posztóház (Sukiennice), mellette az egykori városháza áll.
Körben ódon kereskedőházak, patinás paloták és a
gótikus Mária templom, ahol Európa legnagyobb
gótikus oltára látható. A főtéren óránként hallható a
templom tornyából trombitán játszott közismert krakkói dallam. Látogatás Európa egyik legpompásabb
királyi várában, a Wavelben, amely a lengyel királyok
rezidenciája volt a XI. századtól a XVII. századig. A
Wawelben van a királyok temetkezési helye, ahol több
közös királyunk sírja található. A vár aljában, a Visztula
partján látható a város egyik jelképe, egy nagyméretű
sárkány, amely félóránként igazi tüzet lehel. Délután
látogatás a bochniai sóbányában, Európa legrégebbi
kősóbányájába. Az 1248 óta működő sóbánya az
UNESCO világörökség része. Bár egyelőre még kevésbé
ismert, mint a wieliczkai bánya, de rendkívül érdekes. A látogatók egy középkori környezetben találják
magukat, ahol utazhatnak földalatti bányavasúttal,
valamint multimediális bemutató keretében találkozhatnak a bánya szellemével és történelmi alakokkal.
Szállás Krakkóban.
5. nap: Dunajec – Nedec – Budapest
Reggeli után indulás a vadregényes Dunajec folyóhoz,
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1. nap: Budapest – Olmütz – Wroclaw
Indulás Budapestről a korai reggeli órákban. Utazás Olmützbe, Morvaország hajdani fővárosába, amely Csehország egyik legszebb városa, fallal körülvett nagy kiterjedésű
óvárosával, számtalan gyönyörű templomával, hangulatos
tereivel, barokk szobraival, szökőkútjaival. Gyalogos városnézés az óvárosban. Gyönyörű főterén áll a világörökség részeként számon tartott Szentháromság oszlopa, a gótikus
stílusban épült, impozáns városháza, a kuriózum csillagászati óra. Továbbutazás Wroclawba, szállás.
2. nap: Wroclaw
A reggelit követően városnézés az Odera partján fekvő
1000 éves Wroclawban az egyik legszebb lengyel városban, amelyet a Száz híd városának is neveznek, illetve
hídjai, folyói és csatornái miatt a lengyel Velencének is hívják. Emellett Wroclaw nyüzsgő egyetemi város, felsőfokú
tanintézményében közel 130 ezren tanulnak. Óvárosának
különleges látnivalója az egykori piactér (Rynek) gótikus
stílusú városházával, díszes homlokzatú polgári házaival.
Számos történelmi látnivaló található a városban, sok
közte a 13. századra nyúlik vissza. A város különleges
látnivalója a Wyspa Piaskowa szigete, az egykori papi
soktemplomos városrésszel. Ez volt a több mint 1000 éve
alapított Wroclaw egykori városmagja, központjában áll a
13-16. századi, gótikus stílusú székesegyház. Feltétlenül
meg kell tekinteni, a lengyel felkelők harcát bemutató,
monumentális méretű, 114x15 méteres festményt, a
Raclawickai körképet. Szállás Wroclawban.
3. nap: Czestochowa – Krakkó
Reggeli után utazás az ország „lelki fővárosába”,
Czestochowa-ba, amely Lengyelország zarándokok
által leglátogatottabb helye. Látogatás a Jasna Gora
kolostorban, a legjelentősebb lengyel kegyhelyen. Itt
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DALMÁT CSILLAGTÚRÁK
1. nap: Elutazás a kora reggeli órákban a Plitviceitavakhoz. A híres természeti ritkaság 200 km² nagyságú területen található. A tórendszer 16 kristálytiszta
tavat és 92 kisebb-nagyobb vízesést foglal magába. A
legfelsőbb tó és a legalsóbb tó közötti szintkülönbség
kb. 500 m. E vízi csodát, valamint a páratlan szépségű növény- és állatvilágot számtalan fából készült, a
tavak felszíne felett átvezető hidakon sétálva csodálhatjuk meg. Tovább utazás Zadar környékére, vacsora,
szállás.
2. nap: Reggeli után útban Trogir felé, rövid séta erejéig megállunk a gyönyörű fekvésű, Primostenben.
Hangulatos óvárosát egy szigetre építettek, s később
híddal kapcsoltak a szárazföldhöz. Továbbutazás
Trogirba, melynek óvárosa az UNESCO világörökség
része. A város egy kis szigeten fekszik, s hídon és a
városkapun keresztül közelíthető meg. A település
számos, értékes látnivalót rejt magában: Szent Lovro
katedrális, Óratorony, Keresztelő Szent János temp-
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lom. Rövid szabad program után folytatjuk utunkat
Splitbe, Horvátország második legnagyobb városába,
amelynek legjelentősebb látnivalója Diocletianus
császár egykori palotája. Az impozáns épület keleti és
nyugati oldalán 215, északon 175, délen 181 méter
hosszú, 2 méter vastag falait négy hatalmas saroktorony, 6 nyolcszögletű kaputorony és további bástyák
védték. Városnéző sétánk után rövid szabadidő a
pálmafás tengerparti sétányon, majd visszautazás a
szálláshelyre, vacsora.
3. nap: Reggeli után elutazás Sibenikbe, ahol gyalogos városnézés során megtekintjük az óvárost, a
Szent Jakab székesegyházat, a városházát, a várkaput.
Sibeniktől kb. 17 km-re, északnyugatra található a Krka
folyó vízesése. Az ötlépcsős zuhatag szépsége, vadsága
minden idelátogatót lenyűgöz. Látogatás a Krka Nemzeti Parkban. Visszautazás a szállásra, vacsora.
4. nap: Reggeli után Zadarba, Dalmácia egykori fővárosába látogatunk. Az óvárosban a modern épületek

Utazás időtartama: 4 nap/3 éj
Indulási időpontok: IV. 14., V. 18., IX. 28., X. 20.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Szállás: 3 *-os, 2-ágyas, zuhany/WC-s
szállodai szobákban
Ellátás: Félpanzió (reggeli és vacsora)
Minimum létszám: 35 fő

között bukkanunk rá a római, bizánci és román építészet
remekműveire. (Fórum kőlapjai, Szent Donát templom,
Mária-templom). Rövid szabadidő, majd hazautazás,
érkezés az esti órákban.
Részvételi díj Ft/fő

IV. 14., V. 18.,
IX. 28.

X. 20.

2-ágyas szobában

59 900

65 500

Egyágyas felár (lekérésre)

13 500

Belépők (helyszínen fizetendők)

14 500
300 kuna
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BALKÁN KÖRÚT

BOSZNIAHERCEGOVINA

Eszék
Belgrád

Szarajevó
Mostar
Dubrovnik
Herceg-Novi
Kotor

MONTENEGRO

1166-ban épített, román stílusú Szt. Trifun templomot
és a Szt. Lukács templomot. Szabadprogram keretén
belül séta az óváros ódon falai között. Visszautazás Herceg Noviba, séta a városban. Délután szabadprogram,
strandolási lehetőség. Vacsora, szállás.
4. nap: Reggeli után utazás a különleges hangulatú,
a keleti és a nyugati kultúrát ötvöző városba, Szarajevóba. Séta a város török negyedében, a nyüzsgő életű
Baščaršijan, óratorony, Gazi Husrev bég dzsámi, amely
a Balkán legjelentősebb és legimpozánsabb mecsete,
szerbtemplom, Gavrilo Princip tábla a Ferenc Ferdinánd
elleni merénylet színhelyén, Miljacka-part. Továbbutazás Karakajba, vacsora, szállás.

5. nap: Reggeli után elutazás a szerb fővárosba, Belgrádba, ahol bejárjuk a híres nándorfehérvári várat.
Hunyadi János itt verte vissza a török ostromot, és itt
halt hősi halált Dugovics Titusz. A győztes csata emlékére szól minden délben a harangszó. A várból jól
látható a Duna–Száva összefolyása, valamint Zimony,
ahol Hunyadi János hunyt el. Szabad program a „belgrádi Váci utcában”. Érdemes ellátogatni egy kisvendéglőbe, ahol megkóstolhatjuk a helyi specialitásokat,
például a csevapcsicsát. Hazautazás, érkezés a késő
esti órákban.
Részvételi díj Ft/fő

VI. 1., IX. 20.

2-ágyas szobában

109 900

Egyágyas felár (lekérésre)

23 900

Belépők (helyszínen fizetendők)

20 EUR

4-5 NAPOS UTAK

HORVÁTORSZÁG

6-8 NAPOS UTAK

SZERBIA

Utazás időtartama: 5 nap/4 éjszaka
Indulási időpontok: VI. 1., IX. 20.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőség: Budapest
Elhelyezés: Bosznia-Hercegovinában
3 és 4*-os, 2 ágyas, zuhany/WC-s
szobákban, Montenegróban 4*-os, 2 ágyas,
zuhany/WC-s szobákban.
Ellátás: Félpanzió (reggeli, vacsora).
Minimum létszám: 30 fő

EGZOTIKUS UTAK

Budapest

29

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. nap: Elutazás a kora reggeli órákban. Útközben rövid pihenő Szlavónia legnagyobb városában, Eszéken,
amelynek óvárosát Európa legkedvesebb barokk emlékei között említik. Séta a hangulatos óvárosban, majd
folytatjuk utunkat a Neretva völgyében fekvő, méltán
világhírű, festői Mostarba, Csontváry egyik kedvenc
helyére. Szállás, vacsora.
2. nap: Reggeli után séta Mostar óvárosában, ahol
megcsodálhatjuk az Öreg-hidat, amely Bosznia-Hercegovina szimbóluma, Karadoz bég dzsámiját, a Biscevica
utcát és a Tabánt. A város hangulatát, vonzerejét az itt élő
népek, kultúrák, vallások, történelmi emlékek adják. Rövid szabadprogram után folytatjuk utunkat Dubrovnikba,
Horvátország legfestőibb, legvonzóbb városába. Gyalogos
városnézés az óvárosban, amely az UNESCO Világörökség
részét képezi. Megtekintjük a Pile kaput, a városfalat, az
Onofrio kutat, a Szt. Balázs templomot, a Szűz Mária katedrálist, a Minceta erődöt. Rövid szabadprogram után
folytatjuk utunkat Montenegróba, a Fekete-hegyek országába. Szállás és vacsora Herceg Noviban.
3. nap: Reggeli után a Kotori öbölhöz látogatunk, elsőként az öböl névadó városát, Kotort tekintjük meg,
amelynek óvárosa ugyancsak az UNESCO védelme alatt
áll, a világörökség része. Aszimmetrikus szűk utcák,
terek jellemzik, gazdag középkori építészeti emlékművekkel. Az óvárost körülvevő erőd nagysága az egész világon elismert. Számos látnivalói közül megtekintjük az
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ÉSZAK-OLASZ TÁJAKON / ALPOK–ADRIA
1. nap: Elutazás Szlovénián keresztül, rövid pihenő
Trojane festői alpesi településen. Itáliába belépve a
trieszti öbölben, a Miramare kastély parkjában megcsodálhatjuk három ország (Olaszország, Szlovénia,
Horvátország) tengerpartját is. A gyönyörű kastélyparkban sétálhatunk, kávézhatunk, de mód lesz rövid (kb.
20-25 perc) fakultatív kastélylátogatásra is. Érkezés Lido
di Jesolóra az esti órákban, szállás.
2. nap: Reggeli után utazás a Garda-tóhoz, Sirmione
félszigetére, amely már kétezer évvel ezelőtt is kedvelt
üdülőhely volt. Fakultatív motorcsónaktúránkon teljes
képet kapunk erről a hihetetlenül szép tájról, a félszigetről, a tóról, a hegyekről, láthatjuk Maria Callas villáját,
a híres Catullus grottát és a tó mélyéről feltörő Boiola
kénes vizű forrást is. Szabadprogram keretében sétálhatunk az elegáns üdülőhely virágokkal övezett utcáin,
terein, ennek során minduntalan feltűnik előttünk a tó
keleti vagy nyugati medencéje. Innen Veronába vezet
utunk. Az Adige folyó hídján átsétálva jutunk a történelmi városközpontba. Elsőként az Aréna terére, a látványos
Piazza Bra-ra érkezünk, ahol megismerkedünk a város
izgalmas történelmével. Utunk az elegáns bevásárló
utcán, a Via Mazzinin át a nyüzsgő piactérre, a Piazza
Erbe-re visz. Tovább megyünk az 1187-ben felavatott
Dómhoz, majd visszatérve a központba, az ,,Urak terét"
(Piazza dei Signori) keressük fel, ahol megismerkedünk
a Scala család történetével, megnézzük palotájukat és
sírkertjüket. Közös sétánk a Capulet háznál, Romeó és
Júlia történetének varázslatos helyszínén ér véget. Szabadidőben mindenki felfedezheti a ,,saját Veronáját".
Visszautazás Lido di Jesolóra, szállás.
3. nap: Reggeli után utazás Punta Sabbioni kikötőjébe,
ahonnan privát hajóval panoráma utat teszünk. Az út
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során láthatjuk a várost megvédeni szánt gátrendszer
építkezését, a velencei Lido szigetének tenger felőli,
majd lagúna felöli oldalát, a San Servolo, San Lazzaro,
Grazia, San Clemente, Guidecca és San Giorgo szigeteket, közben megismerkedünk Velence történelmével
is. Hajónk még egy félkört ír le a Szent Márk öbölben,
hogy a vízről is megcsodálhassák a legfőbb látnivalókat. Kikötés után közös sétánkon megismerjük a Riva
degli Schiavonit, a kis, majd a nagy Szent Márk teret.
A Mercerie kanyargós utcáin eljutunk a Canale Grandét
átívelő Rialto-hídig. Szabad program keretében kb. 30
perces gondolázásra is lehetőség lesz. Délután ismét
hajóra szállunk, és újabb szigetekkel ismerkedünk meg.
Elsőként az üveggyártásáról világhírű Murano szigetén
felkeresünk egy családi tulajdonban levő, ma is működő manufaktúrát. Itt a mester megmutatja milyen
technikákkal készülnek a csodás üvegtárgyak, majd
kedvezményes vásárlásra is mód nyílik. Továbbhajózunk
a csipke szigetére, Buranóba, a színes házikókkal, csatornákkal szabdalt utakkal, igazi ,,olaszos" hangulatú
sikátorokkal, terekkel ékes, ma is élő, lakott szigetre,
ahol bő egy órát töltünk. Végül hajónkkal visszatérünk
Punta Sabbioniba, majd onnan jesolói szálláshelyünkre.
4. nap: Reggeli után a magyar történelemhez is kötődő északolasz nagyvárosba, Padovába látogatunk.
Az egyik legszebb olasz téren (Prato della Valle) megtaláljuk a padovai egyetem leghíresebb magyar tanítványának, Báthory Istvánnak a szobrát. Mellette vezet
utunk Szent Antal bazilikájához. Az 1310-ben felavatott
épület sokban eltér a hagyományos bazilikáktól. Felkeressük a szent sírját, amely a legautentikusabb hely
kívánságaik megfogalmazására. Láthatják a szent ereklyéit, és megismerhetünk 3 gyönyörű kolostorudvart is.

Utazás időtartama: 4 nap/3 éj
Indulási időpontok: III. 15., IV. 14., X.20.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: Lido di Jesolón 3*-os szálloda,
2-3 ágyas szobáiban
Ellátás: Büféreggeli.
III. 15-i és X. 20-i dátum esetén félpanzió
(büféreggeli, 3 fogásos vacsora).
Minimum létszám: 35 fő

Padovából utunk már hazafelé vezet. Szép élményeink
birtokában, rövid pihenőkkel az esti órákban érkezünk
Magyarországra.

Budapest
Ljubljana
Trojane
Garda-tó
Trieszt
Lido di Jesolo
Verona
Padova Velence

Részvételi díj Ft/fő

III. 15., IV. 14., X. 20.

2-ágyas szobában

69 900

Egyágyas felár (lekérésre)
Hajójegy

18 500
40 EUR/fő
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TOSZKÁNA CSODÁI
Utazás időtartama: 5 nap/4 éjszaka
Indulási időpontok: III. 15., IV. 13., IV. 27.,
VI. 1., IX. 21., X. 19.
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: ***-os szállodában,
2 ágyas, zuhany/WC-s szobákban.
Ellátás: Reggeli.
Vacsora felár ellenében kérhető.
Minimum létszám: 35 fő
Budapest
Milano
Trieszt
Bologna

Pisa
San Gimignano

Firenze
Siena

Részvételi díj Ft/fő

III. 15., IV. 13., IV. 27., VI. 1.,
IX. 21., X. 19.

2-ágyas szobában

108 500

Egyágyas felár (lekérésre)

19 900

Vacsora felár

14 900
9 900

Helyszínen fizetendő belépők

60 EUR/fő

Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó

1,40 EUR/éj

6-8 NAPOS UTAK

Uffizi képtár, min.15 főtől

4-5 NAPOS UTAK

Montecatini

EGZOTIKUS UTAK

mint a Dóm tér a dómmal és a dóm múzeumával, ahonnan szép kilátás nyílik a sienai dombvidékre. A nap másik
célpontja San Gimignano. A tornyok városának, amely
az olaszországi világörökség része, 13 bástyáját messziről
észreveszi az utazó. A hajdani várból lett városka sikátorszerű utcáin barangolva sok meglepetés vár a látogatóra.
Az élményekkel teli nap után visszatérés a szálláshelyre
az esti órákban. Fakultatív vacsora a szálláshelyen.
4. nap: Reggeli után irány Pisa. Főterét nem hiába
hívják a Csodák terének, hiszen az itt található dóm
épületcsoportja, amelyet a XI. században kezdtek építeni, valóban a mai napig egyedülálló látványosságnak számít. Az épületegyüttes alkotóelemei a Dóm, a
Battistero (keresztelőkápolna), a Camposanto (temető)
és a leghíresebb, a Ferdetorony, amelyet nemrég újítottak fel, így utasaink is feljuthatnak rá a városnézés során.
Ezen a napon útba ejti a csoport Luccát is, amelynek
híres szülötte Puccini. Jólesik a séta a vastag városfallal
körülvett kisváros falai között, amelyek ódon hangulatot
árasztanak. Visszatérés a szálláshelyre a délutáni órákban, fakultatív vacsora a szálláshelyen.
5. nap: Korai reggeli után elbúcsúzunk a toszkán tájaktól. Útközben megállás Bologna-ban, a híres egyetemi
városban. Séta a belvárosban, ahol a Piazza Maggiore
és a Piazza del Nettuno páratlanul szép téregyüttesében
gyönyörködhetünk, mielőtt visszaindulnánk. Az utazás
során rövid pihenők, érkezés Budapestre a késő esti
órákban.
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1. nap: Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián
keresztül Olaszországba. Útközben egyórás megállás
Triesztben a Miramare kastélynál. Érkezés a szálláshelyre, Montecatinibe, Olaszország elsőszámú, nagyvilági
gyógyfürdőhelyére az esti órákban. Fakultatív vacsora a
szálláshelyen.
2. nap: Délelőtt félnapos ismerkedő városnézés Firenzében, a reneszánsz bölcsőjeként számontartott városban. Az ékszerkereskedők apró házacskáival teli híd
a Ponte Vecchio, a Palazzo Vecchio, a Dóm, a Battistero,
a Campanile megtekintése helyi idegenvezetővel tett
séta során. A város talán leghíresebb lakói a mecénás
Medici család tagjai voltak, az ő emléküket is számtalan
műemlék őrzi. A Medici épületegyüttes, a San Lorenzo
templom, a Capella dei Principi és a Sagrestia Nuova
épületét szintén érintik a reneszánsz központjában
töltött nap folyamán. Az Uffizi képtár látogatására is lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. A sorbanállás
elkerülése végett a képtárlátogatásra előzetesen, irodáinkban kell jelentkezni. Az élménydús nap után viszszatérés a szálláshelyre a késő esti órákban. Fakultatív
vacsora a szálláshelyen.
3. nap: Ezen a napon a dimbes-dombos toszkán táj két
páratlan szépségű városával ismerkedünk meg. Siena
igazi középkori város, amelyet sem a reneszánsz, sem a
barokk nem érintett, és a mai napig Európa egyik legegységesebb gótikus városa maradt. Főbb látnivalói az Il
Campo főtér, a közeli városháza, a Palazzo Pubblico, vala-
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TIROL ÉS A BAJOR KASTÉLYOK TITKAI
1. nap: Indulás kora reggel Budapestről. Ausztria egyik
legvarázslatosabb tartománya a salzkammerguti tavaktól a kitzbüheli Alpokig húzódó Salzburg tartomány.
Ez a terület magába foglalja a természet szinte minden
fellelhető csodáját. Itt találja a látogató a világ egyik legnagyobb jégbarlangját, Európa legkiterjedtebb vízesését
és a Keleti-Alpok nagy kiterjedésű természetvédelmi
körzetét. Első állomásunk a Krimml-vízesés a világ
ötödik, Európa legnagyobb vízesése. Három szakaszban
összesen 380 méter mélységet zuhog át a gleccserek
táplálta zuhatag. A szakaszok közül a legnagyobb mintegy 65 méteres. Kényelmes, 4 kilométeres sétaút vezet
fel a tetejéig, összesen négy kiépített kilátóval. Továbbutazás Innsbruck környékén található szálláshelyünkre.
2. nap: A reggelit követően városnézés Innsbruckban, Tirol fővárosában. Ez a gyönyörű kulturális város
800 éves történelmével a turisták egyik kedvenc állomása. Az Inn völgyben található várost a műkincsek városának is szokás nevezni. Innsbruck a nevét az Inn folyó
után kapta, ami a város mellett folyik. A városhoz olyan
nevek fűződnek, mint I. Maximilian császár és Mária Terézia. Délután szabad program.
3. nap: A reggelit követően Bajorország felfedezésére
indulunk. Első állomásunk Neuschwanstein kastélya.
Neuschwanstein kastélyát II. Lajos király sziklák uralta, festői hegyvidéki környezetbe építtette, ahogy azt
Richard Wagnernek is írta, a régi német lovagi várak
eredeti stílusában akart kialakítani. Szabadidőt követően továbbindulunk Linderhof kastélyához. Ahol ma
Linderhof díszes kastélya áll, egykor II. Miska, II. Lajos ki-
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rály édesapjának vadászháza állt. A Bourbon-dinasztia
pompás udvarállamának rabja, II. Lajos a Graswangtal
völgyben tervezte a Versailles-i kastély és park második
kiadását felépíteni. A szálláshelyünk felé utazva elhaladunk Garmisch-Partenkirchen városa mellett, amely
nemcsak a Zugspitzéről, Németország legmagasabb
hegyéről (2962 m) híres, hanem az olimpiai játékokról
és a sí világkupa futamokról is. Visszatérés szállásunkra.
4. nap: Reggeli után utazás Wattensbe, ahol megtekintjük a Swarovski Kristályvilágot – vásárlási lehetőség, szabadidő, ebédelési lehetőség fakultatív módon, a
múzeum saját éttermében. Kora délután továbbutazás a
festői szépségű Achenseehez, amely Ausztria nyugati
részén, a Karwendel-hegység ölelésében található,
közel 1000 méteres magasságban. Seespitzből teszünk
egy másfél órás hajóutat a tavon, majd a kikötést követően átszállunk a fogaskerekű vasútra és Jenbach-ig
utazunk (vonat és hajójegy a helyszínen fizetendő).
Visszatérés a szállásunkra.
5. nap: A reggelit követően a hazautazás megkezdése, amelyet megszakítunk a festői Berchtesgaden
városka meglátogatásával. Hitler hírhedt Sasfészeke,
Berchtesgaden mellett, 1834 méter magasan, a hegy
csúcsán található. Még a feljutás is érdekes, mert a busz
csak 1000 méterig tud felmenni, onnan speciális hegyi
buszok viszik fel az utasokat, majd az eredeti alagúton
bemennek hegy gyomrába, ahol az utolsó 124 méteren
az eredeti liften lehet feljutni a Sasfészekhez. Amennyiben az időjárás miatt nem lehet felmenni, úgy hosszabb
pihenőt teszünk Heiligenkreuz-ban, a cisztercita apát-

Utazás időtartama: 5 nap/4 éjszaka
Indulási időpontok: IV. 13., VI. 1., VIII. 16., IX. 20.
Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest, Tatabánya,
Győr
Elhelyezés: 3* szállodában,
2-3 ágyas összkomfortos szobákban
Ellátás: reggeli

ság megtekintése, helyi vezetéssel. A ciszterci kolostor,
amely 1133-as alapítása óta megszakítás nélkül működik. Ezzel a második legrégebbi folyamatosan működő
ciszterci kolostor a világon a szintén ausztriai reini apátság után. Hazaérkezés az esti órákban.

NÉMETORSZÁG
Bécs

Neuschwanstein
Berchtesgaden
Innsbruck

AUSZTRIA

Budapest

Részvételi díj Ft/fő

IV. 13., IX. 20.

VI. 1., VIII. 16.

2-3 ágyas szobában

93.500

94.500

Egyágyas felár

20.000

vacsora felár

15.000

Helyszínen fizetendő belépők

55 EUR
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FEKETEERDEI KALANDOZÁSOK – NÉMETORSZÁG, FRANCIAORSZÁG
Utazás időtartama: 5 nap/4 éjszaka
Indulási időpontok: VI. 1., VII. 12., IX. 6.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Tatabánya, Győr
Elhelyezés: 3* szállodában,
2-3 ágyas összkomfortos szobákban
Ellátás: reggeli

Strasbourg
Oberharmersbach
Triberg
Freiburg

Bécs
Meersburg

Salzburg

AUSZTRIA

Részvételi díj Ft/fő

VI. 1., VII. 12., IX. 10.

2-3 ágyas szobában

109 900

Egyágyas felár

20 000

2-12 éves korig pótágyon

82 900

Vacsora felár

20 000

Helyszínen fizetendő belépők

46 EUR

6-8 NAPOS UTAK

Budapest

4-5 NAPOS UTAK

NÉMETORSZÁG

EGZOTIKUS UTAK

lásunkra. Az este folyamán fakultatív módon részt vehetünk a híres Feketeerdő torta elkészítésében, szállásunkon.
4. nap: A mai napon kirándulásunk első állomása
Meersburg, a Bodeni-tó északi partján. Városnézés a
hangulatos középkori óvárosában, ahol szűk, kacskaringós utcácskák, fagerendás, virágos ablakos polgárházak és még a mai napig működő piactér varázsolja el
a látogatót. Innen a Mainau virágszigetre utazunk, ami
páratlan élményt kínál. A legenda szerint a Szentföldről
hazatérő keresztes lovagok a szigeten pihentek meg és
köszönetképpen virágmagokat adtak ajándékba. A sziget maga egy hatalmas arborétum, óriás fákkal, alattuk
a fűben apró kis kék, sárga virágok, máshol törpetulipánok, és nárcisztenger. Kihagyhatatlan élmény a pillangó
ház megtekintése, ahol kb. 80 féle pillangót lehet megcsodálni. Mielőtt visszatérnénk szállásunkra, még látogatást teszünk a Fürstenberg kastélyba. Érdekessége,
hogy a parkjában „ered” a Duna, innen indul 2850 km-es
útjára, hogy a Fekete-tengerbe ömöljön. Visszatérés a
szállásunkra az esti órákban.
5. nap: Kora reggel kijelentkezés a szállodából és a hazautazás megkezdése. Látogatás Salzburg városába, ahol
elsősorban a Mirabell kastélyt és kertjét fedezzük fel. A világ egyik legszebben tervezett és legjobban karbantartott
kertjében áll a Mirabell kastély. A kastélyparkban a hosszú,
négyszögletes virágágyak között gyönyörű márványszobrok bukkannak a látogató szeme elé. Egy kis hidacskán
áthaladva a bástyakertbe jutunk, végül megnézhetjük a
legrégebbi német szabadtéri színpadot, a Heckentheatert.
Szabadidő, majd folyamatos utazás technikai megállókkal.
Hazaérkezés Budapestre az esti órákban.
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1. nap: Indulás kora reggel Budapestről, Tatabánya–
Győr–Bécs útvonalon szállásunkig, amely a német–
francia határ közelében található. Folyamatos utazás,
technikai megállókkal, szállás elfoglalása az esti órákban,
Oberharmersbach térségében.
2. nap: A reggelit követően Utazás Freiburgba,
a Feketeerdő fővárosába, amely egyben Németország
legdélebbi nagyvárosa is. A várossal kapcsolatos állandó
kérdés, hogy vajon a freiburgiak azért olyan vidámak,
mert náluk többet süt a nap, mint bárhol máshol, vagy a
freiburgiakat azért jutalmazták különösen sok napsütéssel, mert annyira derűs kedvű emberek. Városnéző sétát
teszünk az óvárosban, majd folytatjuk utunkat a festői Tititóhoz. Fakultatív hajókirándulás a tavon, szabadidőben
séta közben megcsodálhatjuk a parti sétány gyönyörű,
favázas házait. Romantikus panorámaúton jutunk vissza
szállásunkhoz, érintve Triberget, ahol Németország legnagyobb vízesését találjuk, illetve az 1000 óra házát.
3. nap: Reggeli után Franciaországba látogatunk, Strasbourgba, Elzász fővárosába, az Európai Parlament és az
Európa Tanács székhelyére. Útközben egy rövid kitérőt
teszünk Wolfach nevű kisvárosba, ahol az üvegfúvás művészetével ismerkedünk. Mindenkinek lehetősége lesz egy
saját kis tárgyat készíteni. Strasbourg a Rajna bal partján
fekszik, a legközelebbi német várossal az Európa-híd köti
össze (utunk hazafelé vezet erre). A világörökség részeként
védelmet élvező történelmi városmag az Ill folyócska szigetén terül el. Városnézésünk során megtekintjük a NotreDame katedrálist, a „Petite France” negyed fagerendás házait és csatornáit, a Les ponts couverts hidat. Szabadidő a
városban, majd az Európa-hídon átkelve visszatérés a szál-
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A MEISSEN-I PORCELÁN NYOMÁBAN – DREZDA, LIPCSE, KÖNIGSTEIN
1. nap: Indulás Budapestről kora reggel, Tatabánya–
Győr–Mosonmagyaróvár útvonal, Prága érintésével
Drezdába, Szászország Elba-parti fővárosába. Drezda
az NDK-s időszakban Berlin és Lipcse után az ország
harmadik legnagyobb városa volt. Mára a nagy nyugatnémet városok ebből a szempontból egy kissé hátrébb
szorították, ez azonban nem változtat azon, hogy Drezda
az ország egyik legszebb városa. Vonatkozik ez elsősorban az óvárosi részre, mert ott található a látnivalók
legnagyobb része. A megérkezést követően panoráma városnézés. A város legnevezetesebb épületeinek
egyike a 95 méter magas, barokk stílusú evangélikus
templom, a Frauenkirche, amely hatalmas kupolájával
kiemelkedik a környezetéből. A templom a Neumarkt
téren található, a tér elnevezése arra az időszakra utal,
amikor itt még piac volt. A templomnak érdekes módon
hátat fordítva áll Luther Márton, a reformáció atyjának
szobra. A tér szép épületei közül az egyik, egy szálloda
előtt II. Frigyes Ágost szász király szobra néz szembe
Luther Mártonéval. Az esti órákban bejelentkezés a belváros közeli szállásunkra.
2. nap: Reggel gyalogos és buszos városnézés Drezdában idegenvezetőnk segítségével, majd szabadidő.
Ekkor lehetőség lesz megtekinteni Drezda leghíresebb
látnivalóját, a Zwingert. Elsősorban a XV-XVIII. századi
mesterek műveinek kiállítása tette a múzeumot világhírűvé, de mindenképpen érdemes felkeresni a porce-
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lángyűjteményt és a matematikai-fizikai szalont, amely
a világ egyik legrégibb műszaki-tudományos kiállítása.
Délután szabadidő a városban.
3. nap: A reggelit követően egész napos kirándulásra
indulunk. Első állomásunk Lipcse városa, amiről mindenkinek más juthat elsőre eszébe. Napóleon és az ún.
népek csatája, Goethe és a Faust, Tomaskirche, ahol Johann Sebastian Bach volt a kántor ellátogatunk. Lipcse
Szászország második legismertebb városa, nagyobb,
mint Drezda mégsem ez lett a tartomány székhelye, holott a város már évszázadok óta kereskedelmi és kulturális központ. Gyalogos városnézés, régi városháza, régi
piactér, Thomaskirche, majd a népek csatája emlékmű.
Szabadidőt követően továbbutazás Meissenbe. A névről szinte mindenkinek egy porcelán képe villan a szeme
elé, de ez természetes is, hisz nemzetközi hírnevét az ott
gyártott porcelánnak köszönheti. Látogatást teszünk
a manufaktúrában, majd sétálunk egyet az Elba-parti
kisváros óvárosában. Visszatérés szállásunkra az esti
órákban.
4. nap: A kora délelőtti órákban elbúcsúzunk Drezdától, és hazafelé indulunk. Utunkat megszakítjuk
Königstein váránál, amelyet az Elba felett építettek
és több, mint 50 épületet foglal magába. Az erdőd
régen börtönként is működött, ma Szászország leglátogatottabb létesítménye. Érkezés Budapestre az esti
órákban.

Utazás időtartama: 4 nap/3 éjszaka
Indulási időpontok: VIII.17., X.20.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Felszállási lehetőségek: Budapest, Tatabánya,
Győr
Elhelyezés: 3* szállodában Drezdában,
2-3 ágyas összkomfortos szobákban
Ellátás: reggeli

Lipcse
Drezda

Meissen

Budapest

Részvételi díj Ft/fő

VIII. 17., X. 20.

2-3 ágyas szobában:

69 900

Egyágyas felár

30 000

Helyszínen fizetendő belépők

45 EUR
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LISSZABONI KÉPEK
1. nap: Budapest – Lisszabon
Wizz Air járat esetén elutazás kora délutáni órákban,
transzfer a szálláshelyre.
2. nap: Lisszabon
A reggeli után félnapos városnézés Lisszabonban. A
lenyűgöző panorámát a VII. Edward parkból élvezzük,
majd az elegáns Marquis de Pombal teret átszelve, a
Rossio negyed felé autóbuszozunk. Az ódon katedrálistól gyalogosan folytatjuk a programot, a Sé mellett
elhaladva, az Alfama negyed festői sikátorain sétálva.
A Tejo partján a manuelin stílus remeke, a Jeronimos
székesegyház (belülről), az UNESCO Világörökség Belém torony (kívülről) és a Felfedezések Emlékműve
képezik még a közös látnivalókat. Délután szabadidő.
Este fakultatív fado est vacsorával.
3. nap Lisszabon – Óbidos – Batalha –
Nazare – Fátima
A reggeli után szabadidő, vagy fakultatív egész napos
kirándulás Óbidos, Batalha, Nazare, Fátima csodáinak
felfedezésére. Közös séta Óbidos városában, amelynek bájos fehér házikóit középkori városfal övezi. Az
egyik legfestőibb fekvésű halászfaluban, Nazaréban
panoráma a felsővárosból és rövid szabadidő az alsóvárosban. Utunk következő állomása az UNESCO Világörökség Batalha kolostor (belépő helyszíni fizetés ellenében), a portugál gótika gyöngyszeme, majd Fátima
világhírű zarándokhelyéről térünk vissza a fővárosba.
Szállás Lisszabonban.
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4. nap: Lisszabon – Sintra
A reggeli után szabadidő további sétákra, vagy fakultatív egész napos kirándulás. Az UNESCO Világörökség
Sintra az ország legromantikusabb szeglete. A vadregényes fekvésű nyaralóhelyen a 14. századi királyi palota (a belépő helyszíni fizetés ellenében) termeiben
régmúlt korokba repít bennünket a képzelet. Rövid
szabadidő után Európa legnyugatibb pontjától, a Cabo
da Rocatól elkészíthetjük utazásunk legszebb fotóit.
Hazafelé Cascais előkelő villáiban és a halászkikötő
látványában gyönyörködhetünk. IV.14-i turnus esetén
transzfer a repülőtérre, hazautazás a késő esti órákban, érkezés ápr. 18-án.
5. nap: Lisszabon – Budapest
IX. 20-i turnus esetén reggeli, majd szabadidő
egyéni felfedezésekre. Érdemes megtekinteni az
óceanariumot, vagy a Gulbenkian múzeumot, vagy
az Azulejo múzeumot. A menetrend függvényében
transzfer a repülőtérre, hazautazás.

Indulási időpontok:
4/3-as turnusok: IV.14. (Wizz Air), X. 21. (TAP)
5/4-es turnusok: VIII. 19., (TAP), IX.20. (Wizz Air)
Utazás: a Wizz Air vagy a TAP közvetlen
menetrend szerinti járataival
Elhelyezés: 3*-os szállodában
Ellátás: büféreggeli

TAP járat esetén a program az alábbiak szerint módosul:
1. nap: kora reggeli elutazás, városnézés Lisszabonban
2. nap: Lisszabon – Obidos- Batalha- Nazare- Fatima fakultatív program
3. nap: Sintra fakultatív program
4. nap: VIII.19-i turnus esetén szabad program,
X. 21-i turnusnál hazautazás a reggeli órákban
5. nap: VIII.19-i turnus esetén hazautazás a reggeli
órákban.
A látnivalók, vagy kirándulások sorrendje változhat!

Részvételi díj Ft/fő

IV. 14. (4/3)

VIII. 19. * (5/4)

IX. 20. (5/4)

X. 21.* (4/3)

2 ágyas szobában

119 900

154 900

129 900

134 900

Egyágyas felár

34 900

45 900

45 900

34 900

Repülőtéri illeték

29 900

Sintra – Cascais kirándulás ( min.15 fő)

17 900 + 10,00 EUR belépő

Obidos- Nazare- Fatima kirándulás (min.15 fő)

19 900 + 7,00 EUR belépő

Fado est itallal (min.10 fő)

15 900

A szállodában helyi adó fizetendő 1,00 EUR/fő/éj. A *-gal jelzett időpontokban a részvételi díj a feladható csomagot tartalmazza (TAP). Wizz Air járatoknál az ár a kisméretű kézipoggyász tartalmazza.
Az egyéb poggyászok ára a Wizz Air mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően fizetendő, a katalógus készítésekor a 23 kg-os feladható poggyász ára 29.000 Ft.
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MADRIDI SÉTÁK
Utazás időtartama: 5 nap/4 éjszaka
Indulási időpontok: IV. 30., V. 25., X.12.
Utazás: menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3*-os szállodában
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 15 fő

A programok sorrendje változhat!
Részvételi díj Ft/fő

IV. 30.

V. 25.

X. 12.

2 ágyas szobában

134 900

119 900

129 900

Egyágyas felár

44 900

Repülőtéri illeték

34 900

Toledo kirándulás (min. 15 fő)

16 900

Segovia- Avila kirándulás (min. 15 fő)

19 900

Flamenco est itallal (min. 10 fő)

19 900

Helyszínen fizetendő belépők

45 EUR

4-5 NAPOS UTAK

amelyet méltán sorolnak az UNESCO Világörökségek közé. II. Fülöp 16. századi kolostorpalotája a
világ nyolcadik csodája, a királyi lakosztályokban és
temetkezőhelyen, valamint a bazilikában elhelyezett gyűjtemény impozáns darabjai és a történelmi
atmoszféra egyaránt ámulatba ejtik a látogatót. A
program a repülőtéren fejeződik be. Hazautazás a
menetrend függvényében.

6-8 NAPOS UTAK

A részvételi díj tartalmazza az El Escorial kirándulást az 5.napon. A poggyász árak a Wizz Air
mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak, a katalógus készítésekor a
feladható 23 kg-os poggyász ára 21 600 Ft

EGZOTIKUS UTAK

El Greco, Tiziano, Van Dyck és Goya festették. Megtekintjük El Greco leghíresebb festményét a Szent
Tamás templomban (a belépő a helyszínen fizetendő), és a 12. századi, mudejar boltívekkel ékes Santa
Maria zsinagógán (a belépő a helyszínen fizetendő)
kívül marad idő néhány apró ajándék beszerzésére
is. Visszatérés Madridba. Este fakultatív flamenco
show sangriával.
4. nap: Madrid – Segovia – Ávila – Madrid
Reggeli után szabadidő további sétákra Madridban, vagy egész napos fakultatív kirándulás az
UNESCO Világörökség, festői Segoviába, amely
Kasztília ékessége. Sétánk a tájképet impozáns
íveivel uraló, 728 méteres, római vízvezeték lábától indul, hogy a sziklás kiszögellésen, büszke
hajóként emelkedő várban (a belépő a helyszínen
fizetendő), felkeressük a katolikus királyok lakosztályait. Szabadidejükben, ki ne hagyják a ropogós
malacsültet ebédre! Délután az oszlopos városfalával messziről hívogató, UNESCO Világörökség
Ávila, Szent Teréz szülővárosa vár bennünket. A
spanyol gótika legkorábbi alkotása a katedrális (a
belépő helyszíni fizetés ellenében), majd óvárosi
sétánk a szent keresztelő kápolnájában ér véget.
Visszatérés Madridba.
5. nap: Madrid – El Escorial – Budapest
Reggeli a szállodában, majd szabadidő. Délután
félnapos kirándulás, a műkincsek sokaságát őrző
El Escorialba (a belépő a helyszínen fizetendő),
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1. nap: Budapest – Madrid
Elutazás Madridba a menetrendtől függően. Transzfer a szállodába, szabadidő.
2. nap: Madrid
Reggeli a szállodában, majd félnapos autóbuszos és
gyalogos városnézés Madridban. Megtekintjük a
város lenyűgöző épületeit, a monumentális sugárutakat (Gran Vía, Castellana), a híres szökőkutakat
(Cibeles, Neptuno), a hangulatos tereket (Plaza de
España, Plaza Mayor, Plaza del Oriente) a Retiro parkot, a Felfedezések emlékművét a Kolumbusz téren,
a Királyi Palota környékét. Megismerjük a Habsburg
és a Bourbon városrészeket, a modern városrészben
betekintést nyerünk a mai Madrid életébe. Délután
egyénileg folytathatják a felfedezést az Aranyháromszögben, ahol pár perces sétányira három világhírű múzeum (Prado, Thyssen-Bornemissza, Reina
Sofia) felbecsülhetetlen kincsei kápráztatják el a
szerencsés látogatót.
3. nap: Madrid – Toledo – Madrid
Reggeli után szabadidő, vagy egész napos fakultatív kirándulás a gyönyörű múzeumvárosba,
Toledoba, amely az UNESCO Világörökségek ékköve. A Tajo folyó fölött emelkedő ősi királyi székhely
történelmi városmagjának gazdag építészeti és művészeti örökségét a keresztény, muzulmán és zsidó
kultúra ötvöződése hozta létre. A panorámát gótikus
tornyával uraló katedrális (a belépő a helyszínen
fizetendő), a spanyol egyház központja, oltárképeit
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BARCELONA – A KATALÁN FŐVÁROS
1. nap: Budapest – Barcelona
Elutazás Barcelonába a menetrendtől függően. A repülőtérről 3 órás autóbuszos városnézésre indulunk Gaudi
nyomában. A modernista építész zseni leghíresebb
alkotásai, a Casa Batlló és a La Pedrera lakóházak bizarr
kéményei, balkonjai, majd a Sagrada Familia, azaz a
Szent Család templom kívülről való megtekintése fantasztikus élményt jelentenek. Rövid séta a Güell parkban
(belépő az árban), majd transzfer a nyaralóhelyen található szállodánkba. Ez Barcelonától kb. 70 km-re van,
a belváros, a Plaza Catalunya gyorsvasúttal kb. 70 perc
alatt, kényelmesen megközelíthető. A szobák elfoglalása, szabadidő.
2. nap: Montserrat – Barcelona
Reggeli a szállodában, majd egész napos MontserratBarcelona kirándulásra indulunk. Montserrat
katalónia spirituális központja, a csodálatos környezetben fekvő bencés kolostort barlangok, kápolnák veszik
körül. A bazilikában a Montserrati Szűzanya, a Moreneta
az oltárról néz le a hívekre. Barcelonába érve autóbuszos
nézelődés, panoráma a Montjuic-hegyről, majd a kikötői negyed, a Kolumbusz-szobor útvonalon érkezünk a
híres Ramblához és a római alapokra épült gótikus városrész érintésével fejezzük be a programot. Visszatérés
a szállodába.
3. nap: Tengerparti pihenés vagy fakultatív
kirándulás
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Reggeli után szabadidő egyéni felfedezésekre a nyaralóhelyen vagy Barcelonában, vagy egész napos (kb. 8 óra)
fakultatív kirándulás Besalú–Figueres útvonalon.
Besalú városka délkeleti kapuja a Fluvia folyót átívelő,
12. századi, gótikus őrtornyokkal védett, román kori híd,
ezen át jutunk a zsidó és keresztény kultúra ötvöződéséből keletkezett óvárosba. Katalónia egyik legjelentősebb
középkori műemléki együttesében apró tereket átszelve,
szűk utcácskákon barangolva jutunk az oroszlános reliefekkel őrzött homlokzatú, 3 hajós román templom elé.
Szabadidő, majd Figueresba vezet az utunk. Itt található
a Dali Múzeum (a belépő a helyszínen fizetendő), amely
a madridi Prado után a legnépszerűbb egész Spanyolországban. A városka egykori színházának üvegkupolás
épülete Dali szürrealista álomfényképeiből létrehozott
jelentős alkotásait őrzi, amelyek átfogó betekintést
adnak a világhírű művész életművébe. Visszatérés a
szállodába.
4. nap: Tengerparti pihenés vagy fakultatív
kirándulás
Reggeli után szabadidő vagy fakultatív kirándulás az
FC Barcelona stadionjába, a világhírű Camp Nouba (a
belépő a helyszínen fizetendő) és szabadidő az óvárosban. A múzeum, a lelátók, a vendégöltöző, a sajtószoba,
a butik és a Kubala-szobor egyéni ritmusban, mintegy 2
óra alatt tekinthető meg. Ezután szabadidőt biztosítunk
a Plaza Catalunya közelében, ahol a Ramblas, a Santa

Utazás időtartama: 5 nap /4 éjszaka
Indulási időpontok: IV. 27. ,V. 19., VI. 1.,
IX. 27., X. 5., 19.
Utazás: Wizz Air menetrend szerinti járatával
Elhelyezés: 3* szállodában Calella
vagy Santa Susanna nyaralóhelyen
Ellátás: büfé félpanzió
Minimum létszám: 15 fő

Eulália templom, vagy a legjobb butikok csábítják betérésre a vendégeket. Visszatérés a szállodába.
5. nap: Barcelona – Budapest
Könnyű, korai reggeli vagy hidegcsomag a menetrend
függvényében, majd az idegenvezető kíséretében
transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A látnivalók sorrendje változhat.
Részvételi díj Ft/fő

IV. 27., V. 19.,
VI. 1.

IX. 27., X. 5.,

X.19.

2 ágyas szobában

119 900

114 900

134 900

Egyágyas felár

24 900

Repülőtéri illeték

29 900

Besalu- Figueres kirándulás (min. 15. fő)

16 900

Camp Nou látogatás (min. 15 fő)

12 900

Helyszínen fizetendő belépők

45 EUR

A részvételi díj tartalmazza a 2. napi montserrati kirándulást. A szállodában
helyi adó fizetendő 1,00 EUR/fő/éj. A poggyász árak a Wizz Air mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak, a katalógus készítésekor a
feladható 23 kg-os poggyász ára 25 400 Ft.
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HÉTVÉGE AMSZTERDAMBAN

MEGJEGYZÉS: az április 14-i és az április 28-i turnusnál, a 3. napon, fakultatív módon lehetőség van egész
napos autóbuszos kirándulásra Keukenhofba is,
amely 2017-ben március 23. és május 21. között tart
nyitva. A világ legnagyobb virágparkjában veszi kezdetét minden tavasszal Európa legjelentősebb virágkiál-

Utazás időtartama: 4 nap/3 éjszaka
Indulási időpontok: III. 15., IV. 14., IV. 28.,
VII. 20., VIII. 17., IX. 21., X. 20.
Utazás: A KLM menetrendszerinti járatával
Elhelyezés: 3*-os szállodában,
2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 20 fő

lítása. Keukenhof, amely maga a paradicsom, évente
mindössze kb. 2 hónapig van nyitva és több, mint 7
millió hagymát ültetnek el. Tulipán, jácint, nárcisz és
örmény gyöngyike a fő növények a hatalmas fák és
rododendron bokrok mellett. A virágillat fantasztikus. A
kiállítás reggel 8 órától 19,30 óráig várja a látogatókat.
A buszos kirándulásokra csak itthon lehet jelentkezni! A
kirándulások a menetrend függvényében illetveünnepi
időszakokban felcserélődhetnek. A csoporttal utazó
idegenvezető (a nem előre megrendelt) kirándulásokat az igényeknek megfelelően tömegközlekedéssel
szervezi meg! Ünnepi időszakokban a programokban
változás előfordulhat!

III. 15

IV. 14.

IV. 28.

VII. 20.

VIII. 17.

IX. 21.

X. 20.

2-3 ágyas szobában

89 900

119 900

114 900

99 900

119 900

107 900

139 900

Egyágyas felár

30 000

30 000

30 000

40 000

66 000

30 000

87 000

Aalsmeer/Rotterdam /Delft

32 000

Volendam/Zaanse Schans

28 000

Keukenhof kirándulás

39 900

Helyszínen fizetendő belépőjegyek

60 EUR

Repülőtéri illeték

24 900

6-8 NAPOS UTAK

Részvételi díj

4-5 NAPOS UTAK

4. nap: A reggelit követően szabad program. Kora
délután fakultatív kirándulás Volendam festői kisvárosba. A középkor hangulatát idéző faházak mentén,
zegzugos utcákon sétálva megcsodálhatjuk a helybeliek különleges népviseletét is. Utunk során megismerjük a fapapucs készítés fortélyait, majd folytatjuk
utunkat Zaanse Schans-ba, ami egy igazi szabadtérimúzeum. Öt szélmalma még ma is működőképesen
várja látogatóit, emellett megtekinthető egy százhúsz
éves boltocska, és a helyi kézműipar néhány példája,
környékbeli paraszt és halászházak. Mielőtt visszatérnénk Amszterdamba, még látogatást teszünk egy
tipikus holland sajtfarmon. A kirándulást követően
a csomagok felvétele a szállodában, majd transzfer a
repülőtérre, hazautazás.

EGZOTIKUS UTAK

A poggyász árak a KLM mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak. 1 db max. 23 kg-os feladható csomag felára 16 000 Ft
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. nap: Elutazás Budapestről a reggeli órákban repülővel, megérkezés után transzfer a belvárosba, majd
félnapos városnézés helyi vezetéssel a csatornákkal
teli Amszterdamban. Észak Velencéje kilencven
aprócska szigetre épült, hatvan csatorna választja
el ezeket egymástól, de összeköti a több mint ötven
hasonlóan homorú és mégis különböző híd. Az ember hamar bennfentes lesz – már grachtnak hívja a
csatornákat, s azt hiszi, tudja, melyik hídról a legszebb
a kilátás: aztán a következő hídon elbizonytalanodik,
mert újabb csodára lel. Boldogság, ha süt a nap, de
az amszterdamiaknak nem okoz depressziót a gyakori
eső sem. Ezt követően fakultatív módon, részt vehetünk egy panorámahajós városnézésen is, amely a
legjobb lehetőség a zegzugos csatornák mentén épült
világhírű kereskedő és kikötőváros építészeti remekeinek felfedezésére. Felejthetetlen élményt nyújtanak
a partokon látható paloták, kereskedőházak, múzeumok. Utazás a szállodába, elhelyezkedés.
2. nap: A reggelit követően szabadidő. Fakultatív kirándulás Aalsmeer – Rotterdam –Delft útvonalon.
Első állomásunk Aalsmeer, ahol a világ legnagyobb
virágtőzsdéje található. Majd Rotterdamba látogatunk, amely Hollandia második legnagyobb városa,
és itt található Európa legnagyobb kikötője. A város
hangulata és a különleges házak biztosan maradandó
emlékként maradnak meg emlékezetünkben. Végül
sétát teszünk Delft belvárosában. Visszatérés Amszterdamba.
3. nap: Szabad program. Séta a belvárosban, idegenvezetőnkkel.
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HÉTVÉGE PÁRIZSBAN
1. nap: Elutazás Budapestről a menetrend függvényében, megérkezés után félnapos városnézés
Párizsban, helyi magyar nyelvű idegenvezetővel.
(Diadalív, Notre Dame, Szajnapart, Eifffel torony – kívülről, csak néhány fotó erejéig). Párizs Európa legromantikusabb városa a kultúra és a divat fővárosa is. A
város számtalan pontjáról élvezhetik az egyedülálló
panorámát, a jellegzetes párizsi kávéházak teraszáról
megfigyelhetik a franciák oly irigylésre méltó lezserségét, a múzeumokban pedig évszázadok páratlan
kincseiben gyönyörködhetünk. Délután a szálláshely
elfoglalása, szabad program. Este fakultatív hajókirándulás a Szajnán, a helyszínen az idegenvezetőnél
lehet rá jelentkezni. A hajós városnézés során a kivilágított Párizsban gyönyörködhetnek. *Bizonyos időpontokban a menetrend függvényében a városnézés,
a második napra tevődik át.
2. nap: Reggeli után szabad program, fakultatív
séta a Montmartre hangulatos művésznegyedében,
utána a Diadalív megtekintése igény szerint. Délután
fakultatív kirándulás Versaillesba, a kastély meglátogatása, helyi magyar nyelvű idegenvezetővel.
Visszatérés a szállodába a kora esti órákban.
3. nap: A reggelit követően egész napos szabadidő
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Párizsban, a fények és a művészetek városában vagy
fakultatív kirándulások metróval, idegenvezetőnk
szervezésébe. (A Louvre és Napoleon sírja vagy az
Orsay Múzeum vagy a Rodin Múzeum megtekintése igény szerint, majd séta a Diadalívnél és a
Tülériák kertjében.) Délután fakultatív kirándulás
és kastélylátogatás a Fontainebleau-i erdőbe. A
vadászkastély egykor királyi rezidencia volt, az építmény gazdag kincseinek megtekintése szintén helyi
vezetéssel történik. Visszatérés a szállodába.
4. nap: A reggelit követően szabad program, majd
a késő délutáni órákban transzfer a repülőtérre, hazautazás.
MEGJEGYZÉS: A buszos kirándulásokra csak itthon

Utazás időtartama: 4 nap/3 éjszaka
Indulási időpontok: III. 15., IV. 14., IV. 28.,
VI. 2., VII. 13., VIII. 17., X. 20.
Utazás: Az Air France menetrend szerinti járatával
Elhelyezés: 3*-os szállodában,
2 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 20 fő

lehet jelentkezni! A kirándulások a menetrend függvényében felcserélődhetnek. A csoporttal utazó idegenvezető (a nem előre megrendelt) kirándulásokat az
igényeknek megfelelően tömegközlekedéssel szervezi
meg!

Részvételi díj

III. 15.

IV. 14.

IV. 28.

VI. 2.

VII. 13.

VIII. 17.

X. 20.

2 ágyas szobában

99 900

109 900

119 900

143 900

109 900

133 900

114 900

Egyágyas felár

35 000

45 000

45 000

60 000

36 000

36 000

36 000

Versailles kirándulás

28 900

Fontaniebleau kirándulás

29 900

Eurodisney belépőjegy

18 500

Helyszínen fizetendő belépőjegyek

40 EUR

Repülőtéri illeték

24 900

A poggyász árak az Air France mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak. 1 db max. 23 kg-os feladható csomag felára: 16 000 Ft
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VÁROSNÉZÉS NIZZÁBAN – PROVENCE-SZAL FŰSZEREZVE
Utazás időtartama: 5 nap/4 éjszaka
Indulási időpontok: V. 30., X. 3.
Utazás: A Wizz Air járatával
Elhelyezés: 3*-os szállodában, 2 ágyas,
fürdőszobás szobákban, 2 éj Nizza, 2 éj Arles
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 20 fő

Figyelem! Az október 3-i út esetében a program sorrendje
felcserélődik, először lesz Arlesben a szállás, majd később
Nizza mellett.

Monaco

Arles
Antibes

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ

Nizza

V. 30., X. 3.

2 ágyas szobában

139 900

Egyágyas felár

44 000

Fakultatív kirándulás Monacoba és Eze-be

46 000

Helyszínen fizetendő belépőjegyek

30 EUR

Repülőtéri illeték

40 000

*A fakultatív kirándulások min. 10 főtől indulnak. A poggyászárak a WizzAir
mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak. 1 db nagyméretű
kézipoggyász felára 12.700, 1 db max. 23 kg feladható kézipoggyász felára 15.200 Ft.

6-8 NAPOS UTAK

Avignon

4-5 NAPOS UTAK

Párizs

EGZOTIKUS UTAK

tőváros őrzi kétezer éves történelmét, míg Juan-les-Pins a
nyár három hónapja alatt éjjel-nappal várja a szórakozni
vágyókat. A gyönyörű strandok, a mediterrán növényzet, a
délies hangulat és a környék látnivalói igazán kellemessé
teszik a tartózkodást. Városnézés, séta az óváros sikátoraiban, látogatás a provence-i piacon és a Picasso múzeumban. Következő megállónk Cannes, a filmművészet fővárosa, amely nem véletlenül tartozik a híresek és gazdagok
egyik legkedveltebb üdülőhelyei közé. Az óváros felfedezése után a nap utolsó programjaként ellátogatunk Aix-enProvence-be. Majd eljutunk az óvárosban található Érseki
Palotához, a városházához és a virágpiachoz. A hangulatos
Cours Mirabeau sétány platánjai alatt nézelődünk, ahol
barokk épületek sorakoznak. Meglátogatjuk a negyven
szökőkút városának katedrálisát, utána felkeressük Cezanne
egykori műtermét a benne kialakított kiállítással. Érkezés
Arles-ba a kora esti órákban, szállás elfoglalása (2 éj).
4. nap: Reggel indulás Avignonba, a pápák váro-sába.
Meglátogatjuk az óvárost, a Pápai Palotát és az avignoni
hidat, amely a Rhone folyót ívelné át, azonban annyiszor
sérült meg a történelem folyamán, hogy ma már csak egy
fél híd található a helyén. Ezt követi Les Baux de Provence
elbűvölő középkori városának meglátogatása. Délután
városnézés Arles városában, amelyet görög gyarmatosítók
alapítottak még i.e. 6. században. Egyik fénykorát Julius
Caesar ideje alatt élte, de a középkorban is jelentős szerep
jutott a városnak. A 20. században 7 műemléke került fel
az UNESCO Világörökség listájára. Városnézés keretében
megnézzük az Arénát, a középkori és renaissance óvárost.
5. nap: Reggeli után szabadidő Arles-ben, vásárlási
lehetőség, majd a menetrend függvényében transzfer a
repülőtérre.
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1. nap: Elutazás a déli órákban Budapestről. Az érkezést
követően városnézés Nizzában utaskísérőnkkel. A városnézés érinti az óvárost, a virágpiacot, az operaházat, a barokk
katedrálist, az Angyal-öblöt és a sziklaszirti panoráma kilátót, ahonnan remek rálátás nyílik az egész városra. A város
mediterrán bája, festői óvárosa, olasz múltja és ókori emlékei mindenkit rabul ejtenek. Franciaország legdélkeletibb
pontján helyezkedik el Nizza, a francia Riviéra fővárosa.
Franciaország ötödik legnagyobb városa, egy kiváltságos
helyzetben lévő találkozópont az Alpok, Provence, Korzika
és Olaszország között. Az esti órákban transzfer a szállásra
(2 éj).
2. nap: Délelőtt szabadidő a szállodában vagy fakultatív
kirándulás Monacoba, amely a Grimaldiak ősi és parányi
hercegsége. A rövid földnyelvnek, amelyre Monte-Carlo
épült, és amelyen most a világ leghíresebb kaszinója található, a múlt századig még neve sem volt. A híres kaszinót
luxushotelek, a történelmi Café de Paris és Európa legelőkelőbb üzletei veszik körül. Elvileg Monte-Carlo csupán egy
pont Monaco térképén, a valóságban a hercegség hírnevét
jórészt neki köszönheti. A leglátványosabb városrész Monte-Carlóban a hegytető. Itt találhatók a belle époque-ra,
azaz a 19. század végére, 20. század elejére jellemző extravagáns stílusú épületek. A tornyokkal díszített, csipkézett
tetejű kaszinó a hegycsúcson található. Továbbutazás Ezebe, ebbe a csodálatos középkori kisvárosba, amely szikla
tetején található, csodálatos kilátással a teljes Cote d'azur
partra. Látogatás a parfüm múzeumba. Visszatérés szállásunkra.
3. nap: A reggelit követően indulás Antibes-ba, és a vele
egybeépült Juan-les-Pins, amely Nizza mögött a Cote d'
Azur második legnagyobb települése. Antibes, a kis kikö-
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LONDONI SÉTÁK
1. nap: Elutazás Londonba a reggeli órákban.
Megérkezés után kb. kétórás orientációs városnézés
autóbusszal. Elhelyezkedés a szálláshelyen, majd gyalogos városnézés a belvárosban. A séta részét képezi
a Parlament, a Westminster apátság, a Downing
Street, a Lovasgárdisták laktanyája, a Trafalgar
tér, a St. James’s Park, a Buckingham palota megtekintése. A Westminster apátságot a helyszínen
váltott belépővel belülről is megtekinthetik. 2011ben az apátság volt a helyszíne William tórnörökös és
Katherine Middleton (ma már Cambridge hercegnője) világraszóló esküvőjének. Az Apátság bejáratánál
van az Ismeretlen katona síremléke, páratlanul szép,
legyezőgótikával díszített kápolnájában nyugszik nagyon sok angol uralkodó, így többek között VII. Henrik
és I. Erzsébet is. Emellett híres angol tudósok, költők és
írók (pl. Chaucer, Darwin, Purcell) temetkezési helyéül
is szolgált évszázadokon keresztül.
2. nap: Fedezze fel idegenvezetőnkkel a Temze déli
partját, amelynek látnivalói közül nem egy újdonságnak számít. A séta a London Bridge-nél kezdődik és
érinti az alábbi látnivalókat: Southwark katedrális,
Sir Francis Drake hajója (a Golden Hinde), a George
fogadó és az Anchor Inn, Shakespeare Globe színháza. A túra a Modern Tate múzeumnál fejeződik be,
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amit a modern művészetek kedvelőinek ajánlunk. Az
újonnan épült Millenium gyaloghídon keresztül pedig a Szt. Pál katedrálishoz és a híres londoni Citybe
juthatnak el, de érdemes felhajózni a Temzén a Tower
zord épületéhez is. Délután szabad program során
felkereshetik az angol főváros híres múzeumainak
egyikét, a Nemzeti Galériát vagy a British Múzeumot,
amelyekbe a belépés díjtalan. Este fakultatív publátogatás vacsorával.
3. nap: Szabad program vagy fakultatív kirándulás
vonattal Windsorba, amely egyre inkább II. Erzsébet
első számú rezidenciájának szerepét tölti be. A kastély
részét képezi a Szt. György kápolna, számtalan, a királyi családhoz kapcsolódó esemény szinhelye. Végigjárják a megtekinthető királyi apartmanokat (köztük a
fogadások színhelyéül szolgáló hosszú és impozáns
dísztermet), és pillantást vethetnek a szépen gondozott parkra is. A kastélylátogatás után átsétálnak a
Temze felett Eton-be, amelynek híres magániskolájában tanult többek között Vilmos herceg, a jövendő
trónörökös is. A Londonban maradóknak ajánljuk a
Madame Tussaud Panoptikum megtekintését.
4. nap: Szabad program, amelynek során ki-ki kedve
szerint válogathat. A shoppingolás elengedhetetlen
program Londonban... Aki csak egyszerűen bolyonga-

Utazás időtartama: 4 nap/3 éj
Indulási időpontok: III. 15., IV. 14., IV. 29.,
VI. 2., VI. 24., IX. 21., X. 21.
Utazás: Wizz Air menetrend szerinti
repülőjárattal
Elhelyezés: 3*-os szállodában
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 15 fő

ni szeretne a városban az keresse fel a Covent Garden
környékét, a híres Carnaby utcát vagy a kis csatornákkal
teli Camden városrészt. Transzfer a repülőtérre a délutáni
órákban, hazautazás a menetrend függvényében.
A programok sorrendje felcserélődhet. A gyalogos városnézésekhez a közlekedési jegy a helyszínen fizetendő.
Részvételi díj Ft/fő

III. 15., VI. 2.,
IX. 21., X. 21.

IV. 14.,
VI. 24.

IV. 29.

2 ágyas szobában

109 900

114 900

119 900

Egyágyas felár

43 900

59 900

Repülőtéri illeték

34 900

Windsori kirándulás vonattal
(min .10 fő)

15 900

Pub vacsora (min 10 fő)

9 900

A poggyászárak a Wizz Air mindenkori szabályzatának megfelelően módosulhatnak A katalógus készítésekor a 23 kg feladható poggyász felára 19 000 Ft
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RÓMAI SÉTÁK

sétányát, a Sárkányok, a Víziorgona, Neptunus és az
ovális szökőkutak magasbatörő vizét csodálhatják
meg.
4 nap/3 éjszakás csoportoknál transzfer a repülőtérre, hazautazás a menetrend függvényében.
5. nap: Szabad program, transzfer a repülőtérre,
hazautazás a menetrend függvényében.
A programok sorrendje felcserélődhet

4 nap/3 éj

5 nap / 4 éj

V. 12., 19., 26., VI. 23.

IX. 15., 22., 29., X. 6.

IV. 14., 29., VI. 2., X. 20.

2 ágyas szobában

99 900

104 900

124 900

99 900

Egyágyas felár

32 900

32 900

42 900

32 900

Repülőtéri illeték

4-5 NAPOS UTAK

Részvételi díj Ft/fő

Indulási időpontok:
4/3-as turnusok: V. 12., 19., 26., VI. 23.,
IX. 15., 22., 29. X. 6.
5/4-es turnusok: IV. 14., 29., VI. 2., VII. 14.,
VIII. 18., X. 20.
Utazás: Alitalia menetrend szerinti járataival
Elhelyezés: 3/4*-os belvárosi szállodában
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 15 fő

VII. 14., VIII. 18.

36 900

Vatikáni látogatás (min.15 fő)

17 900

Ókori Róma (min.15 fő)

15 900

Angyalvár és Róma legszebb terei (min.10 fő)

15 900

Tivoli kirándulás ( min.15 fő)

19 900

3 vacsora felára

19 900

6-8 NAPOS UTAK

a Sixtusi kápolnát Michelangelo freskójával és több
más híres alkotás mellett a Laokoon szoborcsoportot
is. Délután félnapos fakultatív program keretében
Róma híres tereire és az Angyalvárba is eljuthatnak. A gyalogséta útvonala: Angyalvár (belülről),
Angyalhíd és a Tiberisz folyó, Campo di Fiori ( Virágos
mező tere), Farnese Tér és Palota kívülről.
4. nap:
5/4-es turnusok esetén félnapos fakultatív kirándulás a Rómától 40 km-re található Tivoliba, amely
már az ókorban híressé vált mészkőbányáiról, innen
szállították a köveket, amelyeket Colosseum építésénél is felhasználtak. Leghíresebb palotája a Villa
d’Este, amelynek parkjában 500 különféle formájú
és nagyságú szökőkút működik. Liszt Ferenc, a palota vendége itt komponálta a Villa d’Este kútjai című
szimfonikus költeményét. Séta a palota reprezentációs termeiben és magánlakosztályaiban. A parkban
többek között Diana barlangját, a Száz szökőkút

EGZOTIKUS UTAK

Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó 3*-os elhelyezés esetén 4,00 EUR/fő/éj, 4*-os elhelyezésnél 6,00 EUR/fő/éj. A fakultatív programok árai a szükséges belépőjegyet tartalmazzák.
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1. nap: Elutazás Budapestről a menetrend függvényében. Érkezés után panorámás városnézés
megállással a Szent Pál Bazilikánál. Transzfer a
szálláshelyre, elhelyezkedés. ( Esti érkezés esetén a
városnézés a későbbi napok során valósul meg.)
2. nap: Séta helyi idegenvezetőnkkel az örök
Városban, amely érinti a Spanyol lépcsőt, a Trevikutat, amelybe ha pénzérmét dobnak biztos a
visszatérés az olasz fővárosba, a Miniszteri palotát,
a Parlament alsó házát, a kupolájáról híres Pantheont, a szökőkutakkal ékes Navona teret. Délután
félnapos fakultatív program keretében ismerkedés az
ókori Róma emlékeivel. Belülről tekinthetik meg a
híres gladiátor viadalok színhelyét, a Róma jelképévé
vált Colosseumot, megcsodálhatják az ókori Róma
központjának romjait őrző Forum Romanumot. A
Palatinus dombon időzve képet alkothatnak arról,
milyen fényűző életet élhettek a gazdag rómaiak, hiszen Augustustól Septimus Severusig számtalan római császár kedvelt építkezési helye volt ez a terület.
3. nap: Délelőtt fakultatív látogatás a Vatikán Múzeumba és a Szent Péter bazilikába, helyi közlekedéssel. (Erre a programra technikai okokból kérjük
az utazás megrendelésekor jelezzék részvételi szándékukat.) Ez a séta szinte kihagyhatatlan mindazok
számára akik eljutnak az Örök Városba. Gyönyörködhetnek a Szt. Péter tér lenyűgöző épületegyüttesében és a Szt. Péter bazilika számtalan emlékében,
amelyek közé a közelmúltban bekerült II. János Pál
pápa síremléke is. A Vatikáni Múzeumban láthatják
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CSILLAGTÚRÁK SZICILIÁBAN
1. nap: Érkezés Cataniába a Wizz Air járatával az esti
órákban. Transzfer a szálláshelyre, elhelyezkedés és vacsora.
2. nap: Fakultatív kirándulás az Etnához és Taorminába
Utazás autóbusszal az Etna délkeleti lejtőjén Santa
Venerinán és Zafferanán keresztül kb. 2 000 m magasságig. (Rifuggio Sapienza). Ezen a szinten lehetőség nyílik
az 1882-ben keletkezett Silvestri kráterek megtekintésére (ingyenes), étkezési és vásárlási lehetőség helyi
termékekből (különböző ízű mézek, pisztácia, borok ...)
Aki szeretné teljessé tenni az élményt, annak felárért az
időjárás függvényében lehetősége van kabinos felvonóval 2 500 m magasságig fölmenni, majd onnan tovább
Mercedes típusú terepjáró buszokkal egészen 3 000
méterig, a mai napig aktívan működő központi kráterek
aljáig, és ezen a szinten körbejárni a 2002-ben 3 hónap
alatt keletkezett 9 új kráter egyikét szakképzett helyi
túravezető magyarázatával.Ezt követően a kirándulás
Taorminában folytatódik. A görögök által alapított, gyönyörű fekvésű várost a Monte Tauro hegy fennsíkján az
1770-as években kezdték fölfedezni a turisták. Pezsgő
kulturális élet jellemzi. A görögök által épített, majd a
rómaiak által átépített színházat a mai napig használják,
operaelőadásokat, balett esteket, koncerteket tartanak
benne. A görög színház az idelátogató turisták kedvelt
fotótémája, melyet a magyar közönség elsősorban
Csontváry Kosztka Tivadar egyik legismertebb alkotásáról ismerhet. Vacsora a szállodában.
3. nap: A májusi turnus esetén egésznapos fakultatív
hajókirándulás Lipari és Vulcano szigetekre. Autóbusszal
jutnak MiIazzoba, onnan egy elegáns hajóval Liparira,
majd továbbutazás szintén hajóval Vulcano szigetére, ahol
szabadidő és fürdési lehetőség a kénes sárfürdőben. Hazafelé hajózás a szigetek és a Faraglioni-sziklák körül, majd
visszahajózás Milazzoba és autóbusszal a szállodába.
Az októberi időpontok esetén fakultatív kirándulás
Piazza Armerina – Agrigento útvonalon. Piazza
Armerina-ban látogatás a mozaikjáról híres Villa Roma-
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na del Casale-ba. Továbbutazás Agrigento-ba, a Templomok völgyébe, ahol számos görög isten templomát
tekinthetik meg. Itt található többek között a Concord
templom is, amely az ókori világ egyik legépebben
fennmaradt dór emléke. Vacsora a szállodában.
4. nap: Fakultatív kirándulás Siracusa-ba. Ismerkedés Siracusa római kori emlékeivel a régészeti parkban.
Európa egyik legnagyobb kiterjedésű ásatási területén
belül a görögök által épített színházban mai is tartanak
előadásokat. Klasszikus görög tragédiákat mutatnak be a
hajdan 16 000 néző befogadására alkalmas teátrumban.
A hajdani kőfejtőt, ahol 10 ezer athéni hadifogoly lelte
halálát, az arabok különböző gyümölcsfákkal és dísznövényekkel ültették be, kellemes hűs parkot hozva így létre. a
mindössze 500 m széles és 1 km hosszú Ortigia szigeten,
Archimedes szülőhelyén elsősorban a városka barokk látnivalóit csodálhatják meg. Vacsora a szállodában.
5. nap: Fakultatív kirándulás a „Keresztapa” nyomában. A híres amerikai rendező Coppola, Forza d’Agro
és Savoca nevű településeken forgatta a négy Oscar-díjjal jutalmazott filmjét, a Keresztapát. Ha valaki szeretne
igazán hamisítatlan szicíliai falvakba eljutni, akkor feltétlenül érdemes fél napot áldozni erre a két településre.
Savoca háromszáz méter magasan fekszik a tengerszint
felett. Egy hatalmas, kettéhasadt sziklára épült, a valamikor selyemvásárairól híres település. Itt játszódnak a
bárjelenetek a Bar Vitelli teraszán. Sétálhatnak a békés
utcácskákon, megtekintik a Cappuccini Konvent kata-

utazás időtartama: 5 nap / 4 éjszaka
Indulási időpontok: V.16., X.10., 24.
Utazás: a Wizz Air menetrend szerinti
járatával
Elhelyezés: 3*-os szállodában
Taormina térségében
Ellátás: félpanzió
Minimum létszám: 15 fő

Palermo
Etna
Piazza Armerina

Taormina
Catania

Agrigento
Siracusa

kombáit és a Santa Maria degli Angeli templomot Forza
d’Agro 420 méter magasan fekszik a Ion-tenger felett.
A Szent Háromság tiszteletére felszentelt templom altemplomában preparálták hajdan a múmiákat. Ezen a
településen is forgattak a filmből jeleneteket, így a ma
is használt nagy templomban tartották a film szerint
Michel és Appolonia esküvőjét. Transzfer a repülőtérre
a délutáni órákban, útközben megállás Cataniaban,
ahol megismerkedhetnek a város főbb nevezetességeivel (Dóm, Fő tér, Via Etnea). Este hazautazás a Wizz Air
menetrend szerinti járatával.

Részvételi díj Ft/fő

V. 16.

X. 10.

X. 24.

2 ágyas szobában

124 900

109 900

119 900

Egyágyas felár

24 900

Repülőtéri illeték

24 900

Etna-Taormina kirándulás (min.15 fő)
Lipari-Vulcano kirándulás májusban (min. 15 fő)

19 900 + 10 EUR belépő
19 900

Piazza Armerina-Agrigento kirándulás októberben (min. 15 fő)

25 900 + 20 EUR belépő

Siracusa kirándulás (min. 15 fő)

19 900 + 12 EUR belépő

Keresztapa nyomában (min. 15 fő)

12 900

A poggyászárak a Wizz Air mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak, a katalógus készítésekor a feladható 23 kg-os poggyász ára 19.000 Ft. Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó 0,50 EUR/fő/éj.
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EGZOTIKUS UTAK

6-8 NAPOS UTAK

4-5 NAPOS UTAK

TÖKÉLETES, KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS.
ÁTÜTŐBB HANGÉLMÉNY.
SZÁMOS KÜLÖNBÖZŐ
MÓDON HASZNÁLHATOD.

199 990 Ft-tól
45

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

TÖKÉLETES ÚTITÁRS A TÖKÉLETES UTAZÁSHOZ!

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

HÉTVÉGE RIGÁBAN
1. nap: Elutazás Budapestről az Air Baltic közvetlen járatával Rigába az esti órákban, a megérkezést követően
transzfer a szállodába.
2. nap: A reggelit követően 3 órás városnézés autóbusszal és gyalogosan a Baltikum „Párizsának” is nevezett fővárosban, amely fontos kulturális, oktatási, politikai, pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági központja
a régiónak. A 700 ezer lakosú Riga a Daugava folyó két
partján terül el. Az 1997 óta az UNESCO Világörökség
listáján található belváros csodálatos képet mutat:
macskaköves utcák, templomok, sikátorok, éttermek
tömkelege ejti ámulatba a turistát. Sétánk során a Három fívér-házat, a Szűz Mária-dómot, amelyet 1211ben kezdtek el építeni, s a világ egyik legnagyobb
orgonája is itt működik, a Szent Péter-székesegyházat,
amely 1209-ben épült, s amely 1523-ig katolikus
templomként működött, a reformáció azonban evan-
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gélikussá tette és a Svéd-kaput keressük fel. Délután
szabadidő a városban.
3. nap: Egész nap szabadidő vagy fakultatív kirándulás a Rundale kastélyhoz, amely a kurlandi hercegek nyári rezidenciája, a "Baltikum Versailles"-ának
inevezik.. Visszatérés Rigába a délutáni órákban,
szabadidő.
4. nap: Egész nap szabadidő vagy fakultatív kirándulás Siguldába, ami 53 kilométerre fekszik a lett fővárostól, a Gauja folyó öblében. Ez az egyetlen hely Lettországban, ahol 1,5 km-es körzeten belül, három a 13.
századból származó vár is található. Látogatást teszünk
Sigulda várának romantikus romjainál, illetve Turaide
helyreállított kastélyánál. A 11 ezres lakosságú város a
gyógyfürdőiről is híres, valamint környező hegyes részei
népszerű síelős helyek. A kirándulást követően transzfer
a menetrend függvényében a repülőtérre, hazautazás.

Utazás időtartama: 4 nap/3 éjszaka
Indulási időpontok: IV.14., VIII. 18., X. 20.
Utazás: Az Air Baltic menetrend szerinti
járatával
Elhelyezés: 3*-os szállodában,
2 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 20 fő

Részvételi díj Ft/fő

IV. 14., VII. 18., X. 20.

2-3 ágyas szobában

94 900

Egyágyas felár

24 000

Vacsora felár

22 000

Repülőtéri illeték

40 000

Rundale kirándulás (min. 10 fő)

26 900

Sigulda kirándulás (min.10 fő)

25 900
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SZENTPÉTERVÁR – ÉSZAK VELENCÉJE
legnagyobb és legismertebb székes-egyházainak, a
Szent Izsák Székesegyház és a Véren Megváltó Templomának részletes, kb. 3 órás megismerésére gyalogosan (jelentkezés az idegen-vezetőnél, belépők a
helyszínen fizetendők rubelben, kb. 9000 Ft/fő/két
templom). A Véren Megváltó II. Sándor emlékmúzeumaként épült, és a féldrágakövek remekművét képezi,
a Szent Izsák Székesegyház pedig a város legnagyobb
és legjelentősebb temploma.
4. nap: A reggelit követően fakultatív kirándulást javasolunk Puskinba (Carszkoje Szelo), amely 200 éven
keresztül a cárok nyaralója volt, Katalin cárnő óta pedig a
cárok kedvelt nyári rezidenciája, ahol szinte minden építészeti stílus felfedezhető. Itt található az európai barokk
építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a Katalin-palota is. Világhírét az ún. Borostyánterem, a Zöld Ebédlő
és a Trónterem alapozta meg. A líceum érintésével elsétálunk a klasszicista stílusú Sándor-palotához is. Ezután
a kirándulást Pavlovszkban folytatjuk, amely Katalin és I.
Pál kedvelt vadászterülete volt. Esti programajánlat egy
eredeti orosz folklórest zenével, tánccal.
5. nap: Délelőtt szabad idő a városban vagy a világhírű
Faberge kiállítás meglátogatása egyénileg. Déli órákban
transzfer a repülőtérre, utazás Budapestre moszkvai átszállással.

IV. 14.

Fakultatív kirándulások:
Ermitázs:
Petrodvorec:
Puskin - Pavlovszk:
Hidak megnyitása
Sétahajózás a Néván
Folklór

IV. 28

V. 17.

VI. 2.

VI. 14.

8 500 Ft/fő
16 500 Ft/fő
18 000 Ft/fő
8 000 Ft/fő
7 000 Ft/fő
11 500 Ft/fő

VII. 12. ,
VI. 21., VI. 28., VII. 19., VII.
VII. 5.
26. VIII. 9., VIII.
16., VIII. 23.

VII. 4. , IX. 8.

IX. 20.

2 ágyas szobában 3*+-os

79 000

99 000

115 000

115 000

120 000

130 000

95 000

110 000

89 000

2 ágyas szobában 4*-os

110 000

125 000

125 000

-

145 000

155 000

125 000

140 000

125 000

2 ágyas szobában 5*-os

125 000

140 000

165 000

-

165 000

175 000

165 000

175 000

150 000

Repülőtéri illeték

60 000

Vízumdíj

19 000

4-5 NAPOS UTAK

Augusztus 4. és szeptember 8-i indulás esetén az 5.
nap az alábbiak szerint alakul. Kora reggel transzfer a
repülőtérre. Utazás Szentpétervárról Bécsbe közvetlen
menetrend szerinti járattal. Bécsbe történő érkezés után
utazás autóbusszal Budapestre.
A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartása
miatt változhat.

EGZOTIKUS UTAK

Felárak: 1/1 FÁ 3*+-ban 31 000, 4*-ban 97 000, 5*-ban 97 000. FP FÁ 3*+ és 4* szállodában 21 500, 5* szállodában 35 000. Gyerekkedvezmény pótágyon, 12 éves
kor alatt: 15 000 3*+-ban, 30 000 4*-ban, 71 000 5*-ban. Felnőtt pótágy kedvezmény: 5 000 3*+-ban, 20 000 4*-ban, 20 000 5*-ban. A részvételi díj az alábbiakat
tartatlmazza: repülőjegyet, szállást reggelivel, transzfereket, városnézést belépővel a Péter-Pál erődbe, magyar nyelvű idegenvezetést. (Oroszországra érvényes BBP-vel
rendelkezni kell.) Utazásszervező: 1000 Út Utazási Iroda

6-8 NAPOS UTAK

Részvételi díj Ft/fő

Indulási időpontok: IV. 14., IV. 28., V. 17., VI. 2.,
VI. 14., VI. 21., VI. 28., VII. 5., VII. 12., VII. 19., VII.
26., VIII. 4., VIII. 9., VIII. 16., VIII. 23., IX. 8., IX. 20.
Fehér éjszakák: V. 17-VII .23.
Utazás: repülővel, menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszobás szállodai
szobákban
Ellátás: svédasztalos reggeli
Minimum létszám: 15 fő
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1. nap: Indulás Budapestről a déli órákban menetrend szerinti járattal moszkvai átszállással. Érkezés után
transzfer a szállodába.
Augusztus 4. és szeptember 8-i indulás esetén az 1.
nap az alábbiak szerint alakul. Indulás Budapestről autóbusszal Bécsbe. Utazás Bécsből közvetlen menetrend
szerinti járattal Szentpétervárra. Érkezés után transzfer a
szállodába.
2. nap: A reggelit követően autóbuszos városnézés,
amelynek során megtekintjük a nyüzsgő városközpontot, a lélegzetelállító pompával jellemezhető Nyevszkij
sugárutat, a Szt. Izsák Székesegyházat, a történelemkönyvekből híres Téli Palotát, a Nyári Kertet és a Felvonulás teret. Átsétálunk a Vasziljevszkij-szigeten és a Szenátus téren, ahol látni fogjuk I. Péter bronz lovasszobrát.
Bemegyünk a Péter-Pál erődbe és megnézzük az orosz
cári családok sírjait. Délután sétát teszünk a Palota téren,
melynek keretén belül megtekintjük az Admiralitást,
illetve a vezérkari épületet. Egész utunk fénypontjaként
fakultatívan ellátogathatunk a Téli Palota magvát képező Ermitázsba. A múzeum a világ egyik leghíresebb
képzőművészeti gyűjteményével büszkélkedhet. Csak
néhány nevet idézve a gazdag kínálatból: Van Gogh,
Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci, Rembrandt.
Pihenésképpen, fakultatív programként, a késő délután
egyórás hajókirándulásra nyílik lehetőség Szentpétervár
hangulatos csatornáin és a Néván. Késő este kb. 2 órás
fakultatív program formájában a városi hidak megnyitásának megtekintését ajánljuk.
3. nap: Fakultatív kirándulás Petrodvorecbe. Az
„orosz Versailles” néven emlegetett pompázatos cári
nyaraló együttes I. Péter nevét viseli, amelyet a híres,
több szintből álló park – szökőkutakkal, vízesésekkel,
szobrokkal és pavilonokkal – tesz lenyűgözővé a látogató számára. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb
része a Nagy Palota, amely I. Péter hajdani rezidenciája
volt. A délutáni órákban lehetőség lesz Szentpétervár
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NAGY SKÓT KÖRÚT A FELFÖLDÖN ÁT AZ ORKNEY SZIGETEKIG
1. nap: Utazás Glasgow-ba közvetlen járattal,
érkezés a reggeli órákban. Informatív városnézés
Glasgow-ban (Katedrális, Fő tér, egyetem). Ezután
megtekintjük a Falkirk kereket, amely egy hajóemelő szerkezet, a XXI. század érdekes technikai vívmánya, majd a festői környezetben fekvő Lintlithgow
palotához vezet utunk, amely Stuart Mária szülőhelye volt. Délután láthatják még a stirlingi várat és
a völgyet ahol William Wallace, a ,,Rettenthetetlen”
csatázott. Szállás Glasgow térségében.
2. nap: Megkezdjük az utazást a kietlen és vadregényes Felföldre. Elhaladunk a költők és zeneszerzők
által oly sokszor megénekelt festői szépségű Loch
Lomond tó mellett, amely Rob Roy híres rablóvezér
egyik tanyája volt. Továbbhaladás a világ egyik legszebb völgyében, a Glencoe-völgyben Fort William
felé. Délután egy másik látványos hegyszoros, a
Glen Shiel következik, így jutnak el a Hegylakó című
filmből ismert Eilean Donan várkastélyhoz, amely
magányosan áll a Loch Duich tóba ékelődve. Ezután
átszeljük a Felföld lakatlan, de ünnepélyes vidékét,
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hogy eljussunk az Inverness környéki szálláshelyre.
3. nap: Reggeli után felfedezhetik a titokzatos
Loch Ness-tavat, Nessie lakóhelyét. Megállunk a tó
partján Urquhart romváránál, ahonnan a gyönyörű
tájat és a szörnyet is kémlelhetik. Délután megtekinthetik a hatalmas park közepén álló tengerparti
Dunrobin kastélyt, amely Skócia egyik leglátványosabb kastélya, kertje különösen egyedülálló –
ráadásként még egy solymászbemutatón is részt
vehetnek. Lenyügöző tengerparti úton haladunk
tovább a sziklára épült Girnigoe Sinclair vár egyedülálló romjaihoz. Éjszakázás néhány kilométerre
az Egyesült Királyság legészakibb pontjától, John
O’Groats-tól.
4. nap: Átkelés az Orkney-szigetekre, amelynek
során fókákat, esetleg delfineket is láthatnak. A szigeten elhaladunk a Scapa Flow öböl mellett, amely
mindkét világháborúban fontos haditengerészeti
bázis volt. A természeti látványosságokon kívül több
ezer éves, kőkorszaki építményeket (pl. Skara Brae),
körkörös állóköveket csodálhatnak meg, megismer-

Utazás időtartama: 8 nap/7 éjszaka
Indulási időpontok: VII.15., VIII.17.
Utazás: Budapest–Glasgow–Budapest
közvetlen Wizz Air repülőjárattal,
az országon belül autóbusszal
Elhelyezés: középkategóriájú szálláshelyeken
Ellátás: reggeli, fakultatív vacsora
Minimum létszám: 18 fő

kedhetnek a viking kultúrával, és ennek híres remekművével, egy XII. sz.-i katedrálissal, sétálhatnak
a főváros, Kirkwall hangulatos utcáin és láthatnak
egy érdekes kápolnát is. A késő délutáni órákban
visszatérés a főszigetre, érkezés az Inverness melletti
szálláshelyre a késő esti órákban.
5. nap: Először az ország legnépszerűbb magánkastélyát, a hófehér Blair kastélyt nézhetik meg,
utána látogatás egy whisky-lepárlóba, ahol a whisky-készítés fortélyait ismerhetik meg és meg is kóstolhatják a skót nemzeti italt. Délután eljutnak egy
mesébe illő épülethez, a Glamis kastélyhoz, mely
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Orkney szigetek
John o’ Groats

Inverness

Dundee
Glasgow
Edinburgh

Részvétei díj Ft/fő

VII. 15., VIII. 17.

2 ágyas szobában

339 900

Egyágyas felár

79 900

Repülőtéri illeték

44 900

Vacsora felára

29 900

Helyszínen fizetendő belépőjegyek

100 GBP

6-8 NAPOS UTAK

Feladható poggyász ára a légitársaság mindenkori szabályzatának megfelelően módosulhat, a katalógus készítésének időpontjában 32 000 Ft/23 kg-os csomag.

EGZOTIKUS UTAK

voli országaiba, és jelentős családi eseményeknek,
így pl. Károly és Diana nászútjának is színhelye volt.
Délután ismerkedés Skócia fővárosával, amelynek
legfőbb nevezetességei a gránitsziklára épült vár,
a királyi család által használt Holyrood palota, a
középkori óváros, centrumában a Royal Mile-lal és
a szabályos elrendezésű XIX. sz.-i városrész. Szállás
Edinburgh környékén.
7. nap: Visszatérünk Edinburgh-ba, ahol szabadidő keretében egyénileg bebarangolhatják a hangulatos belvárost, vásárolhatnak, ellátogathatnak
az állatkertbe vagy a botanikus kertbe is. Délután
kirándulás utunk egyik fénypontjához, a titokzatos
templomos lovagok székhelyéhez, a Da Vinci kód
bestsellerben is megörökített, gazdagon díszített
Rosslyn kápolnához. A program lezárásaként még
felkeressük a Világörökséghez tartozó, szép völgyben fekvő New Lanark falut és ipartelepet, mely a
vállalkozó-filozófus Owen utópisztikus kísérletének
köszönhetően vált híressé. Szállás Glasgow térségében.
8. nap: Kora reggel transzfer a Glasgow-i repülőtérre, hazautazutazás közvetlen járattal.
A programok sorrendje felcserélődhet.
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kívülről kisértetiesen emlékeztet Hamupipőke vagy
Csipkerózsika lakhelyére, és a legendák szerint valódi kísértet(ek) is járt(ak) termeiben. Egy azonban
bizonyos, itt töltötte gyemek-és ifjúkorát II. Erzsébet királynő édesanyja, a britek által hőn szeretett,
matuzsálemi kort megélt Erzsébet királyné. A kastélyban számtalan dolog őrzi emlékét, és a jelenlegi
királyi család többi tagjához kapcsolódó tárgyakból,
történetekből is bőven szemezgethetnek a látogatás
során. A legendákat hátrahagyva jutnak el a Dundee
körzetében lévő szálláshelyre, ahol az éjszakát tölti
a csoport.
6. nap: St. Andrews, a bájos egyetemi város felfedezésével kezdődik a nap. Gyönyörű tengerpartja,
golfpályái és romjaiban is szépséges katedrálisa csodaszép hátteret adott annak a románcnak, mely az
ifjú trónörökös William herceg és a polgári származású Kate Middleton között bontakozott ki egyetemi
éveik alatt. A kiemelkedő mérnöki teljesítménynek
tartott Forth Bridge hídon keresztül haladva jutnak el a királyi család egykori vízi lakhelyéhez, az
edinburgh-i kikötőben örökre lehorgonyzott Britannia yachthoz, amellyel II. Erzsébet és családja
évtizedeken keresztül utazott a nemzetközösség tá-
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SKANDINÁV FJORDOK ÉS VÍZESÉSEK
1. nap: Elutazás Budapestről a kora délutáni órákban,
érkezés Osloba Transzfer a repülőtérről a szállodába,
közben informatív városnézés. Oslo nem büszkélkedhet jelentősebb műemlékekkel és nevezetességekkel,
mégis hangulatos, mondhatni: emberléptékű város,
olyan, ahol szívesen sétál, gyalogol az ember. Már
csak azért is, mert a főváros területének nagy részét
erdő borítja. Számos, megtekintésre érdemes múzeuma, építészeti műemléke fákkal körülvéve többnyire
a belvárosban található, és gyalogszerrel is könnyen
elérhető. Szállásunk elfoglalása.
2. nap: Reggeli a hotelben, szabad program, majd
indulás buszunkkal Geilo városának térségébe, szállás.
3. nap: A reggelit követően átkelés a Vöringfoss
vízeséshez, amely a legnagyobb az országban, majd
kisebb kitérővel a Tvindenfossen vízesést is megtekintjük. Folytatva utunkat átkelés Norvégia leghosszabb
függőhídján, a Hardenger-hídon, utazás Bergenbe.
Fenséges vízesések, buja zöld növényzet, kristálytiszta
levegő, apró színes faházikók, virágokkal teli parkok és
napsütés hajnaltól éjszakáig. A Skandináv-félsziget
varázslatos városa Bergen, a norvég település számos
emlékezetes látnivalóval várja vendégeit. A zegzugosan kanyargó, macskaköves utcák, a fából készült,
választékos lakberendezői ízlésről tanúskodó házak,
a szökőkutakkal teli, gondozott parkok azonban még
záporok idején is sétára csábítanak. Városnézés csoportkísérőnkkel, majd a szállás elfoglalása.
4. nap: Reggeli után újabb kört teszünk Bergenben.
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A város központi része a Bryggen, azaz a rakpart. Az
itt sorakozó színes, csúcsos oromzatú, hanza stílusban
épült fa házikók az UNESCO Világörökségéhez tartoznak. Különleges élmény sétálgatni közöttük, hiszen
a szűk átjárókat nem kő, hanem hajópadló fedi. A
haragoszöld, jéghideg tenger partján minden nap van
halpiac. A tenger friss „gyümölcsei”: rákok és kagylók
közül válogathatunk, s akinek kedve van, megkóstolhatja a nyers lazacos szendvicset vagy a füstölt bálnahúst is. Délután kompátkelés a Világ leghosszabb és
legmélyebb fjordján, a Sogne-fjordon. Szállásunk a
Jostedalsbreen gleccsermező közelében lesz.
5. nap: Az egész napot a vidék felfedezésének szenteljük. Elsőként a gleccsermezőt fedezzük fel, majd következik a Geiranger fjord, a világ talán legimpozánsabb fjordja, amelyet Norvégia ékszerének is neveznek.
Csaknem 16 kilométer hosszan kacskaringózik a szárazföld belsejébe a More ag Romsdal-hegység 2000
méter magas vonulatai között egészen Geiranger pici
városáig. Egy órás hajókázás Geirangerből Hellesyltbe.
Ezt követően folytatjuk utunkat Alesund városába,
amely 2009-benelnyerte a „legszebb norvég város”
címet. Szállásunk is a városban lesz.
6. nap: A reggelit követően utazás Alesund-Favang
útvonalon.
7. nap: Reggeli, majd utazás Lillehammer, az 1994es téli olimpiai játékok helyszínének érintésével
Osloba. Szállás Osloban.
8. nap: Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.

Utazás időtartama: 8 nap/7 éjszaka
Indulási időpont: VI.1., VIII. 15.
Utazás: a Norwegian menetrend szerinti
járatával
Elhelyezés: 2 ágyas, középkategóriájú szállodai
szobákban (fürdőszoba, Wc, TV) a program
szerint,
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 20 fő

NORVÉGIA
Forde

Geiranger

SVÉDORSZÁG
Geilo

Lillehammer

Bergen
Oslo

Részvételi díj Ft/fő

VI. 1.

VIII. 15.

2-ágyas szobában

344 900

329 900

Egyágyas felár

105 000

105 000

Félpanziós felár

64 000

Repülőtéri illeték

46 000

Helyszínen fizetendő
belépőjegyek

40 EUR
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BALTI FŐVÁROSOK – VILNIUS, RIGA, TALLIN
Utazás időtartama: 8 nap/7 éjszaka
Indulási időpontok: VII. 5., IX. 13.
Utazás: az Air Baltic menetrendszerinti
járatával
Elhelyezés: 4 csillagos szállodák,
2-ágyas szobáiban
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 20 fő

Részvételi díj Ft/fő

VII. 5., IX. 13.

2-ágyas szobában

239 900

Egyágyas felár

96 000

3. fő pótágyon

214 900

Vacsora felár:

68 000

Repülőtéri illeték

50 000

Helyszínen fizetendő belépőjegyek

40 EUR

6-8 NAPOS UTAK

Szent Olav templomot, a Toompea negyedet, a Szent
Miklós templomot és a középkori főteret a Városházával. A felsővárosban található a dóm és az ortodox
katedrális is, két kilátópontról pedig csodálatos panoráma nyílik a hatalmas falakkal és bástyákkal körbevett
alsóvárosra és a kikötőre. Az alsóvárosban szinte minden kis utca újabb meglepetést tartogat, különösen a
gyönyörű Városháza tér környékén.
8. nap: Reggeli a hotelben, kijelentkezés, majd a menetrend függvényében transzfer a repülőtérre. Hazautazás rigai átszállással Budapestre.

EGZOTIKUS UTAK

5. nap: Reggeli a szállodában, majd utazás a
kurlandi hercegek nyári rezidenciájához, a "Baltikum
Versailles"-ának is nevezett Rundale kastélyhoz. A
kastély tervezője ugyanaz az olasz származású építész, Rastrelli volt, aki Szentpéterváron a Téli Palotát
tervezte. Az 1736 és 1767 között épült kastély kezdetben barokk, majd rokokó stílusban épült fel. Visszatérés Rigába, szabadidő.
6. nap: A reggelit követően kijelentkezés, majd
Parnun keresztül Észtország fővárosába, Tallinnba
utazunk. Parnu Észtország balti-tengeri partvonalán,
a Parnu-öböl mentén található, közkedvelt üdülőhely,
számos szállodával, étteremmel, és széles fövenyekkel.
Annak idején német kereskedők által lakott Hanza város volt, elsősorban jégmentes kikötője tette jelentőssé.
Később iszapfürdőiről híresült el, a 19. századtól fogva
egyre nagyobb számban zarándokoltak ide messze
földről a mozgásszervi megbetegedésben és egyéb
nyavalyákban szenvedők. Hosszú, homokos tengerpartja is csábítja a nyaralni vágyó (főleg belföldi) turistákat, így érthető, hogy Parnu 1995 óta hivatalosan
is a "nyári főváros" címmel büszkélkedhet. Délután érkezünk Tallinba, bejelentkezés szállásunkra, szabadidő.
7. nap: Délelőtt városnézés Tallinnban, ahol az épen
maradt városfalak között az élő középkorral találkozunk, ahol a tornyoknak neve van, mint pl.: Hosszú
Hermann vagy Öreg Tamás. A séta során útba ejtjük a
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1. nap: Elutazás az esti órákban rigai átszállással, Vilniusba, transzfer a szállodába.
2. nap: A reggelit követően félnapos városnézés
2009-es év egyik európai kulturális fővárosában, Vilniusban. A hangulatos óvároson kívül megtekintjük a
Szent Anna Templomot, a Péter-Pál Templomot (belépés), illetve a Báthory István alapította Egyetem épületét is. Délután utazás a Trakai várhoz, amely három
szépséges tó között, keskeny földnyelven helyezkedik
el. A két kilométer hosszú városka maga is érdekes a tavak között, de az igazi attrakció a XIV. században épült
piros téglás vár. Visszatérés szállásunkra, Vilniusba.
3. nap: A reggeli órákban indulás Rigába, a Baltitengerhez tartozó Rigai-öböl partján fekvő festői lett
fővárosba. Menetközben megállunk Kaunas városában,
amely Litvánia második legnagyobb városa, első emlékeit a 12. századból őrzi. Délután érkezünk Rigába, a
Baltikum legnagyobb városába, amely fontos kulturális,
oktatási, politikai, pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági
központja a régiónak. Riga történelmi belvárosa Vecríga
1997-től az UNESCO Világörökség listáján található.
Városnézés a Baltikum „Párizsá"-nak is nevezett fővárosban, ahol sétánk során a Három fívér-házat, a Dómot, a
Szent Péter-székesegyházat és a Svéd-kaput keressük fel.
4. nap: Mai egész napunkat Rigában töltjük, ismerkedünk a város hangulatával, szabadidő, vásárlási lehetőség.

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

STOCKHOLM ÉS EGY FALATNYI BALTIKUM
1. nap: Elutazás Budapestről a délelőtti órákban,
érkezés Stockholmba kora délután. Transzfer a
repülőtérről a szállodába, közben informatív városnézés. 750 évvel ezelőtt lett a svédek birodalmának
fővárosa Stockholm (a név a ,,rönkfa", és a ,,domb"
szavak egymás mellé tétele). A Mälart-tó és a tenger
találkozása egy kis szigetet fog közre, erre telepedtek
az első lakosok, itt épített palotát a király is. A kis
szigeten ma a Gamla Stan (óváros) kőházai az 15001600-as évek hangulatát őrzik. Az óváros szigetén
álló királyi palota manapság múzeum és a király
munkahelye. Szállásunk elfoglalása.
2. nap: A reggelit követően csoportkísérőnkkel teszünk egy nagyobb sétát a belvárosban. Stockholm
leghangulatosabb negyede az óváros, a Királyi Palota udvarán naponta megtekinthetjük a látványos
zenés őrségváltást. A palota mellett magasodik
az impozáns, gótikus stílusú katedrális. Számos
értékes mesterművet láthatunk benne, köztük az
1650-ben készült ezüst oltárt, Sárkányölő Szent
György 15. században készült szobrát, valamint az
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1696-ból származó Utolsó ítélet című festményt. Az
óváros zegzugos, élettel teli kis utcái adják Stockholm
igazi arcát. Ódon házak, aprócska udvarokkal, régi
szobrokkal, kőfaragásokkal; kávéházak, kis üzletek,
utcazenészek – minden megvan, ami ahhoz kell,
hogy jól érezzük magunkat. Egy kis hídon áthaladva,
a part mentén végigsétálva jutunk el Stockholm jelképéhez, a látnivalókban bővelkedő Városházához.
Az épületet, melyet egyesek a 20. századi Európa
legszebb építészeti alkotásának tartanak, 1923 Szent
Iván éjjelén adták át rendeltetésének. Egy másik
sziget, Djurgården nevezetessége a Vasa-múzeum,
ahol a 17. századi legendás hajómonstrumot, a Vasa-t tekinthetjük meg. Visszatérés a szállásunkra,
szabad idő.
3. nap: Délelőtt szabadidő, majd transzfer a kikötőbe, ahol hajóra szállunk, hogy átutazzunk Lettország fővárosába, Rigába. Éjszaka a hajón, B kategóriájú, kétágyas kabinokban, vacsora.
4. nap: Reggelinket még a hajón fogyasztjuk el,
majd a kikötést követően transzfer városnézés au-

Utazás időtartama: 8 nap/7 éjszaka
Időpontok: VII. 18., VIII. 29.
Utazás: a Norwegian menetrend szerinti
járatával, Tallin–Stockholm között hajóval,
Tallin-Helsinki közt komppal
Elhelyezés: 4*-os szállodák
2 ágyas, összkomfortos szobáiban,
1 éjszaka 2 ágyas kabinban
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 20 fő

tóbusszal és gyalogosan a Baltikum „Párizsának” is
nevezett fővárosban, amely fontos kulturális, oktatási, politikai, pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági
központja a régiónak. Riga történelmi belvárosa
Vecríga 1997-től az UNESCO Világörökség listáján
található. Sétánk során a Három fívér-házat, a Dómot, a Szent Péter-székesegyházat és a Svéd-kaput
keressük fel. Délután szabadidő, vásárlási lehetőség, este szállás.
5. nap: Reggeli után utazás a Rundale kastélyhoz.
A gyönyörű barokk kastélyt a Baltikum Versailles-
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FINNORSZÁG
SVÉDORSZÁG

Helsinki
Stockholm
Tallinn

ÉSZTORSZÁG
Riga

LETTORSZÁG
Részvételi díj Ft/fő

VII. 18.

VIII. 29.

2-ágyas szobában

249 900

259 900
118 000

Félpanziós felár:

80 000

Repülőtéri illeték

40 000

Helyszínen fizetendő belépők

55 EUR
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Egyágyas felár
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ekkor épült a dóm köré az empire stílusú városközpont, amely ma múzeumoknak, állami hivataloknak
ad otthont. Kirándulás Porvooba, amely Finnország
egyik legjelentősebb műemlék városa, Helsinkitől
kb. 50 km-re keletre, a Porvoo folyó partján találjuk.
1346-ban Magnus Eriksson svéd király adományozta
a városi rangot a településnek. Forgalmas vásárvárossá fejlődött, itt a Porvooi székesegyházban
határozott úgy az országgyűlés 1809-ben, hogy az
ország igazgatását a svédből az orosz kezekbe teszi
át. Mozgalmas története mellett íróinak és festőinek
köszönheti igazi arculatát. Nagyon szép állapotban
megmaradtak Ó-Porvoo XVI. századi vörös és okkersárga faházai a folyó partján, melyek az UNESCO
világörökség részei. Szállás Helsinkiben.
8. nap: Reggel városnézés: piactér, Rock színház,
Parlament, Olimpiai stadion, illetve a két dombon
trónoló lutheránus katedrális (Suukiro), és az orosz
fennhatóság idejéből itt maradt Uszpenszkij székesegyház megtekintése, amelyek mintha egymást és a
kikötőt felügyelnék, ahol mellesleg időjárástól függetlenül élénken folyik a kereskedelem a halpiacon,
és ahol virágot és más élelmiszert is kapni. Kora délután transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.
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ának is szokták nevezni, (hamár Riga a Baltikum
Párizsa). Lettország egyik legszebb épülete. A kastély tervezője ugyanaz az olasz származású építész,
Rastrelli volt, aki Szentpéterváron a Téli Palotát tervezte.
6. nap: Kora reggel indulás Észtország fővárosába,
a 400 000 lakosú Tallinnba, amely elsősorban középkori óvárosáról ismert. Az elmúlt tíz-tizenöt év
jelentős fejlődése ellenére még mindig sok a csendes
utca, bőven akadnak felújítatlan házak, de pont ez
adja különleges hangulatát: nyugodt körülmények
között érezhetjük át a város közel ezer éves történelmét. Fontosabb látnivalók: a 600 éves városháza, a
hasonló korú városházi gyógyszertár, Szent Olaftemplom, lőportorony, városfal, Hajadonok tornya,
Toompea-kastély, Nevszkij-katedrális, dominikánus
kolostormúzeum. Szállás Tallinnban.
7. nap: Reggel transzfer a kikötőbe, majd komppal átkelünk a finn fővárosba, Helsinkibe. A finn
főváros, a kontrasztok városa, 450 éves történelme
során a Kelet és Nyugat keresztáramában létezett.
A történelem megannyi színes rétege mindenütt
látható. A XIX.sz. elején, amikor az oroszok elnyerték
Finnországot a svédektől, új arculatot nyert a város,
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MADEIRA MESÉS KERTJEI
1. nap: Budapest – Lisszabon – Funchal
Előreláthatóan hajnali indulás és lisszaboni átszállást
követően délelőtti érkezés (a légitársaság a változtatás jogát fenntartja). Transzfer a szállodába.
2. nap: Funchal felfedezése. Pazar panorama
a tájra a Szent Katalin parkból. Séta a buján virágzó ágyások közt, távoli kontinensekről származó fák
árnyékában. Érintjük a színházat, az Amélia Királynő
parkot, az óvárosban látjuk a városházát, a katedrális
16. századi épületét, a Szent Lőrinc erődöt. Felkeressük a világhírű piacot, ahová a sziget minden szegletéből érkezik virágárus és halász népviseletben.
A pultok roskadoznak az ínycsiklandó trópusi gyümölcsöktől, zöldségektől és színpomás virágoktól, a
legkülönbözőbb tengeri halak várják, hogy a terített
asztalokra kerüljenek. Délután szabadidő.
3. nap: Pihenés vagy Kelet-Madeira fakultatív kirándulás. Az álmos Camachaban a keretre feszített fűzfavesszőkből az ujjak elképesztő
ügyességgel fonnak kosarat és más tárgyakat. Az
út eukaliptuszfák közt, meredeken kapaszkodik át a
felhőhatáron, szemerkélő párában érkezünk a Pico
de Ariero (1810 m) közelébe. A Ribeiro Frio pisztrángos tavát övező UNESCO Világörökség őshonos
babérerdőket elhagyva, Faialban ebéd (helyszíni
fizetés ellenében). Santana élénk színekkel díszített,
zsúpfedeles házai messziről integetnek. Csodálatos
panoráma a legkeletibb kilátóból, majd pillantással
Machico városára térünk vissza a szállodába.
4. nap: Pihenés vagy Blandy kertek és Monte fakultatív kirándulás. A Funchaltól keletre
fekvő dombokon a Blandy birtok (a belépő helyszíni
fizetés ellenében) valóságos édenkert, a virágkedvelők zarándokhelye. Sétánk a szabályos kialakítású
Hölgyek kertjétől a trópusi vadságú vízmosásig egyik
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ámulatból a másikba ejt bennünket. Pillantás az Eira
do Serraotól (1094 m) a csipkés csúcsok övezte Apácák völgyébe. A montei Szűz Madeira védőszentje,
kicsiny szobrát ikertornyos homlokzatú templom vigyázza. Sétát teszük a Monte Palace trópusi kertben
(a belépő helyszíni fizetés ellenében), ahol az ország
legvarázslatosabb csempeképei kísérik utunkat. A
kalandvágyók tobogánon (helyszíni fizetés ellenében) száguldhatnak lefelé. Pihenés a szállodában.
5. nap: Pihenés vagy ha az időjárás megengedi fakultatív kirándulás idegenvezetőnk szervezésében,
helyszíni fizetéssel. A Santa Maria fedélzetén kb. 3
órás hajókirándulás a déli partok mentén Kolumbusz
karavellájának korhű másával. Gyakorta delfinek és
bálnák kísérhetik utunkat.
6. nap: Pihenés vagy Nyugat-Madeira fakultatív kirándulás. Séta Camara de Lobos falucskában, a színesre mázolt halászhajói a festegető Churchillt is megihlették. Pazar kilátás Európa második
legmagasabb óceáni szirtjére, az 589 méter magas
Cabo Giraora. Ribeira Bravat érintve, a felhőkbe
burkolózó Paul da Serra széles fennsíkját elhagyva, vadregényes tájon érkezünk Porto Monizba. Az
óceán sós párát hordó szeleitől páfránylevél sövény
védi a parcellákat és a parton kőből vájt medencék
csillapítják a hullámok erejét. Ebéd (helyszíni fizetés
ellenében) egy helyi étteremben. Az Encumeadat
keresztezve érünk a szállodába, pihennés. Fakultatív Madeira-est vacsorával. Ismerkedünk a tradicionális ízekkel, közben jó hangulatú folklórprogram
szórakoztat bennünket.
7. nap: Funchal – Lisszabon – Budapest
Korai elutazás, Lisszabonba érkezve panoráma városnézés. Pazar kilátás a VII. Edward Parkból, majd az
elegáns Marquis de Pombal teret átszelve, a Rossio

Utazás időtartama: 7 nap / 6 éjszaka
Indulási időpontok: IX.23., X.21.
Utazás: a TAP menetrend szerinti járataival
Elhelyezés: 6 éj 3-os* vagy 4*-os szállodában
Funchalban
Ellátás: büféreggeli, fakultatív vacsora
Minimum létszám: 20 fő
Porto Moniz
Santana
Encumeada
Machico
Ribeira Brava
Camara
de Lobos

Funchal

negyed felé haladunk. Az ódon katedrálistól séta
a festői Alfama negyedben. A Tejo-folyó partján a
Jeronimos székesegyház (belül), az UNESCO Világörökség Belém-torony és a Felfedezések Emlékműve
képezik az utolsó közös látnivalókat. Érkezés Budapestre másnap, a hajnali órákban.
A programok/látnivalók sorrendje a nyitvatartások
függvényében változhat!
Részvételi díj Ft/fő

IX. 23., X. 21.

2 ágyas szobában

235 900

Tengerre néző felár

15 000

Egyágyas felár

54 900

Repülőtéri illeték

42 000

Vacsora felára ( 5 x)

34 500

Folklór est vacsorával ( min.10 fő)

15 000

Kelet-Madeira kirándulás ( min.15 fő)

17 900

Nyugat- Madeira kirándulás (min.15 fő)

17 900

Blandy kertek és Monte kirándulás (min.15 fő)

17 900 + 31 EUR belépő

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

ANDALÚZIA VARÁZSA - CSILLAGTÚRÁK TENGERPARTI PIHENÉSSEL

Ronda
Gibraltár

Cordoba
Granada
Malaga

belépő helyszíni fizetés ellenében), amely egy 13. századi
minaretet és mór imafülkét is magába foglal, valamint
az ódon bikaviadal arénát (a belépő helyszíni fizetés ellenében). Este fakultatív flamenco show, ahol egy ital
mellett a táncosok érzelemtől fűtött táncában gyönyörködhetünk.
6. nap: Pihenés vagy Sevilla, egész napos fakultatív kirándulás. Andalúzia fővárosával ismerkedésünk a folyóparton, a Torre del Oronál indul, majd a történelmi városmagban folytatódik. Látjuk a spanyol gótika
remekének számító katedrálist (a belépő helyszíni fizetés
ellenében), benne Kolumbusz sírját és a csodálatos Capilla
Mayort, mellette a La Giraldat, azaz a harangtornyot és árnyékában a Narancsudvart. Séta a romantikus Santa Cruz
negyedben. A kovácsoltvas balkonok és ablakrácsok, festői
sikátorok, eldugott kis terek és virágoktól roskadozó pátiók
mellett ki ne hagyják az Alcazabat, a mór királyi palotát a
katedrálissal szemben!

7. nap: Pihenés a Costa del Solon. Esteponától a
Cabo de Gatáig terjedő, 145 km-es part szakaszának legnépszerűbb üdülőhelyei Benalmadena és Torremolinos, amelyek
szinte teljesen összenőttek. Benalmadenán a Puerto Marina
halvendéglői, szórakozóhelyei, Torre-molinosban pedig a
Calle San Miguel bárjai, éttermei napnyugta után telnek
meg, de felfedezhetik Malagát, Picasso szülővárosát is.
8. nap: Malaga-Budapest. A menetrend függvényében transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A programok sorrendje változhat!
Részvételi díj Ft/fő

V. 30., X. 7.

VI. 24.*, IX. 16.*

2 ágyas szobában

139 900

179 900

Egyágyas felár

49 900

69 900

Repülőtéri illeték

26 900

Granada kirándulás (min. 15 fő)

25 000

Gibraltár kirándulás (min. 15 fő)

22 000

Cordoba kirándulás (min. 15 fő)

21 500 + 8 EUR belépő

Ronda kirándulás (min. 15 fő)

14 900 + 9 EUR belépő

Sevilla kirándulás (min. 15 fő)

21 000 + 9 EUR belépő

Flamenco est itallal (min. 15 fő)

13 000

A csillaggal jelzett időpontokban a részvételi díj a feladott poggyász árát tartalmazza. V.30.
és X.7-i turnusok esetén a Wizz Air mindenkori szabályzatának megfelelő poggyászárak fizetendők, a katalógus készítésének időpontjában a feladható 23 kg-os poggyász ára 19.000 Ft.

6-8 NAPOS UTAK

Sevilla

EGZOTIKUS UTAK

Madrid

Utazás időtartama: 8 nap/7 éj
Indulási időpont: V.30.,VI.24.,IX.16., X.7.
Utazás: Wizz Air menetrend szerinti járattal
Elhelyezés: 3 *-os szállodában
a Costa de Solon
Ellátás: büfé félpanzió
Minimum létszám: 20 fő
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1. nap: Budapest – Malaga. Utazás a menetrend
függvényében, szabadidő.
2. nap: Pihenés vagy Granada, egész napos
fakultatív kirándulás. Az UNESCO Világörökség
Alhambra palota együttes a tér, a fény, a víz és a díszítőelemek legkifinomultabb ötvözésének remekműve.
Valóságos földi paradicsomban járva látjuk a Nagykövetek termét, a díszes tróntermet az Oroszlános udvart,
barangolunk a jázmin illatú Generalife kert mirtuszsövényei közt. A belépő a részvételi díjban van. Szabadidő az
óvárosban.
3. nap: Pihenés vagy Gibraltár, egész napos fakultatív kirándulás. Gibraltáron megtekintjük a mór
erőd romjait, a Szent Mihály barlangot, az Európa-pont
kilátótól Afrika panorámájában gyönyörködhetünk. A szabadidejüket a 6 négyzetkilométeres, brit fennhatóság alatt
álló területen vámmentes vásárlásokra fordíthatják.
4. nap: Pihenés vagy Cordoba, egész napos
fakultatív kirándulás. Az UNESCO Világörökség
Cordobában meglátogatjuk a Mezquitat (a belépő helyszíni fizetés ellenében). Az iszlám ibériai hatalmát szimbolizáló, XII. századi mecsete elkápráztatja a látogatót több,
mint 850 jáspisból és gránitból faragott oszlopával, s a
közepébe ágyazott 16. századi katedrálissal. Szabadidő a
város szívében található régi zsidónegyedben, a keskeny
macskaköves utcákat ezüstművesek üzletei szegélyezik.
5. nap: Pihenés vagy Ronda, egész napos fakultatív kirándulás. Rondában, a meredek mészkőhasadék tetején emelkedő, szépséges városkában sétálunk
az óvárosban, látjuk Santa María la Mayor templomot (a
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NORMANDIA-BRETAGNE REPÜLŐVEL, PÁRIZSI VÁROSNÉZÉSSEL
1. nap: Indulás a reggeli órákban menetrend szerinti
járattal Párizsba. Első utunk a legmagasabb normandiai sziklák lábánál fekvő Fecamp városába vezet. Az
egykori kis halászfalu a Benedek-rendi szerzetesek által gyógynövényekből készített italnak, a Benedictinenek köszönheti hírnevét. Ismerkedés a gyógylikör történetével és előállításának folyamatával az eklektikus
stílusban épült Benedictine palotában. Természetesen
a látogatás végén a kóstoló sem maradhat el a palota
saját gyógylikőrfőző üzemében. Továbbhaladunk az
Alabástrom part mentén, ahol meredeken a vízbe szakadó fehér sziklák láthatók mindenfelé. Etretat különös sziklaformációi sok művészt megihlettek, a Port
d’Aval sziklaíve Maupassant-t egy, az ormányával vizet felszívó elefántra emlékeztette, mellette obeliszkként emelkedik ki a 70 m magas „Tű” elnevezést viselő
sziklaképződmény. Ezt a látványt feltétlenül érdemes
megörökíteni, ezért megállunk egy fotószünet erejéig,
majd rövid szabadidő Honfleur halászfaluban, amelynek régi kikötőjét keskeny, magas házakkal teli utcák
veszik körül. A nap utolsó eseménye a camembert sajt
kóstolás egy helyi farmon, mielőtt megérkeznénk első
éjszakánk színhelyére, Caen városába.
2. nap: A reggelit követően rövid városnézés Cal-
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vados tartomány és Alsó-Normandia fővárosában,
Caenben. A város a II. világháborúban sok sérülést
szenvedett, de az újjáépítés során sikerült megőrizni
két emblematikus épületét, a Férfiak és Nők apátságát, amelyek eredete a 19. századra nyúlik vissza.
Folytatjuk utunkat a normandiai partraszállás helyszíneire, ahol a háborús filmekből jól ismert Utah Omaha
Gold és Juno Beach partszakaszokon lépten-nyomon
találkozhatunk a sorsfordító esemény emlékeivel, a
mesterségesen kialakított kikötők maradványaival,
emlékhelyekkel és múzeumokkal. Szabadidő a tengerparton, majd továbbutazás Bayeux-ba, ahol megtekintjük a híres Bayeux-i faliszőnyeget. A 11. századból
származó alkotás 58 képben örökítette meg az 1066os hastings-i csata eseményeit, amikor Hódító Vilmos
a normannok élén elfoglalta a mai Anglia területét.
Az egyedülálló kordokumentumon a teljes fegyverzetben és ruházatban ábrázolt harcosok mellett több
mint 200 ló, vadászkutyák és más állatok szerepelnek,
mitikus teremtmények is színesítik a történéseket. A
késő délután folyamán egy rövid megálló Calvados
kóstolásra, majd megérkezünk szálláshelyünkre, a
Normandia és Bretagne határán fekvő Mont-SaintMichel térségébe.

Utazás időtartama: 7 nap/6 éjszaka
Indulási időpontok: VI. 8., VIII. 11.
Utazás: az Air France menetrend szerinti
járatával
Elhelyezés: 2 ágyas, 3*-os szállodai
szobákban, a program szerint.
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 20 fő

3. nap: A reggeli követően Franciaország egyik
legismertebb nevezetességét, a Mont-Saint-Michel
szigetet keressük fel, amelyen a Világörökség részét
képező monumentális épületegyüttes, a Szent Mihály apátság nyújt lebilincselő élményt. Impozáns
látvány amikor az ár-apály miatt havonta többször
is víz veszi körül a sziklaszirtet, még akkor is, ha ma
már egy kiépített átkelő is vezet a szigetre, amely
dagály idején víz alá kerül. A 300 m átmérőjű szigeten egy keskeny, középkori házakkal szegélyezett út
visz az apátsághoz, ahol behatóan ismerkedhetünk a
szerzetesek életével. Következő állomásunk Cancale,
a jellegzetes Bretagne-i halászfalu, ami az osztrigatenyésztés egyik fő központja, amennyiben időnk
engedi megkóstolhatjuk ezt az ínyencséget. Délután
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Bayeux
Etretat
St. Malo Mont St-Michel
Quimper
Caen
Dinan
Carnac
Vannes

Fecamp

Párizs

7. nap: A reggelit követően félnapos városnézés Párizsban helyi idegenvezetővel, (Diadalív, Notre Dame,
Szajnapart, Eifffel torony megtekintése – kívülről, csak
néhány fotó erejéig). Szabadidő, ebédelési lehetőség
a belvárosban. A menetrend függvényében transzfer
a repülőtérre, hazautazás Budapestre.
Részvételi díj Ft/fő

VI. 8., VIII.11.

2 ágyas szobában

314 900

Egyágyas felár

90 000

Repülőtéri illeték

24 900

6-8 NAPOS UTAK

Helyszínen fizetendő belépőjegyek
50 EUR
A poggyász árak az Air France mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően
módosulhatnak. 1 db max. 23 kg-os feladható csomag felára: 16 000 Ft

EGZOTIKUS UTAK

származó házairól és a 13. századból származó gótikus katedrálisáról is nevezetes. Meg kell még említenünk kerámiaművészetét is, amely nagyon régi időkig
nyúlik vissza, a HB Henriot márka világszerte ismert.
Szabadidő és ebédelési lehetőség Concarneau-ban.
A festői kis halásztelepülésen található Franciaország
harmadik legnagyobb halpiaca, emellett legnagyobb
vonzereje a középkori ,,zárt város" ami az őt körülvevő vízben talált erőt és menedéket. Ez az erőd 300 m
hosszú és 100 m széles szigetre épült és felvonóhíd
köti össze a mai napig a szárazfölddel. Következő állomásunk Pont Aven, a „festők városa”, ahol többek
közt Gauguin is több mint 8 évet töltött. Továbbutazunk Carnac térségébe, amelyet gyakran a „francia”
Stonehenge”-ként is emlegetnek. Bár magasságuk
elmarad angliai társaiktól, tény, hogy a majd 1000
ével korábbi, i.e. 3500 és i.e. 5000 közötti időszakból
származó kövek igen nagy koncentrációban találhatók
a város 13 km-es körzetében. Eredetük, rendeltetésük
és főleg az, hogy milyen úton jutottak el a hatalmas
súlyú kövek a helyükre mindmáig homályos a tudósok előtt. Ezt az éjszakát a csoport Vannes-ban vagy
környékén tölti.
6. nap: A reggelit követően szabadidő, rövid városnézés Vannes szűk ucácskákkal övezett óvárosában
majd a Szt. Péter katedrális megtekintése. A délután
folyamán utazás Párizsba, ahol a szállásunk is lesz.
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továbbutazás Bretagne „ékszerdobozába” St. Malo
városába. Az egykori kalózfészekben séta a tenger
fölé magasodó várfalakon. A jól védhető városka a
vallásháborúk során, az 1500-as évek végén függetlennek kiáltotta ki magát, lakosai azt mondták,
ők nem franciák, nem bretonok, hanem „maloiak”.
Szállásunk is itt lesz.
4. nap: A reggelit követően utazás a Rance folyó
völgyében fekvő Dinan városkába, amely favázas
házaival, macskaköves utcáival a középkorba repíti és
ámulatja ejti a látogatót, városnézés a festői óvárosában, a várfalak, ősi katedrális megtekintése. Továbbutazunk a Frehel fokhoz. Hatalmas rózsaszín sziklafal
magasodik a tenger fölé. A sziklák tetején rendkívüli
a növényzet, sétautak vannak kialakítva a pompás színekben virágzó bozótos között. Morlaix bájos városát
idegenvezetőnkkel tekintjük meg, híressé a 16-17.
századból származó gerendaházaival vált. A mai nap
utolsó állomása Quimper városa, ahol éjszakánkat is
töltjük.
5. nap: A reggelit követően városnézés Quimperben,
amely püspöki székhely és a dél-bretagne-i terület
Cornouaille központja. Az elnevezés, amely igencsak
hasonlít az angliai Cornwall-ra, emlékeztet a területen
élők kelta származására. Ezen a vidéken igen erősek
a breton hagyományok, találkozhatunk a nyelvet mai
napig beszélő lakosokkal is. A város a 14. századból
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FRANCIA IMPRESSZIÓK ÉS PÁRIZS
1. nap: Elutazás Párizsba a reggeli órákban, majd a
megérkezést követően indulás Normandia egyik legfestőibb településére, Givernybe, melynek legkedveltebb turistacélpontja az impresszionista festő, Claude
Monet háza és kertje. Innen továbbutazás Rouenba.
A várost örök titok lengi körül, mely megigézte a festőket, az írókat és az utazókat is ősidők óta. Esti városnézés, fényjátékkal a katedrálisnál. Szállás Rouenban.
2. nap: A reggelit követően gyalogos városnézés
Rouenban (katedrális belülről, óratorony, parlament,
régi piactér, ahol Jeanne d'Arc-ot máglyán elégették,
városháza, az óváros fagerendás utcái). Továbbutazás
Jumieges-be, megtekintjük az Apátság romokban
álló épületegyüttesét, amelyet Franciaország "legszebb
romjának" neveznek a franciák. Innen utunk a legmagasabb normandiai sziklák lábánál fekvő Fecamp-ba
vezet, amely a gyógynövényekből készített italnak, a
Benedictine-nek köszönheti hírnevét. Ismerkedés a
gyógylikőr történetével és előállításának folyamatával
a Benedictine Palotában, ami elnyerte tavalyelőtt a
"franciák kedvenc műemléke" címet, a látogatás végén
kóstoló a palota gyógylikőrfőző üzemében. Továbbhaladunk az Alabástrom part mentén, Etretat különös
sziklaformációi sok művészt megihlettek, a Port d’Aval
sziklaíve Maupassant-t egy, az ormányával vizet felszívó
elefántra emlékeztette, mellette obeliszkként emelkedik
ki a 70 m magas „Tű” elnevezést viselő sziklaképződmény. Ezt a látványt feltétlenül érdemes megörökíteni,
ezért megállunk egy fotószünet erejéig. Késő este érkezünk meg Párizsba, szállásunkra.
3. nap: A reggelit követően gyalogos városnézés
Párizsban (Diadalív, Notre Dame, Szajnapart, Eifffel
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Etretat

Jumieges-Fecamp
Rouen
Giverny
Reims
Chantilly
Párizs

Champagne

Loire-völgy

torony. Délután szabad program, vagy fakultatív kirándulás Versaillesba, a kastély meglátogatása, helyi
magyar nyelvű idegenvezetővel.
4. nap: Egész nap szabad program vagy fakultatív
kirándulás a Loire-völgyi kastélyokhoz. Első megállónk az Amboise kastély, amely a Világörökség
része, itt találjuk Leonardo da Vinci sírját. Délután a
Cher folyón lévő Chenonceau kastélyt tekintjük meg
először. A vízen tornyosuló gyönyörű boltíveknek, meseszép parkjának, valamint gobeline gyűjteményének
köszönhetően, sokak az egyik legszebb kastélynak
tartják. Napunk Chambord kastélyának megtekintésével zárjuk, melyet I. Ferenc építtetett, és egy részét
Leonardo da Vinci tervezte. Visszatérés Párizsba az esti
órákban.
5. nap: Egész nap szabad program, vagy fakultatív
kirándulás Champagne megyébe. Le Mesnil-sur
Oger-ben a pezsgőkészítés történetét bemutató

Utazás időtartama: 6 nap/5 éjszaka
Indulási időpontok: VIII. 9., IX. 19.
Utazás: Az Air France menetrend szerinti
járatával
Elhelyezés: 3*-os szállodában,
2 ágyas fürdőszobás szobákban,
1 éjszaka Rouenben, 4 éjszaka Párizsban
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 20 fő

múzeummal kezdünk, itt három különböző pezsgőt
kóstolhatunk. Továbbutazás Reims-be, a katedrális
megtekintése, szabad program. Innen Compiegnebe vezet utunk, ahol megtekintjük a vasúti kocsit,
ahol aláírták a német és francia csapatok közötti fegyverszüneteket. A nap utolsó állomása Chantilly elbűvölő városa, a kastély híres és álomszép, az itt tartott
lóversenyek világhírűek, a kastély mellet a régi hercegi
lovarda és istálló is látogatható. Visszatérés Párizsba az
esti órákban.
6. nap: Egész nap szabadidő, késő délután transzfer a
repülőtérre, hazautazás.
Részvételi díj Ft/fő

VIII. 9., IX. 19.

2 ágyas szobában

184 900

Egyágyas felár

65 000

Félnapos Versailles kirándulás, belépőjeggyel

23 000

Egész napos Loire-völgyi kirándulás, belépőjeggyel

35 000

Egész napos Champagne megye kirándulás, belépőjeggyel

35 000

Helyszínen fizetendő belépőjegyek

40 EUR

Repülőtéri illeték

24 900

*A fakultatív kirándulások min. 15 főtől indulnak
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KORZIKA FELFEDEZÉSE – KÖRUTAZÁS NAPÓLEON SZÜLŐFÖLDJÉN
Utazás időtartama: 8 nap/7 éj
Indulási időpont: V. 10., IX. 23.
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: 3* szállodában, 2 – 3 ágyas
összkomfortos szobákban
Ellátás: reggeli

Részvételi díj Ft/fő

V. 10., IX. 23.

2 ágyas szobában

259 900

Egyágyas felár

65 000

vacsora felár
Helyszínen fizetendő belépők

6-8 NAPOS UTAK

Paolinak a városában,
a sziklacsúcson lévő
Bastia
citadellába kisvonattal
St. Florent
lehet felmenni a vasCalvi
útállomástól, fakultatív
módon. A kora esti
Corte
Porto
órákban a szállás elfoglalása Bastia környékén.
7. nap: Délelőtt városnézés Bastiában,
Ajaccio
az Óváros, a Citadella,
a Napóleon szobor és Sartene
a Régi Kikötő, amely
Bonifacio
ma halászhajók és
luxusjachtok horgonyzóhelye. Jellegzetes építménye és jelképe a Sárkány-móló.
Szabadidő, majd behajózás kora délután Bastia kikötőjébe,
átkompolás Livorno-ba. Szállás elfoglalása.
8. nap: Egész nap folyamatos utazás, technikai megállókkal, érkezés az esti órákban Budapestre.

48 000
44,50 EUR

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!

EGZOTIKUS UTAK

pálmafákkal övezett városban lépten-nyomon találkozunk
a Napóleon család emlékével, szobrok, utcanevek, épületek
formájában. A legtöbb emléket a XVII. században épült,
látogatható szülői ház, a néhány lépésre található keresztelő templom és a császári kápolna őrzi, mint a nagycsalád
számos tagjának nyughelye. Ez a kápolna egységet képez
a néhány évtizeddel később épült Fesch palotával, ahol
Napóleon nagybátyjának, Fesch bíborosnak a gyűjteménye tekinthető meg. Következő állomásunk Sartene, a
„legkorzikaibbnak” tartott hegyi óváros. Kis séta a meredek hegyoldalra épült óváros zegzugos utcáin, a gránitból
épült, egymás fölé tornyosuló házak között. Szállásunk
Propriano környékén lesz, amely egy élénk kikötőváros,
szép, homokos stranddal.
5. nap: A reggelit követően kirándulás Bonifacio-ba. A
korzikaiak szerint, „ha Korzika ékszer, akkor Bonifacio benne a gyémánt.” Bonifacio városa páratlan látványt nyújt, a
szikla tetején lévő óvárosba kisvonattal megyünk fel, megtekintjük a Citadellát, a genovai kaput, majd szabadidő. A
város mai nevét 828-ban, a toszkánai Bonifác őrgrófról,
akkori uráról kapta. A város mintegy 2700 fős lakossága
genovai származású, most is ezt a dialketust beszélik. A
tengerpartról az Aragon-lépcső 187 fokán juthatunk fel
az Óvárosba. A lépcsősor neve I. Alfonz 1421-es itt-tartózkodására emlékeztet. A Felsőváros különleges látnivalója a
Tengerésztemető, amely fehér falú sírkápolnáival és virágos
főutcáival egy valóságos kis nekropolisz. Délután fakultatív
sétahajózási lehetőség a fehér sziklák mentén a tengeri
barlangok, kis öblök felfedezésére. Visszatérés a szállásra.
6. nap: Reggel elbúcsúzunk szállásunktól és elindulunk
vissza észak felé, fenyvesek közötti hegyi úton, a sziget
legszebb hágóján, a Col de Bavella (1250 m) át, égbe nyúló
tűsziklák ölelésében. Délután Corte-ban, Korzika „szívében” teszünk látogatást, séta Korzika nemzeti hősének,
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1. nap: Indulás a kora reggeli órákban Szlovénián keresztül Olaszországba, szállás Livornó magasságában.
2. nap: A reggelit követően kompátkelés Korzika szigetére,
Bastia kikötőjébe. Utunkat a sziget nyugati partján kezdjük. A keskeny hegyi utakon kanyarogva megcsodálhatjuk
a sziklás tengerpartot és a hangulatos apró halászfalvakat.
Első megállónk Saint-Florent, ami a Földközi-tenger egyik
legszebb öblében terül el, séta a tengerparti kisvárosban
(fürdési lehetőség). Majd tovább utazunk Sant Antoninoba. A IX. századi vár körül kiépült falucska szűk, lépcsős utcái varázslatos hangulatot árasztanak. Késő délután utazás
szálláshelyünkre, amely Calvi környékén található.
3. nap: Délelőtt városnézés Calviban, a magas hegyekkel
körül zárt óvárost a tenger fölé magasodó fellegvár uralja.
Calvi a francia partokhoz legközelebb eső kisváros a szigeten. Gyönyörű fekvése, píneákkal szegélyezett, 6 km-es
strandja és sokféle látnivalója miatt ma a sziget egyik idegenforgalmi központja. Calvi első kikötőjét a római Sinus
Casalus építtette az I. században, innen ered a város neve.
Séta a fellegvár körül és a hangulatos kikötőnegyedben,
szabadidő. A kikötő mellett hosszú homokos strand található, igény esetén rövid fürdési lehetőség. Később folytatjuk utunkat Porto Ota-ba, aminek az öblét felvették az
UNESCO világörökségi listára, olyan egyedülálló a tenger és
a hegyek látványa; kikötőjét pedig egy jellegzetes genovai
őrtorony védi. Séta a parton vagy az óvárosban, szabadidő.
Szállás Porto Otaban.
4. nap: A mai nap beváltjuk címbeli ígéretünket, és a híres
francia császár, Napóleon szülővárosába látogatunk el. Sétánk alkalmával megtekintjük a szülőházát és a katedrálist,
ahol megkeresztelték. Ajaccio, a főváros a sziget nyugati
oldalán fekszik, Korzika második legnagyobb városa, 1811
óta a sziget fővárosa. A "Császári város" változatlan tisztelettel őrzi nagy szülöttének, Napóleonnak az emlékét. A
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SVÁJCI KIRUCCANÁS, FRANCIA KINCSEKKEL
1. nap: Budapest – Linz – Innsbruck – Imst
Indulás kora reggel Budapestről, Tatabánya, Győr,
Mosonmagyaróvár érintésével. Ausztria egyik legvarázslatosabb tartománya a salzkammerguti tavaktól
a kitzbüheli Alpokig húzódó Salzburg tartomány. Ez
a terület magába foglalja a természet szinte minden
fellelhető csodáját. Itt találja a látogató a világ egyik
legnagyobb jégbarlangját, Európa legkiterjedtebb
vízesését és a Keleti-Alpok nagy kiterjedésű természetvédelmi körzetét. A menetidő függvényében rövid
megálló Innsburckban, Tirol fővárosában. Ez a gyönyörű kulturális város 800 éves történelmével a turisták egyik kedvenc állomása. Az Inn völgyben található várost a műkincsek városának is szokás nevezni.
Innsbruck a nevét az Inn folyó után kapta, ami a város
mellett folyik. A városhoz olyan nevek fűződnek, mint
I. Maximilian császár és Mária Terézia. Továbbutazás
Innsbruck környékén található szálláshelyünkre.
2. nap Imst – Luzern – Bern
A reggelit követően a német ajkú Svájc meghatározó városába, Luzernbe utazunk elsőként. A festői
Vierwaldstatt tó északnyugati végénél fekvő várost a
Pilatus és Rigi hegyek ölelik közre, gyönyörű fekvése
a svájci turizmus egyik fellegvárává emelte a várost.
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Sétánk folyamán megismerkedünk az óvárossal. A város szimbólumainak számító fedett fahidakon túl betekintést nyerhetünk a gleccserek világába is. Második
állomásunk Bern lesz, Svájc fővárosa. A legenda szerint az alapító Berchtold azt tanácsolta egy vadászat
alkalmával, hogy az első elejtett fenevadról nevezzék
el a várost, így lett a város neve Bern és címerállata
a medve. Belvárosa a világörökség része. Szűk, macskaköves utcái, díszes szökőkútjai, pompás épületei és
hatalmas csillagászati toronyórája pont olyan, mint
ötszáz évvel ezelőtt is. Négy tornya közül a 12. században épült Óratorony a leghíresebb. Albert Einstein
1903–1905 között a városban élt, egykori lakhelyén
– ahol az általános relativitáselméletét is kidolgozta
–, a Kramgasse 49. alatti Einstein-házban emlékmúzeumot rendeztek be. Szállás elfoglalása.
3. nap: Bern – Genf
A mai nap első állomása, a Gruyeres sajtgyár, ahol
igazán különleges élményben lesz részünk, ugyanis
egyrészt bepillanthatunk magába a sajtgyártás folyamatába, másrészt a kiállítás, minden érzékszervnek
kínál kihívást. A hegyi legelőkön legelésző tehenek
kolompját hallgatva, a rétek vadvirágainak illatát beszippantva, a gyártást is megtekintve, majd végül a

Utazás időtartama: 6 nap/5 éjszaka
Indulási időpontok: V. 23., IX. 19.
Utazás: kényelmes, légkondicionált
autóbusszal
Elhelyezés: középkategóriájú szállodákban
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 35 fő

sajtokat megkóstolva minden módon megtelhetünk
sajttal. Innen továbbutazva a Cailler csokigyárat
látogatjuk meg. François-Louis Cailler alapította a
gyárat, ez az első csokigyár, ami máig él és virul. Délután érünk a Genfi-tó partján elterülő Genf városába,
amely éppúgy híres természeti adottságairól, mint
az európai kultúrtörténetben betöltött szerepéről.
Városnézés a kedves sétányokkal, különleges szobrokkal, játszóterekkel, lugasokkal teletűzdelt városban.
Ellátogatunk az Angol parkba, ahol a híres virágórát,
a svájci óraipar jelképét találjuk, majd megnézzük a
Világ legmagasabb szökőkútját, amely 140 méter magasra lövelli a vízsugarat 200 km/órás sebességgel.
Szállásunk a francia oldalon lesz.
4. nap: Annecy – Yvoire
A reggelit követően városnézés Annecyben. Ez a
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Linz

FRANCIAORSZÁG

Bern
Genf

Luzern
Yvoire

Bécs

SVÁJC

Imst

Innsbruck

AUSZTRIA
Budapest

Annecy
Chamonix –
Mont Blanc

OLASZORSZÁG
Milánó

Padova

Részvételi díj Ft/fő

V. 23., IX. 19.

2-ágyas szobában

119 900

egyágyas felár

75 000

Helyszínen fizetendő belépők

55 EUR

Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó

10 EUR

6-8 NAPOS UTAK

zás. Olaszország minden részéről és külföldről is jönnek ide fiatalok régi egyeteme miatt, amit az 1200as
években alapítottak, és olyan nagy nevek köthetők
hozzá, mint Kopernikusz és Galileo Galilei, akinek még
őrzik a katedráját. A városnézést követően a hazautazás megkezdése, folyamatos utazás, technikai megállókkal. Érkezés Budapestre az esti órákban.

EGZOTIKUS UTAK

szintkülönbség miatt!) Tiszta időben valami egészen
fantasztikus látvány tárul a szemünk elé, a Mont Blanc
légvonalban csupán pár kilométerre emelkedik előttünk, de ez csak egy, a rengeteg látványos csúcsból.
Délután továbbutazunk tranzitszállásunkra, ami Padova térségében lesz.
6. nap: Padova – Budapest
Reggeli után városnézés Padovában. A legenda
szerint Padova születését az antik történetek egyik
leghíresebbjére, a trójai háborúra vezetik vissza, mialatt Odüsszeusz és Aineiasz tévelyegtek, addig a hős
Antenor egy túlélő megalapította a várost. Padova a
művészet városa, ahol egyesül a kultúra és a szórako-
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város Szavoja Velencéje, és egyben az Alpok Rómája, amelyről a csatornákkal szelt, óvárosi sétánk
folyamán meggyőződhetünk. Csodálatos kisváros,
több százéves épületekkel és az azonos nevű tóval,
ahol szinte mindig turisták csoportjai nézelődnek.
Az időjárás függvényében fakultatív hajókirándulás a
tavon. Délután továbbutazunk a Világörökség részét
képező Yvoire városkába. A középkorban kiemelkedő szerepet töltött be a szavojai hercegség és a
környékbeli ellenséges grófságok közti háborúkban.
Több százéves álmából úgy ébredt fel, ahogy elaludt
annak idején, ma egy kis mesevárosnak tűnik. Sétálunk az óvárosban, majd szabadidő. Este visszatérés
szállásunkra.
5. nap: Chamonix Mont Blanc – Padova
A kijelentkezést követően Chamonixba utazunk, a
Mont Blanc „fővárosába”. Sétálgatunk a hangulatos
utcákon és tereken, miközben megfigyelhetjük, hogy
Chamonix-ban minden üzlet, kávézó és étterem valamilyen módon a Mont Blanc-hoz illetve a hegymászáshoz kapcsolódik. Ha pedig feltekintünk a százéves
házak fölé, az Alpok legmagasabb csúcsa és monumentális gleccserek tündökölnek. Szabadidő, illetve
amennyiben az időjárás engedi utazás felvonóval az
Aiguille du Midi csúcshoz, amely 3842 m magasasan
található. (Figyelem, megfelelő egészségi állapot esetén javasoljuk csak a felvonó használatát, a hatalmas
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KÖZÉP-OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
1. nap: Indulás kora reggel Szlovénián keresztül Olaszországba, Ferrara környékére. A szálláshely elfoglalása.
2. nap: Ferrara – Comacchio – Ravenna –
Rimini
Reggeli után indulás Ferrarába, séta az UNESCO listáján is megtalálható belvárosban. A városban több
mint 100 évig uralkodó Este dinasztia alakította át a
város szívében álló hatalmas erődítményt reneszánsz
stílusú várrá. Ferrara városában látható Itália egyik
legszebb román stílusú temploma is. Útban Ravenna
felé rövid megállás Comacchio-ban, melyet sokan
mini Velenceként is emlegetnek csatornahálózata
miatt. A csatornát átívelő, vörös tégla hídja egészen
különleges. Következő állomásunk Ravenna, amely a
Nyugat-Római Birodalom fővárosa volt az V. században, kiemelkedő látnivalói a mozaikok. A mozaikok
segítségével visszaidézzük a bizánci idők szépségét,
aranykorának gazdagságát. Sétánk során megtekintjük a hangulatos belvárosi Piazza del Popolo-t,
Dante Alighieri síremlékét, mauzóleumot, San Vitale
templomot és a szentély fülkéinek mozaikjait. Szállás
Riminiben, ahol két éjszakát tölt a csoport.
3. nap: San Marino
Ezen a napon ismerkedés a 60 km2 területű San Marino miniállammal. Pazar panorámaúton juthatunk fel a
Monte Titano tetején épült városkába. Legfontosabb nevezetességei a két meghökkentő fekvésű erőd a magaslaton. Az óvárosban található Piazza della Libertá és San
Marino szabadságszobra, majd elénk tárul a Kormányzói Palota is. Visszatérés a híres nyaralóhelyre Riminibe,
amelynek egyik leghíresebb látnivalója a majdnem
2000 éves Tiberius híd és Augusztus diadalíve. Szintén
híres nevezetesség a 13. századi, gótikus Malatestiano
templom: csodálatos belső terében számtalan szobrot
lehet megtekinteni. A Castello Sismondoban (Sismondo
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vár) élt a Rimini felett uralkodó Malatesta család a 1516. században.
4. nap: Bologna – Párma
A nap első célpontja Bologna, Emília Romagna tartomány fővárosa, a híres egyetemi város. Európa egyik
legrégebbi egyetemének anatómiaterme egyedülálló a
világon. Kiemelkedő látnivalói közé tartozik a Szent Antal tiszteletére épített templom, a hétszáz éve épült városháza palotaszerű épülete. Utunk következő állomása
Verdi városa, Párma. Minden idők legnagyobb operaszerzőjének dicsőségét hatalmas emlékmű hirdeti. XI.
századi Dómja román stílusú remekmű. A város közepén
áll a Farnese-palota, melynek udvari intrikáit Stendhal a
Pármai kolostor című regényében megörökítette. Szállás
La Spezia környékén, ahol 2 éjszakát tölt a csoport.
5. nap: Cinque Terre
Ezt a napot az olasz viszonylatban is kiemelkedően
szép Cinque-Terre öbleinek megismerésével töltjük. Az
UNESCO által is védett természeti parkba látogatunk,
mely öt sziklás tengeröböl által bezárt apró falu lenyűgöző látványát nyújtja. Az öblökben sziklákon megbúvó
halászfalvak némelyikét hajóval és gyalog közelítjük
meg. Visszatérés a szálláshelyre az esti órákban.
6. nap: Mantova – Padova – Udine
Elsőként Mantovába kirándulunk, ahol a lenyűgöző
hercegi paloták és templomok a reneszánsz építészek
fantáziáját dicsérik. Mantova leglátványosabb műemlékei a 15. és 16. században épültek, mint pl. a Dózse
palota. A monumentális épületegyüttes gótikus, reneszánsz, manierista és barokk stílusban pompázik
pazar galériákkal, kertekkel és több mint 500 szobával.
Múzeuma rendkívül értékes műalkotásoknak ad otthont. Mantova kihagyhatatlan kulturális látnivalói közé
tartozik az Alberti tervei alapján épült Szent András-bazilika Mantegna sírjával. Következő műemlékvárosunk

Utazás időtartama: 7 nap/6 éjszaka
Indulási időpontok: V. 15., IX. 25.
Utazás: légkondicionált autóbusszal.
Felszállási lehetőségek: Budapest,
Székesfehérvár, Siófok, Zalakomár
Elhelyezés: 3*-os szállodában
Ellátás: Reggeli. Vacsora felár ellenében.
Minimális létszám: 35 fő
Budapest
Udine
Padova
Mantova
Parma
Bologna

Ferrarra
Ravenna

San Marino

Padova a Római birodalom gyöngyszeme volt, erre a
korszakra emlékeztetnek az amfiteátrum maradványai.
Egyetemét 1222-ben alapították, ide járt Báthory István is jogot hallgatni. Padova a Szent Antal Bazilikának
köszönhetően Olaszország legfontosabb zarándokhelye,
a templomot Giotto és tanítványai díszítettek. Tovább
utazunk Udinébe. Pihentető séta a hangulatos kisvárosban. Szállás a környéken.
7. nap: Reggeli után rövid megállás az olasz határhoz
közeli bájos városkában, Cividade del Friuliban, majd hazautazás technikai pihenőkkel.
Részvételi díj Ft/fő

V. 15., IX. 25.

2-ágyas szobában

124 900

1-ágyas felár (lekérésre)

35 900

Vacsora felár

27 500

Helyszínen fizetendő belépők

70 EUR

Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó

1.50-3.00 EUR/éj
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SZARDÍNIA VARÁZSLATOS VILÁGA - KÖRUTAZÁS NYARALÁSSAL
Maddalena szigetek
Asinara sziget

Porto Cervo

Castelsardo

Utazás időtartama: 8 nap/7 éjszaka
Időpontok: VII. 18., VIII. 26.
Utazás: a Wizz Air járatával
Elhelyezés: 3*-os szállodában, 2 ágyas,
fürdőszobás szobákban, Algheroban
Ellátás: büféreggeli
Minimum létszám: 20 fő

gyed megtekintése, majd séta a város bevásárló utcáin
keresztül át a hangulatos kikötőnegyedig. Szabadidő
a Via Roma-n, mely magas pálmafáival, hangulatos
kávéházaival a Riviérák hangulatát idézi. Programunk
végén lehetőséget adunk vásárlásra is.
5. nap: Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulás. Santa Teresa di Gallura (130 km) kikötőjéből
kirándulás a Maddalena-szigetekre, mely 5 nagyobb
szigetből áll, Szardínia észak-keleti részén fekszik. Részét képezi a Caprera sziget, ahol Garibaldi élete utolsó
éveit töltötte, valamint a Spiaggia Rosa, a rózsaszín
part - amely nevét a világon egyedülálló rózsaszín
homokjának köszönheti. Utunk során megismerjük a
Földközi-tenger híres és védett Tengeri Nemzeti Parkját,
fürdéssel, búvárkodási lehetőséggel egybekötve. Ebéd a
fedélzeten. Rövid séta a Maddalena-sziget központjában. Visszatérés a kikötőbe kb.17 órakor.

RÉSZVÉTELI DÍJ FT/FŐ

VII.18.,

VIII.26.

Kétágyas szobában

254 900

249 900

Egyágyas felár

55 000

55 000

2-12 éves kor között pótágyon

189 900

184 900

3. fő pótágyon

214 900

209 900

Vacsora felár

33 000

Repülőtéri illeték

40 000

Maddalen kirándulás (min.15fő)

29 500

Smaragd part kirándulás (min.15 fő)

29 500

Castelsardo kirándulás (min. 15 fő)

19 500

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza. A poggyászárak
a WizzAir mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak. 1 db nagyméretű kézipoggyász felára 12.700, 1 db max. 23 kg feladható kézipoggyász felára 25.400 Ft.
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Cagliari

6. nap: Egész napos kirándulás a Stintino-ból induló hajóval Asinara-szigetre, mely Szardínia északnyugati csücskében helyezkedik el, a 90-es évekig a
maximális biztonságú börtönéről volt híres, azonban
ma már nemzeti parkká alakítottak. Az első világháborúban számos magyar hadifogoly raboskodott itt,
csontjaikat egy kis kápolnában őrzik, amit meg is
lehet látogatni. Elszigeteltsége révén élővilága megőrizte érintetlenségét, számos kihalással fenyegetett
faj, többek között a fehér szamár honos a szigeten. A
szigetre fél órás hajóút során jutunk el, majd ott kisvonattal, túravezetővel ("dotto") járjuk be a szigetet,
hegyen-völgyön keresztül, gyönyörű partok mentén.
Lehetőségünk nyílik egy kb. 1,5 órás fürdésre is egy
festői öbölben. (Hideg élelmet, innivalót, naptejet
és fürdőruhát érdemes magunkkal vinni, vásárlásra
nincs lehetőség.) Visszatérés a szállásunkra a délutáni
órákban.
7. nap: Szabad program.
8. nap: A reggelit követően kijelentkezés a szállodából, a menetrend függvényében transzfer a repülőtérre, hazautazás.

6-8 NAPOS UTAK

Alghero

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. nap: Elutazás Budapestről a Wizzair menetrendszerinti járatával, érkezés Algheroba. Találkozó a repülőtéren a magyar nyelvű idegenvezetővel. Autóbuszos
transzfer a szállásra, majd egy séta során felfedezzük
Alghero-t, a sziget katalán-aragón építészeti jegyeket viselő városát (Torre del Porta, Szent Maria katedrális, Palazzo d’Albis, stb.) A város ötvös üzleteiben
védett vörös korall es jellegzetes filigran arany, ezüst
ékszereket csodálhatunk meg.
2. nap: Szabad program vagy fakultatív kirándulás autóbusszal a híres Smaragdpartra, a Costa
Smeralda-ra (kb. 3 óra utazás), mely a világ egyik
leghíresebb luxus üdülőhelye. Porto Cervo kikötője
a Mediterrán-medencében a legnagyobb, nyaranta
hatalmas, mesebeli yachtokkal és vitorláshajókkal
van tele. A város tipikus, árkádos, gránitból faragott és
díszített centrumában és házai között sétálva, márkás
üzleteinek kirakatát nézve lépten-nyomon hírességekbe botolhatunk. Arzachena Nuraghe Prisgiona
megtekintése, belépő ellenében.
3. nap: Szabad program vagy fakultatív kirándulás a
sziklákon magasló kis középkori városba Castelsardoba. A XII. századtól Castel Genova néven emlegetett
erődítményt a genovai Doria család alapította, sokáig
Szardínia legfontosabb északi védelme és kikötője
volt. A szűk, kis utcákon, lépcsőkön sétálva találjuk az
erőd bejáratát, falai között múzeum található. Az erődítmény falának tetejéről csodálatos panoráma nyílik
az Asinara-öbölre. További látnivalók: Szent Mária
templom, Szent Antonio Abate katedrális, városháza.
Szabadidő és vásárlási lehetőség a városközpontban.
4. nap: A reggelit követően a sziget fővárosát, Cagliarit fedezzük fel. Első állomásunk Poetto 11 km
hosszú fehér homokos strandja, ahol megtekintjük a
flamingo rezervátumot, majd felmegyünk az Urpinhegyre és megcsodáljuk a panorámát. Ezt követően
megismerjük középkori eredetű Óváros negyedet,
a Római Amfiteátrumot, a Régészeti Múzeumot, a
Pankráció és Elefánt-tornyot, a lenyűgöző Katedrálist,
mely márvány intarziás kövezetéről és az Altemplomban található 600 kézzel faragott mennyezeti kőrózsáiról híres Itália-szerte. Santa Croce, az egykori zsidóne-
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EZERARCÚ SZICÍLIA
1. nap: Budapest – Catania – Siracusa
Elutazás Budapestről menetrend szerint az esti órákban
Cataniába. Érkezés után továbbutazás Siracusa-ba. Vacsora és szállás Siracusa térségében
2. nap: Piazza Armerina – Scala dei Turchi
Reggeli után utazás Piazza Armerinába, ahol az UNESCO
Világörökség védelme alatt álló római kori villa mozaikjait
tekinthetik meg. Továbbutazás Agrigento irányába, útközben megállás és fürdési lehetőség a Scala dei Turchi
( Török lépcső) fehér színű természeti képződménynél,
amely megjelenésében nagyon emlékeztet az egerszalóki
sódombokra vagy a pamukkalei mészkőmedencére és sokaknak a Montalbano felügyelő sorozatból is ismert lehet.
Vacsora és szállás Agrigento térségében.
3. nap: Agrigento – Marsala
Elsőként Agrigentoban, a híres Templomok völgyében
számos görög isten templomát láthatják: Jupiter, Juno
temploma, Tempio Della Concordia (az ókori görög világ
egyik legépebben fennmaradt dór emléke). Ezt követően
utazás Marsalaba, a katedrális megtekintése, amely 1628ban épült egy korábbi normann épületre. Borkóstolóval
egybekötött borpince-látogatás. Vacsora és elhelyezkedés
a szálláshelyen, Trapani térségében.
4. nap: Erice – Palermo
Ezen a napon első utunk Erice-be vezet. Templomából,
amely egy dombra épült, gyönyörű látvány tárul a völgyre és a tengerre. Szűk utcácskái a középkor hangulatát
idézik. Továbbhaladás Palermoba, a sziget legfontosabb
városába. Városnézés helyi idegenvezetővel, a 12. századi Dóm, a Capella Palatina, Piazza Pretoria, Quattro
Canti és a normann Martorana templomok megtekintése. Szállás Palermo térségében, ahol 2 éjszakát tölt a
csoport.
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5. nap: Monreale
Kirándulás Monreale-ba, látogatás az 1174-ben épült
dómban, a normann építészet egyik csodálatos remekéhez.
Aranymozaikjai bibliai eseményeket ábrázolnak. A dóm
mellett található a nemzeti műemlékként őrzött Benedekrendi kolostor. 216 páros oszloptörzzsel díszített hajdani
kerengője a mór kultúra egyik legszebb szicíliai emléke.
Visszautazás a szállodába, szabad program, vacsora.
6. nap: Palermo – Cefalú – Taormina környéke
Reggeli, majd utazás a sziget keleti részére. Útközben
rövid pihenő Cefalúban, lehetőség a II. Roger által épített
normann katedrális megtekintésére, majd megkóstolhatják a tipikus szicíliai fagylaltot a kerámiáiról híres kis
faluban, Santo Stefano di Camastra-ban. Vacsora és szállás
Taormina környékén.
7. nap: Taormina – Etna
Reggeli után egész napos kirándulás az Etnára. 1800
méteres magasságig autóbusszal lehet feljutni, ahol megtekinthetik a Sylvestri krátert is. Az Etna, Európa legmagasabb, ma is működő vulkánja fantasztikus és felejthetetlen
élményt nyújt az idelátogatóknak. Felár ellenében 1800
métertől felvonóval lehet tovább utazni 2400 méteres
magasságig, majd dzsippel 3000 méterig. A 3000 méteres
magasságig való feljutás minden esetben a vulkáni tevékenység és az időjárási viszonyok függvénye! Fakultatív
ebédelési lehetőség, majd séta Taorminán, amelynek görög színháza egyedülálló természeti hátterével Csontváryt
is megihlette. Vacsora és szállás Taormina környékén.
8. nap: Catania – Budapest
Reggeli után utazás Siracusába. Városnézés a barokk fővárosban helyi idegenvezetővel. Katedrálisát a korábbi
Athéné templom átalakításával az i. sz. 7. században
építették. A siracusai régészeti park igen gazdag az ókori

Utazás időtartama: 8 nap/7 éj
Indulási időpontok: VI. 24., IX. 23.
Utazás: a Wizz Air menetrend szerinti járatával
Budapest - Catania - Budapest útvonalon
és autóbusszal
Elhelyezés: 3*-os szállodákban,
2-3 ágyas zuhanyzós szobákban
Ellátás: félpanzió
Minimum létszám: 20 fő
Erice

Palermo
Cefalù

Marsala

Monreale

Etna

Piazza Armerina

Taormina
Catania

Agrigento
Siracusa

emlékekben (római amphiteátrum, görög színház, II.
Hieron oltára, latomiák, Dionüszosz füle), míg az 500 m
széles 1 km hosszú Ortigia-szigeten a barokk nevezetességeket tekinthetik meg. Útban a repülőtér felé rövid
megállás Cataniában, ismerkedés a város főbb nevezetességeivel (Dóm, Fő tér, Via Etnea). Transzfer a repülőtérre
az esti órákban, hazautazás a Wizz Air menetrend szerinti
járatával.
Részvételi díj Ft/fő
2 ágyas szobában félpanzióval

VI. 24., IX. 23.
244 900

Egyágyas felár

39 900

Repülőtéri illeték

24 900

Helyszínen fizetendő belépők

70 EUR

Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó

14 EUR

Részvételi díj a feladható 23 kg-os és a nagyméretű kézipoggyász árát tartalmazza
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A NÁPOLYI-ÖBÖL KINCSEI – CAPRI–SORRENTO–AMALFI
Utazás időtartama: 6 nap/5 éjszaka
Időpontok: V.18., IX. 14., X.19.
Utazás: a Wizz Air járatával
Elhelyezés: 4*-os szállodában Nápolyban
Ellátás: reggeli, fakulatív vacsora
Minimum létszám: 15 fő

6. nap: Transzfer a nápolyi repülőtérre, hazautazás menetrend szerinti járattal Budapestre.

Róma
Nápoly
Vezúv
Sorrentó
Capri

Részvételi díj Ft/fő

V. 18., IX. 14., X. 19.

2 ágyas szobában

129 900

Egyágyas felár

43 900

Repülőtéri illeték

34 900

Vezúv-Pompei (min.15 fő)

26 900 + 21 EUR belépő

Capri kirándulás (min.15 fő)

34 900 + 8 EUR belépő

Amalfi kirándulás (min.15 fő)

19 900
26 900 + 8 EUR belépő

Vacsora felára

34 900

Helyszínen fizetendő
idegenforgalmi adó

15 EUR

A poggyászárak a Wizz Air mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően
módosulhatnak. A katalógus készítésekor a 23 kg-os feladható poggyász ára
19.000 Ft

6-8 NAPOS UTAK

Sorrento kirándulás
(min.12 fő)

EGZOTIKUS UTAK

néhány óra leforgása alatt eltűnt a Föld felszínéről. Ez egy
kihagyhatatlan időutazás 2000 évvel visszafelé.
4. nap: Fakultatív kirándulás Positano –
Amalfi útvonalon
A Sorrentoi félsziget felé indulva gyönyörű tájakkal találkozhatnak. A Nápolyi öböl látványa háttérben a Vezúvval,
narancs- és citromligetek mindenütt. Sorrento előtt elkanyarodva az Amalfi partvonal veszi kezdetét. Ez a kanyargós, sziklákba vájt út a világ egyik legszebb panorámájú
útja, amely 1850 óta összeköti a középkor óta itt élő apró
városkákat egymással. Positano, a „Függőleges Város” két
hegy közé épült be, pasztellszínű házai mint egy szölőfürt
kapaszkodnak egymásba... a látvány valóban meseszép.
Egy kis pihenő- és fényképszünet után irány Amalfi! Több
bájos bájos falvacskát érintve érkeznek Amalfiba, a partvonal központjába, amely ma egy tengerparti nyaralóváros. Amalfi a középkorban gazdag, nagyhatalmú kereskedelmi köztársaság volt. A nagy múlt emlékei a mai napig
megtekinthetőek itt: a városka katedrálisa lenyűgöző, a
kultúrák keveredése minden sikátorban, minden épületen
nyomot hagyott.
5. nap: Fakultatív autóbuszos kirándulás
Sorrentóba
Sorrento a Nápolyi-öböl leghangulatosabb kisvárosa,
amely egy hullámos fennsíkon fekszik, parkok, erdők, narancs- és olajültetvények között, a fennsík 2040 m magas
egyenes sziklafallal szakad a vízbe. Központja a kávézókkal teli Piazza Tasso, ahol érdemes kis időre megpihenni.
Aki nem vesz részt a fakultatív kiránduláson az egyénileg
felfedezheti Nápoly városát, és megtekintheti a város
múzeumának régészeti részlegét is, ahol többek között a
pompei mozaikok eredeti épen megmaradt darabjait is
őrzik.
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1. nap: Budapest – Nápoly
Elutazás Budapestről a délelőtti órákban Nápolyba.Érkezést
követően autóbuszos városnézés Nápolyban. A Posillipohegyről megtekinthetik a lábuk alatt elterülő Nápolyiöbölt, a kimagasodó Vezúvot, a tenger kékjéből kitűnő
Ischia, Procida és Capri szigeteit és persze Nápoly városát.
Az útvonal érinti a Tojásvárat, a Castel Nuovo-t (Anjou-vár),
a Királyi Palotát, a San Carlo Operaházat, az Umbertogalériát, valamint a város lenyűgöző főterét, a Piazza del
Plebiscito-t. Transzfer a szálláshelyre, elhelyezkedés.
2. nap: Egész napos fakultatív kirándulás Capri
szigetére.
Transzfer Nápoly kikötőjébe, ahonnan áthajóznak Capri szigetére, ahol minibusszal közlekedik a csoport.
Anacapriban megtekinthetik Axel Munthe villáját, libegővel felmennek a sziget legmagasabb pontjára, Augustus
császár kertjéből élvezhetik a Faraglioni sziklák látványát,
megkóstolhatják a limoncellot. A rendelkezésre álló idő
függvényében lehetőség a Kék Barlang fakultatív megtekintésére. Visszatérés Nápolyba az esti órákban, transzfer
a szálláshelyre.
3. nap: Fakultatív kirándulás a Vezúvra
(borkóstolóval) és Pompei megtekintése.
A kirándulás a Vezúvon, a kontinens egyetlen működő
vulkánján kezdődik. Busszal feljutnak 1000 m magasságig, az út a különböző korszakbeli lávakiömlések között
vezet, innen kb. 25 perces gyaloglással lehet a kráter
peremére eljutni ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a Nápolyi-öbölre. A vulkántúra egy jellegzetes borászatban
fejeződik be, ahol megkóstolhatják a Vezúv legjobb borait,
valamint a tipikus helyi ínyencségeket (bruschetta, helyi
készítésű olívaolaj, mozzarellagolyók, szalámik, sajtok).
Ezután irány Pompei romvárosa, amely Kr. u. 79-ben,

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

MÁLTA SZÉPSÉGEI
1. nap: Indulás Budapest Liszt Ferenc repülőtérről. Érkezés után transzfer a szállodába.
2–5. nap: Fakultatív kirándulások, pihenés a tengerparton, vagy a szállodában.
Egész napos kirándulás hajóval Gozo-ra
A legenda szerint az a hely, ahol Calypso elbűvölte Odüszszeuszt és hét évig révületben tartotta. Az út során ellátogatunk Xahra-ba, ahol a megalitikus Ggantija templomot
tekintjük meg. A szigeteken ez a legősibb templom több
mint hétezer éves múltra tekint vissza (régebbi, mint a piramisok). Tovább haladva Gozó délnyugati része felé Dwejrat
nézzük meg, majd továbbutazás Xlendi halászfaluba. A kirándulás Gozo fővárosában ér véget, Victoria-ban a katedrális megtekintésével. Itt szabadidőt biztosítunk vásárlásra
is, végül Mgarr-on keresztül érkezünk vissza a szállodába.
Egész napos ismerkedés Málta szépségeivel
A kézművesiparáról híres Ta’Qali az első állomásunk, ahol
eredeti máltai kézműves termékek vásárlására nyílik alkalom. Továbbutazva látogatást teszünk Málta legősibb
városába Mdina-ba‚ amelyet a helyiek csak a „Csendes
városként” neveznek. Megtekintjük a Szent Pál katedrálist
kívülről‚ majd kiérve a várfalhoz lélegzetelállító panoráma
tárul elénk. 5D-s, 30 perces mozifilmet is megnézünk
Málta történelméről. Mdina után Rabatban keressük fel a
Szent Pál katakombákat. Ezt követően Mostába utazunk‚
ahol megtekintjük a híres dómot. A program végén Málta történelmi fővárosát, Valettát tekintjük meg. Először a
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Utazás időtartama: 6 nap/5 éjszaka
Indulási időpontok: IV. 27., VI. 3., IX. 21., X. 21.
Utazás: Wizz Air menetrend szerinti járatával
Elhelyezés: 4*-os partközeli wellness
szállodákban
Ellátás: büféreggeli, fakultatív vacsora
Minimális létszám: 15 fő

Gozo
Comino

Valetta

felső Barakka kertből gyönyörködünk a csodás kilátásban
a Grand Harbour-ra, majd kellemes sétát teszünk a Szent
János Társ katedrálishoz, ahol a katedrálist és annak legdrágább kincsét, Caravaggio festményét tekintjük meg,
végezetül a Nagymesterek palotájába pillantunk be,
amely ma elnöki rezidencia és egyben Valetta legnagyobb
becsben tartott palotája
Fél napos Blue Grotto & Marsaxlokk
Wied iz-Zurrieq városka érintésével érkezünk meg a festői szépségű Blue Grotto-hoz (Kék barlang) ahol hajóra
szállva megcsodáljuk az izgalmas és színes barlanghasadékokat. Ezután elutazunk a sziget legdélebbi pontján
fekvő halászfaluba Marsaxlokk-ba ahol a szabadidő alatt
lehetőségünk nyílik vásárlásra. Ennek a városkának az öb-

lében találjuk a legtöbb, élénk színekkel tarkított halászcsónakokat a luzzukat (8 900 Ft/fő, ebéd nélkül).
Egész napos hajó kirándulás Comino szigetre
Ezen a kiránduláson lehetőség nyílik búvárkodásra, fürdőzésre Cominó szépséges öbleiben. Hajózásunk során elhaladunk Málta nevezetes partszakaszai mentén, érintve a
St. Paul’s szigeteket és a Kék Barlangot.
6. nap: Szabad program, transzfer a repülőtérre és hazautazás Budapestre a menetrend függvényében.
Részvételi díj Ft/fő

IV. 27., VI. 3.

IX. 21.

X. 21.

2 ágyas szobában

99 900

119 900

129 900

Egyágyas felár

29 900

39 900

Vacsora felára

24 900

29 900

Repülőtéri illeték

32 900

Gozo kirándulás (min.15 fő)

21 900

Málta szépségei kirándulás (min. 15 fő)

19 900

Blue Grotto/Marsaxlokk (min.15. fő)

9 900

Comino

9 900

A Wizz Air mindenkori szabályzatának megfelelő poggyászárak fizetendők, a katalógus készítésének időpontjában a feladható 23 kg-os poggyász ára 34 900 Ft

IBUSZ
ÜZLETI TURIZMUS
TESTRE SZABOTT MEGOLDÁSOK
Több mint 110 év tapasztalat. Megbízhatóság, diszkréció. Teljes tevékenységi
kör, minőségi szolgáltatás felsőfokon az üzleti turizmus terén. Mindennek
köszönhetően választották hazánk meghatározó cégei az IBUSZ Utazási
Irodák Kft-t utazásaik és rendezvényeik megszervezéséhez, lebonyolításához.

INCENTIVE UTAK MEGSZERVEZÉSE, KONFERENCIÁK ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK TELJES
KÖRŰ MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA • ÜGYFÉLKÖZPONTÚ KISZOLGÁLÁS • MINDENKORI ELÉRHETŐSÉG • SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÁS • RUGALMAS, GYORS, MEGBÍZHATÓ ÜGYINTÉZÉS • A LEGKEDVEZŐBB ÁRAK KIALAKÍTÁSA • KEDVEZMÉNYRENDSZER
KIDOLGOZÁSA • DOLGOZÓI ÁRAK BIZTOSÍTÁSA • ÜGYFÉLNYILVÁNTARTÁS • UTAZÁSI STATISZTIKÁK ELKÉSZÍTÉSE • INGYENES UTAZÁSI TANÁCSOK, HÁTTÉRANYAGOK BIZTOSÍTÁSA
• BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE • VÍZUM ÜGYINTÉZÉS • UTAZÁST KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK: VALUTAVÉTEL-ELADÁS, ÁFA VISSZATÉRÍTÉS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
üzleti utaztatás: business@ibusz.hu, +36 20 499 7223
konferenciák, céges rendezvények: mice@ibusz.hu , +36 20 260 6561

www.ibusz.hu
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CIPRUSI ÍZELÍTŐ
1. nap: Elindulás Budapestről menetrend szerint az esti
órákban, érkezés után transzfer a választott szálláshelyre, elhelyezkedés.
2-5. nap: Szabad program illetve részvétel a partnerünk által szervezett magyar nyelvű fakultatív kirándulásokon
Paphos legendája (egésznapos kirándulás)
Rövid séta Limaszol óvárosában, majd továbbutazás Kurionba, egy ókori város rommaradványaihoz,
ahol a mai napig működik a görög-római színház, és
Efosztoliosz háza is itt található. A paphosi régészeti
parkban épen maradt mozaikokban gyönyörködhetünk.
A kirándulás egyik fénypontja Afrodite sziklája, a legendás görög istennő születési helye, hisz a legenda szerint
itt kelt ki a habokból a szépség és szerelem istennője.
A kirándulás során fürdési és ebédelési lehetőség ( az
ebéd helyszínen fizetendő).
Ciprus szíve – kirándulás a Trodosz hegységbe és a
Kykkos monostorhoz ( egésznapos kirándulás)
A Trodosz-hegységet, az ország legnagyobb hegyvonulatát Ciprus zöld szívének is nevezik. Erre a hamisítatlan
mediterrán tájra jutnak el a kirándulás során utasaink.
Az első megálló Kakopetria faluban van, amely egy a
művészek által különösen kedvelt települése a Trodosz
hegység lábánál. Itt megtekintjük az Agios Nikolaos
bizánci stílusú templomot, amelynek XI.századi freskói
az UNESCO Világörökség részét képezik. Innen haladunk
a hegység belsejébe, miközben a természet lenyűgöző
szépségében gyönyörködhetünk. Ennek a kirándulásnak
a fő látnivalóját kétségkívül a Kykkos monostor képezi,
ám még mielőtt elérnénk meglátogatjuk Makariosz
néhai ciprusi elnök síremlékét, mely nem véletlenül
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Utazás időtartama: 6 nap/5 éjszaka
Indulási időpontok: VI.3., IX.21.
Utazás:a Wizz Air menetrend szerinti járatával
Larnaca-ba
Elhelyezés: Larnacában a Hotel Lordos
Beach 4*-os és Hotel Flamingo Beach 3*-os
szállodákban
Ellátás: büféreggeli, vacsora felárért foglalható
Minimális létszám: 15 fő

Famagusta
Trodos

Larnaca
Paphos

található a monostor közelében, hiszen a múlt század
20-as-30as éveiben itt szolgált a majdani legendás elnök mint novicius. A Kykkos monostort 1080-ban alapították, a görög ortodox egyház egyik leggazdagabb
zarándokhelye és kolostora. Szabadidőben ebédelési
lehetőség, majd visszaútban érintjük még a hangulatos
Peristerona falucskát is.
Észak-Ciprus gyöngyszemei ( egésznapos kirándulás)
Ez a kirándulás talán a legnépszerűbb az utazók körében, hiszen a sokáig elzárt, török felügyelet alatt lévő
országrészben nagyon sok történelmi látványosság és
nagyon szép partszakaszok találhatók. Átkelés ÉszakCiprusra Nicosiánál ( útlevél vagy személyi igazolvány
szükséges), majd az első megálló a VII-X. századból
származó St. Hilarion várnál lesz, ahonnan nagyon szép
Részvételi díj Ft/fő

kilátás nyílik az északi partokra és Kyreniara. Ezt követően útbaejtjük a XIII. századi Bellapais apátságot. Az
ebédidő Kyreniában köszönt ránk, amelynek kikötőjében
feltétlenül érdemes elidőzni. A délutánt Famagusztaban
töltjük, melynek hírességei közé tartozik a velencei fal,
az Othello torony és a Szent Miklós katedrálist , mely jelenleg mecsetként működik. Útban hazafelé elhaladunk
a Famagusta közelében lévő szellemvárosként számon
tartott terület mellett is.
6. nap: Szabadidő, pihenés, lehetőség Larnaca egyéni
felfedezésére. Transzfer a repülőtérre a délutáni órákban,
hazautazás a Wizz Air közvetlen menetrend szerinti járatával.

VI. 3.

IX. 21.

Lordos Beach Hotel****

Flamingo Hotel***

Lordos Beach Hotel****

Flamingo Hotel***

2 ágyas szobában

129 900

99 900

139 900

119 900

Vacsora felár

24 900

19 900

24 900

19 900

Repülőtéri illeték

39 900

Paphos legendája ( min. 15 fő)

19 900

Trodosz hegység (min. 15 fő)

17 900

Észak-Ciprus (min.15 fő)

24 900

A poggyász árak és feltételek a Wizz Air mindenkor érvényes szabályzatának megfelelően módosulhatnak, a katalógus készítésekor a 23 kg-os feladható poggyász ára 34 900 Ft.
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KIS GÖRÖG KÖRUTAZÁS KEFALONIAI NYARALÁSSAL
1. nap: Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban autóbusszal, Kecskemét és Szeged
érintésével (folyamatos utazás rövid pihenőkkel) Katerini-Paralia üdülőhelyre. Késő este, az
érkezést követően a szállások elfoglalása, szabadidő.
2. nap: Reggeli után kirándulás az Olympos lábánál elhelyezkedő Dionba, mely a hellenisztikus kúltúra jelentős régészeti lelőhelye. Megcsodálhatjuk az ókori épületek maradványait és számos régészeti leletet. Ezt követően továbbutazunk Kalambakába, ahol a
sziklákra épített Meteóra kolostorokat tekinthetjük meg. Vacsora és szállás Kalambakában.
3. nap: Reggeli után továbbutazunk Delphibe, ahol a régészeti területet és múzeumot tekintjük meg. A korinthosi-öböl legkeskenyebb részénél, Rio-Antirionál, Európa leghosszabb
függőhídján átkelve érkezünk a Peloponnészosz félszigetre. Az esti órákban áthajózunk
(menetrendtől függően Patrasból vagy Kiliniből komppal) Kefalonia szigetére. Késő este
a szállások elfoglalása.
4. nap: Pihenés, fürdőzés.
5. nap: Egész napos, buszos szigettúra keretében felfedezhetjük a sziget természeti szépségeit, kolostorait, megismerhetjük történelmét, vallási és kulturális sajátosságait.
6–8. nap: Pihenés, fürdőzés. Választható fakultatív programlehetőségek: hajókirándulás
Fiskardoba, hajókirándulás BBQ-val, Ithaka – Odüsszeusz szigete. (A fakultatív kirándulások
részletes leírása nyári üdülések 2017 katalógusunkban található).
9. nap: Hazautazás, az IBUSZ közvetlen kefaloniai charterjáratával menetrendtől függően.

Utazás időtartama: 9 nap/8 éjszaka
Indulási időpontok: VI. 8., IX. 29.
Utazás: Budapest - Kefalonia útvonalon charterrepülővel és autóbusszal
Elhelyezés/ellátás: 1 éjszaka Paralián stúdióban, reggelivel,
1 éjszaka Kalambakában 3*-os szállodában, 2-3 ágyas szobában,
félpanzióval, 6 éjszaka Kefalonián stúdióban, önellátással.
Minimum létszám: 35 fő

Budapest

Thesszaloniki
Paralia

Kalambaka

(A IX. 29.-i dátumon a program fordított sorrendben valósul meg, repülővel oda, autóbusszal
vissza.)

94 900

3. fő pótágyon, lekérésre

84 900

Egyágyas felár lekérésre

25 000

Repülőtéri illeték

12 900

Belépők (helyszínen fizetendők)

50 EUR

Delphi
Kefalonia

Patras
Athén

6-8 NAPOS UTAK

VI. 8., IX 29.

2 ágyas szobában

EGZOTIKUS UTAK

A részvételi díj a kompjegyet és a megadott kirándulásokat tartalmazza.
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Részvételi díj Ft/fő
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MAJÁLIS ÉS NYÁRUTÓ IZRAELBEN
1. nap: Találkozás reggel a Liszt Ferenc Repülőtér 2B
terminálján 07.30-kor. Elutazás Budapestről Tel-Avivba.
Érkezés után autóbuszos városnézés Tel-Avivban és
transzfer a szállodába. Szállás, vacsora Tel-Avivban.
2. nap: Reggeli után kirándulás Jeruzsálembe, a
Szent Város megismerését az Olajfák hegyén kezdjük
Jeruzsálem legszebb kilátójánál, a Próféták Ösvénye,
a Nemzetek Temploma, Getshemani- kert következik.
Ezután megtekintjük az Óvárost. Délután Jeruzsálem
Újvárosával ismerkedünk (Kneszet és Menóra, valamint
Mechane Yehuda piac). Szállás, vacsora Tel-Avivban.
3. nap: Fakultatív programlehetőség: Egész napos kirándulásunk első állomása Caesaria, ahol Herodes városát és kikötőjét nézzük meg, majd Haifaba, az ország
legszebb városába folytatjuk utunkat, ahol a Karmelita
Templom megtekintése után a Bahai–kertben gyönyörködhetünk. Ezt követően Akkóba utazunk, a keresztes
lovagok városába, megnézzük erődítményüket és a katakombákat. Szállás, vacsora Tel-Avivban.
4. nap: Fakultatív programlehetőség: egész napos
kirándulás a Genezáreti-tó partján fekvő szent helyekhez: Yardenitben felkeressük a Jordán-folyó tradicionális
keresztelőhelyét, majd Tiberiason keresztül a Boldog
Mondások Hegyét látogatjuk meg, innen Tabghába, a
kenyér- és halszaporítás csodájának színhelyére utazunk. Utunkat Capernaumba folytatjuk, ellátogatunk a
régi zsinagógához és Péter házához, majd hajókázás a
Genezáreti tavon. Késő délután kirándulás Nazarethbe.
Szállás, vacsora Tel Avivba.
5. nap: Fakultatív programlehetőség: kirándulás a
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Haifa

Tiberias

Tel-Aviv
Jeruzsálem

Holt-tenger

Utazás időtartama: 7 nap/ 6 éj
Indulási időpontok: V.1., IX.4.
Utazás: az El-AL izraeli légitársaság
menetrend szerinti közvetlen repülőjáratával
Budapest-Tel Aviv- Budapest útvonalon
Elhelyezés: 4*-os szállodában
Ellátás: büfé félpanzió
Minimum létszám: 20 fő

Júdeai sivatagon át a Holt-tengerhez. Érkezés a
Massadara, ahol Herodes egykori erődítményeinek,
palotájának a maradványai láthatók. Holt-tengeri fürdőzés. Szállás, vacsora Tel-Avivban.
6 .nap: Séta Tel Avivban, ismerkedés a „Fehér Várossal”. Végig sétálunk a Rothschild sétányon, ahol a felújított bauhaus házak tekinthetőek meg. Ezután eljutunk
Tel-Aviv művész negyedébe, Neve Tzedek-be, innen
pedig Jaffóba megyünk, ahol az óvárosban sétálunk a
napunk lezárásaként. Szállás, vacsora Tel-Avivban.
7. nap: Reggeli után látogatás Ben Gurion házában,
majd utolsó vásárlási lehetőség a régi kikötőben és a híres Carmel piacon. Transzfer a Ben Gurion Repülőtérre,
hazautazás. Várható érkezés Budapestre: 22.45-kor.
Részvételi díj Ft/fő

V. 1., IX. 4.

2 ágyas szobában

299 900

Repülőtéri illeték

69 900

Cesarea-Haifa- Akkó kirándulás (min. 12 fő)

35 000

Genezáreti tó kirándulás (min. 12 fő)

35 000

Holt-tenger-Massada kirándulás (min. 12 fő)

35 000

Helyszínen fizetendő szervizdíj

50 USD
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HÁROM TENGER PARTJÁN
Haifa

Tiberias

Tel-Aviv
Jeruzsálem

Holt-tenger

Utazás időtartama: 7 nap/ 6 éj
Indulási időpontok: XI. 6.
Utazás: az El-AL izraeli légitársaság menetrend szerinti közvetlen repülőjáratával
Budapest–Tel Aviv–Budapest útvonalon
Elhelyezés: 4*-os szállodában
Ellátás: büfé félpanzió
Minimum létszám: 20 fő

Újvárosával ismerkedünk (Kneszet és Menóra, valamint Mechane Yehuda piac). Szállás, vacsora Holt
tenger.
5. nap: Délelőtt fürdőzés a Holt tengeren, délután
fakultatív kirándulási lehetőség a Massadai erődhöz
és ezt követően indulás Eilatra. Szállás, vacsora Eilaton.
6. nap: Pihenés Eilaton, fakultatív programlehetőségekkel.
7. nap: Késő délelőtt indulás Eilatról Tel-Aivba a Ben
Gurion Nemzetközi repülőtérre. Repülőnk este 20:30kor indul, várható érkezés Budapestre, 22:50

Részvételi díj Ft/fő

XI.6.

2 ágyas szobában

319 900

Repülőtéri illeték

69 900

Cesarea-Haifa- Akkó kirándulás (min. 12 fő)

30 000

Genezáreti tó kirándulás (min. 12 fő)

30 000

Massada kirándulás (min. 12 fő)

15 000

Helyszínen fizetendő szervízdíj

50 USD

EGZOTIKUS UTAK

6-8 NAPOS UTAK

Eilat
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1. nap: Találkozás reggel a Liszt Ferenc Repülőtér 2B terminálján 07.30-kor. Elutazás Budapestről
Tel-Avivba. Érkezés után autóbuszos városnézés Tel
Avivban és barangolás Jaffoban, ezután érkezés a
szállodába. Szállás, vacsora Tel-Avivban.
2. nap: Fakultatív programlehetőség: egész napos
kirándulás a Genezáreti-tó partján fekvő szent helyekhez: Yardenitben felkeressük a Jordán-folyó tradicionális keresztelő helyét, majd Tiberiason keresztül
a Boldog Mondások Hegyét látogatjuk meg, innen
Tabghába, a kenyér- és halszaporítás csodájának színhelyére utazunk. Utunkat Capernaumba folytatjuk,
ellátogatunk a régi zsinagógához és Péter házához.
Késő délután kirándulás Nazarethbe. Szállás, vacsora
Tel-Avivba.
3. nap: Fakultatív programlehetőség: Egész napos
kirándulásunk első állomása Caesaria, ahol Herodes
városát és kikötőjét nézzük meg, majd Haifaba, az
ország legszebb városába folytatjuk utunkat, ahol a
Karmelita Templom és a Stella Maris kolostor megtekintése után a Bahai-kertben gyönyörködhetünk. Ezt
követően Akkóba utazunk, a keresztes lovagok városába, megnézzük erődítményüket és a katakombákat.
Szállás, vacsora Tel-Avivban.
4. nap: Reggeli után kirándulás Jeruzsálembe, a
Szent Város megismerését az Olajfák hegyén kezdjük
Jeruzsálem legszebb kilátójánál, a Próféták Ösvénye,
a Nemzetek Temploma, Getshemani-kert következik.
Ezután megtekintjük az Óvárost. Délután Jeruzsálem
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SRÍ LANKA KLASSZIKUS KÖRÚT TENGERPARTI PIHENÉSSEL
1. nap: Utazás Budapestről Colombo-ba átszállással.
2. nap: Érkezés Srí Lankára, transzfer a tengerparti
üdülő városkába, Negombo-ba, szállás elfoglalása. Az
utazás fáradalmainak kipihenése, strandolás.
3. nap: Reggeli után utazás Sigiriya-ba az út mentén
érdekes tájkép tárul elénk, rizsföldek, kókuszligetek,
ananászkertek, gumifa-ültetvények, falvak váltják
egymást. Útközben látogatás Pinnawala-ba, az elefántárvaházba, ahol a dzsungelben árván maradt állatokat gondozzák és munkára tanítják. Ha szerencsés
időpontban érkezünk, akkor részesei lehetünk, amint az
elefántok a Maha Oya folyóban fürdőznek. Továbbutazás
és érkezés a szálláshelyre kora este. Szállás Sigiriya-ban
vagy környékén.
4. nap: Reggel Sigiriya „oroszlánsziklájának” meghódítása, amelyre az V. sz.-ban a menekülő Kassapa király
építtetett erődöt. A palota romjai ma is sejtetik annak
egykori nagyságát. A ligetes tájon magasodó magányos
szikláról nagyon szép panorámában gyönyörködhetünk.
Délután kirándulás Polonnaruwa romvárosba, amely a
XI-XII. sz.-ban volt a szingaléz birodalom virágzó központja, majd a feledés homályába süllyedve benőtte
a dzsungel. Mára a paloták, templomok, medencék,
gigantikus kőszobrok jelentős részét feltárták, a hely
a világörökség részét képezi. Szállás Sigiriya-ban vagy
környékén.
5. nap: Reggeli után utazás Dambulla sziklakolostorához, amely szintén a világörökség része, a szobrokkal és festményekkel díszített barlangszentélyek
a buddhizmus különböző korszakainak jellegzetes
örökségei. Továbbutazás Matale-ba, egy fűszerkertbe, ahol kóstolóval egybekötött bemutató várja a vendégeket. Érkezés a hegyvidéki Kandy-be, a szingaléz
királyok utolsó fellegvárába. Városnézés és a Sri Dalada
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Dambulla

Pinnawala

Utazás időtartama: 10 nap/7 éjszaka
Indulási időpont: V. 18., VI. 22., VII. 20., VIII. 17.,
IX. 21., X. 5., X. 19.
Utazás: menetrend szerinti járattal,
átszállással
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, a körutazás
során 3 csillagos hotelekben, az üdülés során
a választott kategóriában (helyi besorolás)
Ellátás: reggeli. Félpanziós ellátás felár
ellenében igényelhető.
Minimum létszám: 10 fő

Sigiriya

Matale
Kandy

Negombo
Colombo

9. nap: Menetrend függvényében transzfer a repülőtérre, hazautazás.
10. nap: Érkezés Budapestre.

Maligawa (a Fog temploma) megtekintése, majd este
zenés táncbemutató a híres Kandy táncosokkal. Szállás Kandy-ben.
6. nap: Reggeli után látogatás és séta a gyönyörű
Peradeniya botanikuskertben, majd indulás a tengerpartra. Szállás a választott tengerparti szállodában.
7-8. nap: Pihenés, strandolás a homokos tengerparton. A szállodák különböző fakultatív program lehetőségeket kínálnak: városnézés, katamarán hajókázás a
tengeren, motorcsónakázás a lagúnában.
Részvételi díjak Ft/fő

Érkezéskor az angol nyelvű idegenvezető és a magyar
nyelvű csoportkísérő Srí Lankán, a reptéren várják az utasokat. A magyar nyelvű csoportkísérő az üdülések során
már nem tartózkodik a csoporttal, a repülőtéri transzfer
angol nyelvű asszisztenciával történik.
Utazásszervező: Jetwing Travel

V. 18., VI. 22.

VII. 20., VIII. 17.

IX. 21., X. 5., X. 19.

2-ágyas szobában, körút + Hotel J***

335 000

355 000

345 000

Egyágyas felár

75 000

79 000

79 000

Félpanziós felár

7 500 (a Hotel J esetén csak a körút idejére igényelhető)

2-ágyas szobában, körút + Jetwing Sea Hotel**** (deluxe szoba***)

349 000

369 000

359 000

Egyágyas felár

69 000

79 000

75 000

Félpanziós felár

27 000

2-ágyas szobában, körút
+ Jetwing Beach Hotel*****

359 000

379 000

365 000

Egyágyas felár

75 000

89 000

79 000

Félpanziós felár

27 000

Repülőtéri illeték

128 000

Vízum díj

12 000

Helyszínen fizetendő belépők

120 USD

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

SRÍ LANKA KLASSZIKUS KÖRÚT PIHENÉSSEL MALDÍV-SZIGETEKEN
Pinnawala

Utazás időtartama: 11 nap/8 éjszaka
Indulási időpontok: V. 18., VI. 22., VII. 20.,
VIII. 17., IX. 21., X. 5. , X. 19.
Utazás: menetrend szerinti járattal,
átszállással
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, a körutazás
során 3 csillagos hotelekben, az üdülés során
a választott kategóriában (helyi besorolás)
Ellátás: félpanziós
Minimum létszám: 10 fő

Sigiriya

Matale
Kandy

Negombo
Colombo
Maldív-szigetek

Peradeniya Botanikus Kertben, majd indulás a tengerpartra. Szállás Negombo-ban.
7. nap: Indulás a repülőtérre, 50 perces repülőút a
Maldív-szigetek fővárosába, Male-ba, majd transzfer
a kiválasztott szálloda-szigetre. Az Indiai-óceánban, az
Egyenlítő közelében húzódó korallzátony-füzér alkotja
az országot. A helyi lakosok által benépesített falvak és
Male főváros mellet közel 80 szigeten valóságos üdülő- és búvárparadicsom várja a turistákat. A hófehér, finom szemcséjű koralltörmelékkel borított, pálmafákkal
szegélyezett part mesébe illően szép. A szigeteken az
egyedüli építmény maga a szállodakomplexum, mely
többnyire hangulatos bungalókból áll.
8-9. nap: Pihenés, strandolás. Fakultatív kirándulási
lehetőségek: éjjeli/hajnali horgászat, Male városnézés,
Részvételi díjak Ft/fő

lakatlan sziget-túra, delfin-les, tengeralattjáró-túra,
helyi falu, fotózás hidroplánról stb. A kirándulásokra a
helyszínen lehet jelentkezni.
10. nap: Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazaindulás.
11. nap: Érkezés Budapestre.
Érkezéskor az angol nyelvű idegenvezető és a magyar
nyelvű csoportkísérő Srí Lankán, a reptéren várják az utasokat. A magyar nyelvű csoportkísérő az üdülések során
már nem tartózkodik a csoporttal, a repülőtéri transzfer
angol nyelvű asszisztenciával történik. Maldív-szigeteken
nincs idegenvezetés, angol nyelvű asszisztencia segíti az
utasokat.
Utazásszervező: Jetwing Travel

V. 18., VI. 22.

VII. 20., VIII. 17.

2-ágyas szobában, körút + Paradise Island 4*

525 000

579 000

IX. 21., X. 5., X. 19.
539 00

Egyágyas felár

145 000

175 000

149 000

2-ágyas szobában, körút + Holiday Island 4*

539 000

575 000

555 000

Egyágyas felár

105 000

125 000

115 000

2-ágyas szobában, körút + Sun Island 4*

545 000

585 000

559 000

Egyágyas felár

115 000

129 000

119 000

2-ágyas szobában, körút + Royal Island 5*

565 000

619 000

589 000

Egyágyas felár

135 000

165 000

149 000

Repülőtéri illeték

128 000

Vízum díj

12 000

Helyszínen fizetendő belépők

120 USD

EGZOTIKUS UTAK

Dambulla
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. nap: Utazás Budapestről Colombo-ba átszállással.
2. nap: Érkezés Srí Lankára, transzfer a tengerparti
üdülő városkába, Negombo-ba, szállás elfoglalása. Az
utazás fáradalmainak kipihenése, strandolás.
3. nap: Reggeli után utazás Sigiriya-ba az út mentén
érdekes tájkép tárul elénk, rizsföldek, kókuszligetek,
ananászkertek, gumifa-ültetvények, falvak váltják
egymást. Útközben látogatás Pinnawala-ba, az elefántárvaházba, ahol a dzsungelben árván maradt állatokat gondozzák és munkára tanítják. Ha szerencsés
időpontban érkezünk, akkor részesei lehetünk, amint az
elefántok a Maha Oya folyóban fürdőznek. Továbbutazás
és érkezés a szálláshelyre kora este. Szállás Sigiriya-ban
vagy környékén.
4. nap: Reggel Sigiriya „oroszlánsziklájának” meghódítása, amelyre az V. sz.-ban a menekülő Kassapa király
építtetett erődöt. A palota romjai ma is sejtetik annak
egykori nagyságát. A ligetes tájon magasodó magányos
szikláról nagyon szép panorámában gyönyörködhetünk.
Délután kirándulás Polonnaruwa romvárosba, amely a
XI-XII. sz.-ban volt a szingaléz birodalom virágzó központja, majd a feledés homályába süllyedve benőtte
a dzsungel. Mára a paloták, templomok, medencék,
gigantikus kőszobrok jelentős részét feltárták, a hely
a világörökség részét képezi. Szállás Sigiriya-ban vagy
környékén.
5. nap: Reggeli után utazás Dambulla sziklakolostorához, amely szintén a világörökség része, a szobrokkal
és festményekkel díszített barlangszentélyek a buddhizmus különböző korszakainak jellegzetes örökségei.
Továbbutazás Matale-ba, egy fűszerkertbe, ahol kóstolóval egybekötött bemutató várja a vendégeket. Érkezés
a hegyvidéki Kandy-be, a szingaléz királyok utolsó
fellegvárába. Városnézés és a Sri Dalada Maligawa (a
Fog temploma) megtekintése, majd este zenés táncbemutató a híres Kandy táncosokkal. Szállás Kandy-ben.
6. nap: Reggeli után látogatás és séta a gyönyörű

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

INDIA ARANYHÁROMSZÖG
1. nap: Elutazás Budapestről a menetrend függvényében, éjszaka a repülőn.
2. nap: Megérkezés India fővárosába, Delhibe a reggeli
órákban. India – ez a szó különböző képeket idéz föl
bennünk a misztikus országról, a maharadzsákról, tigrisekről és elefántokról, Gandhiról és a Brit Birodalomról.
Mesés gazdagsága és színes kultúrája évszázadokon
keresztül lenyűgözte a felfedezőket és rabul ejti a mai
kor utazóját is. Transzfer a szállodába, bejelentkezés
(csomagszoba), majd városnézés először Ó-Delhiben.
Megcsodálhatjuk az 1648-ban épített Vörös Erődöt, az
egykori mogul hatalom jelképét. Nevét jellegzetes színű
homokkőből épült falairól kapta. Ezt követően meglátogatjuk India legnagyobb és legpompásabb mecsetét, a
Jama Masjid mecsetet vagy más néven Pénteki mecsetet. A mecset vörös homokkőből, márványból és fekete
ónixból épült. Két minaretje, három kupolája és három
pulpitusa van, hogy a hatalmas tömeghez egyszerre három imám beszélhessen. Utazás riksával az óvárosban.
Délután a városnézés Új-Delhi nevezetességeivel folytatódik. Ezt a negyedet angol gyarmatosítók tervezték
és építették. Széles sugárutak, zöldellő parkok és elegáns épületek jellemzik. A nap utolsó állomása az India
Kapu, valamint a Parlament épülete. Szállás és vacsora
Delhiben.
3. nap: A reggelit követően kijelentkezés, majd látogatás az impozáns Kutab Minar toronynál. A Hindusztán hetedik csodájaként ismert műemlék XI. századi
mesterek remekműve. Ezt követően utazás Jaipurba (6
órás út), a híres rózsaszínű városba, amelynek története
évszázadokra vezethető vissza. A megérkezést követően
szabad program, bejelentkezés a szállodába, vacsora.
4. nap: Reggeli után elsőként, a városközponttól fél
óra autóútra található Amber erődöt keressük fel.
Az erőd szolgált otthonául a rádzsput uralkodóknak
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mialatt Jaipur épült. A várpalota bejáratához elefántháton utazunk (lehetőség van dzsippel való megközelítésre is). Az erős falak számtalan lélegzetelállító
palotát, templomot, csarnokot és gyönyörűen művelt
kertet rejtenek. Pazar kilátás tárul elénk a hegy ormára
épített erődből, ahonnan rálátunk a Maota tóra és a
történelmi óvárosra is. Visszafelé úton meglátogatjuk
a Szelek palotáját, amit 1799-ben építettek. A vörös
és rózsaszín homokkőből épített épület a hölgyeknek
készült, hogy szemügyre vegyék a falakon kívüli világot anélkül, hogy megpillantsák őket. Luxus és gyönyörű környezet kényeztetette a hárem hölgyeit, ám
„börtön” volt a javából a palota. A maharadzsa városi
palota együttese ékes példája annak, hogy micsoda
gazdagság övezte a rádzsput uralkodókat. A nap utolsó állomása a Jantar Mantar, azaz a Csillagvizsgáló,
amelyet 1726-ban építettek, de a mai napig vizsgálják
vele a csillagokat, sőt időjárás előrejelzésre is használják. Szállás, vacsora.
5. nap: Reggeli után kijelentkezés majd utazás Agrába
(6 órás út). Menetközben látogatás Fatehpur Sikriben,
az egykori uralkodói székhelyen, ahonnan a szárazság
miatt kiköltöztek a lakosok és közel 300 éve nem használnak, mégis eredeti állapotában maradt fenn. Kirándulás Agra leghíresebb szentélyéhez, a Taj Mahalhoz,
melyet a szerelem emlékművének is mondanak. India
talán legismertebb épületén 1630-tól 22 éven át 20 000
munkás dolgozott. India és a Taj Mahal – elválaszthatatlan fogalmak. Nincs ember, aki India említése hallatán először ne az örök szerelem csodás emlékművére
gondolna. A világ csaknem valamennyi nagy műemléke egy-egy nép vallásos áhítatának vagy egy uralkodó
hiúságának eredménye, de a Taj Mahal kivétel. Szállás,
vacsora. Fakultatív program: Mohabbat The Taj Show –
romantikus szerelmi történet, tánccal, zenével.

Utazás időtartama: 8 nap/5 éjszaka
Indulási időpontok: III.15., X. 15., XI. 27.
Utazás: menetrendszerinti járattal
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban,
4 csillagos (helyi besorolás) szállodában
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Minimum létszám: 15 fő

6. nap: Reggeli után látogatás az Agra Erdődben,
amely élő példája a mogul építészetnek, a XVI. században az erőd biztonságos falai között őrizték a
fegyver- és kincstárat, illetve az egyéb birodalmi
tartalékok nagy részét. Délután visszautazás Delhibe,
szállás és vacsora.
7. nap: A reggelit követően szabad program, a város
felfedezése utas kísérőnk segítségével. A menetrend
függvényében transzfer a repülőtérre, elutazás.
8. nap: Hazaérkezés Budapestre.
Részvételi díj Ft/fő

III.15., X.15., XI.27.

Kétágyas szobában

229 900

Egyágyas felár

52 500

Mohabbat the Taj Show

11 000

Kingdom of Dream Show étkezéssel

22 000

Repülőtéri illeték

110 000

Vízumdíj ügyintézéssel:

20 000

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza.
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INDIA ARANYHÁROMSZÖG, TIGRIS REZERVÁTUMMAL
Utazás időtartama: 10 nap/7 éjszaka
Indulási időpontok: III. 5., IX. 18., XI. 2.
Utazás: menetrendszerinti járattal
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban,
4 csillagos (helyi besorolás) szállodában
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Minimum létszám: 15 fő

8. nap: Reggeli után kirándulás Agra leghíresebb szentélyéhez, a Taj Mahalhoz, melyet a szerelem emlékművének is mondanak. India talán legismertebb épületén
1630-tól 22 éven át 20 000 munkás dolgozott. India és
a Taj Mahal – elválaszthatatlan fogalmak. Nincs ember,
aki India említése hallatán először ne az örök szerelem
csodás emlékművére gondolna. A világ csaknem valamennyi nagy műemléke egy-egy nép vallásos áhítatának
vagy egy uralkodó hiúságának eredménye, de a Taj Mahal
kivétel. Délután visszautazás Delhibe, szállás és vacsora.
9. nap: A reggelit követően szabad program, a város
felfedezése utas kísérőnk segítségével. A menetrend
függvényében transzfer a repülőtérre, elutazás.
10. nap: Hazaérkezés Budapestre.
Részvételi díj Ft/fő

III.5., IX.19., XI.2.

Kétágyas szobában

289 900

Egyágyas felár

73 500

Mohabbat the Taj Show

11 000

Kingdom of Dream Show étkezéssel

22 000

Repülőtéri illeték

110 000

Vízumdíj ügyintézéssel:

20 000

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza.

EGZOTIKUS UTAK

ahonnan rálátunk a Maota tóra és a történelmi óvárosra
is. Visszafelé úton meglátogatjuk a Szelek palotáját, amit
1799-ben építettek. A vörös és rózsaszín homokkőből
épített épület a hölgyeknek készült, hogy szemügyre vegyék a falakon kívüli világot anélkül, hogy megpillantsák
őket. Luxus és gyönyörű környezet kényeztetette a hárem
hölgyeit, ám „börtön” volt a javából a palota. A maharadzsa városi palota együttese ékes példája annak, hogy
micsoda gazdagság övezte a rádzsput uralkodókat. A nap
utolsó állomása a Jantar Mantar, azaz a Csillagvizsgáló,
amelyet 1726-ban építettek, de a mai napig vizsgálják
vele a csillagokat, sőt időjárás előrejelzésre is használják.
Szállás, vacsora.
5. nap: Reggeli után utazás Ranthambore Nemzeti
Parkba (4 órás út). A dzsaipuri maharadzsák néhai tigrisvadászatainak festői rezervátumát India kormánya 1957ben nyilváníttatta nemzeti parkká, majd 1973-ban az ún.
Tigris-project egyik legfontosabb helyszínévé választották, hogy mára az indiai nagyragadozók(bengáli tigris,
leopárd, foltos hiéna, örvös medve) világhírű menedékhelyévé váljon. A bengáli tigris megóvásának országos
programját Indira Gandhi hirdette meg, miután a bengáli
tigrisek száma az orvvadászatnak köszönhetően drasztikusan lecsökkent. Szabadidő, szállás elfoglalása, vacsora.
6. nap: Hajnalban vadles a Nemzeti Park területén,
majd visszatérés a szállásra reggeli. Délelőtt szabadidő,
pihenés majd délután újabb vadlesre megy a csoport.
Szállás és vacsora.
7. nap: Reggeli után kijelentkezés majd utazás Agrába
(7 órás út). Menetközben látogatás Fatehpur Sikriben,
az egykori uralkodói székhelyen, ahonnan a szárazság
miatt kiköltöztek a lakosok és közel 300 éve nem használnak, mégis eredeti állapotában maradt fenn. Agrába
érve látogatás az Agra erdődben, amely élő példája a
mogul építészetnek, a 16. században az erőd biztonságos falai között őrizték a fegyver- és kincstárat, illetve az
egyéb birodalmi tartalékok nagy részét. Szállás, vacsora.
Fakultatív program: Mohabbat The Taj Show – romantikus szerelmi történet, tánccal, zenével
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. nap: Elutazás Budapestről a menetrend függvényében, éjszaka a repülőn.
2. nap: Megérkezés India fővárosába, Delhibe a reggeli
órákban. India – ez a szó különböző képeket idéz föl bennünk a misztikus országról, a maharadzsákról, tigrisekről
és elefántokról, Gandhiról és a Brit Birodalomról. Mesés
gazdagsága és színes kultúrája évszázadokon keresztül
lenyűgözte a felfedezőket, és rabul ejti a mai kor utazóját
is. Transzfer a szállodába, bejelentkezés (csomagszoba),
majd városnézés először Ó-Delhiben. Megcsodálhatjuk az 1648-ban épített Vörös Erődöt, az egykori mogul
hatalom jelképét. Nevét jellegzetes színű homokkőből
épült falairól kapta. Ezt követően meglátogatjuk India
legnagyobb és legpompásabb mecsetét, a Jama Masjid
mecsetet, vagy más néven Pénteki mecsetet. A mecset
vörös homokkőből, márványból és fekete ónixból épült.
Két minaretje, három kupolája és három pulpitusa van,
hogy a hatalmas tömeghez egyszerre három imám
beszélhessen. Utazás riksával az óvárosban. Délután a
városnézés Új-Delhi nevezetességeivel folytatódik. Ezt
a negyedet angol gyarmatosítók tervezték és építették.
Széles sugárutak, zöldellő parkok és elegáns épületek jellemzik. A nap utolsó állomása az India Kapu, valamint a
Parlament épülete. Szállás és vacsora Delhiben.
3. nap: A reggelit követően kijelentkezés, majd látogatás az impozáns Kutab Minar toronynál. A Hindusztán
hetedik csodájaként ismert műemlék XI. századi mesterek remekműve. Ezt követően utazás Jaipurba (6 órás út),
a híres rózsaszínű városba, amelynek története évszázadokra vezethető vissza. A megérkezést követően szabad
program, bejelentkezés a szállodába, vacsora.
4. nap: Reggeli után elsőként, a városközponttól fél
óra autóútra található Amber erődöt keressük fel. Az
erőd szolgált otthonául a rádzsput uralkodóknak mialatt Jaipur épült. A várpalota bejáratához elefántháton
utazunk (lehetőség van dzsippel való megközelítésre is).
Az erős falak számtalan lélegzetelállító palotát, templomot, csarnokot és gyönyörűen művelt kertet rejtenek.
Pazar kilátás tárul elénk a hegy ormára épített erődből,
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VIETNÁM-KAMBODZSA KÖRUTAZÁS
1. nap: Indulás Budapestről a menetrend függvényében. Étkezés a repülőgépen.
2. nap: Érkezés Hanoiba a menetrend függvényében, transzfer a belvárosba, majd egy különleges
városnézésben lesz részünk, az ezer éves fővárosban.
Hanoi a régi és az új különös keveréke, ezért nem
hasonlít egyik vietnámi városhoz sem, nyüzsgő piacai, kitűnő konyhája lenyűgözi az ősi város minden
látogatóját. A városnézés első állomása a Néprajzi
Múzeum, amely az egyik legnagyobb és legszebb
Hanoiban, majd az Irodalom Temploma, amely a XI.
században épült, Vietnám első egyetemeként. Látogatást teszünk még a Tran Quoc Pagodában, amely
Vietnám legrégebbi pagodája, a buddhizmus kulturális szimbólumaként magasodik az égbe. A két legromantikusabb tó között található egy aprócska szigeten, a főváros szívében. Utolsó állomásunk a város
közepén lévő Hoan Kiem tó, ami a különös történelmi
távlatokba visszanyúló legendájával varázsol el, itt található a NgocSon templom (a Jade Hegy Temploma).
Szállás Hanoiban.
3. nap: Reggeli után utazás busszal a Halongöbölbe. Érkezés után beszállás a tradicionális “sárkányhajóba”, ahol elfoglaljuk a kabinjainkat. Ebéd,
majd hajónk kifut a „Leszálló Sárkány”öbölből és
behajózik az ezernyi mészkősziget közé. A legenda
szerint az öbölben él Lac Long Quan, a sárkánykirály, aki a vietnámi nép védelmezője volt évezred-
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éken keresztül. Fürdőzési lehetőség a smaragdszínű
öblökben, majd a hajóra visszatérve a szakácsok
főzőbemutató keretében avatják be a vendégeket
a vietnami konyha rejtelmeibe. Szállás és vacsora
a hajón.
4. nap: A napfelkelte megtekintése után reggeli a
fedélzeten, majd visszatérés a kikötőbe. Utazás viszsza Hanoiba, útközben ebéd egy helyi étteremben.
Transzfer a repülőtérrel, elutazás belső járattal Hueba,
Közép-Vietnám egyik leglátványosabb városába, az
egykori császári fővárosba.
5. nap: A reggelit követően városnézés Hue-ban. A
város, vallási központként is szolgált és szolgál a mai
napig, mutatja ezt Hue-ban és szűkebb környékén
a több, mint 600 pagoda, melyek legnagyobb része
még ma is működik. A látnivalók egy részét a Parfüme
folyón tett hajókázás során fedezzük fel. Látogatás a
Thien Mu Pagodában (Mennyei Hölgy Pagodája),
amely az ország egyik leghíresebb épülete, majd
megtekintjük a még maradványaiban is lenyűgöző
látványt nyújtó, árokkal körülvett királyi fellegvárat.
Késő délután továbbutazás Vietnam legbájosabb városkájába, Hoi Anba. A mintegy 120 km-es út festői
tájakon vezet keresztül, ahonnan remek kilátás nyílik
Vietnam legszebb tengerpartjára, a Lang Co-ra. Szállás Hoi An-ban.
6. nap: Reggeli majd városnézés Hoi An-ban, mely
többek között a selyemkészítéséről és kereskedel-

Utazás időtartama: 15 nap/12 éjszaka
Indulási időpontok: X. 18., XII. 2.
Utazás: menetrendszerinti járattal,
Budapest–Hanoi–Saigon útvonalon,
belső járatokkal a helyszínen
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban,
középkategóriájú szállodákban,
1 éjszaka hajón a Halong-öbölben
Ellátás: reggeli, a hajón teljes ellátás
Minimum létszám: 15 fő

méről vált nevezetessé. Sétálva fedezzük fel a bájos
óvárost, bemegyünk több, 18. századi lakóházba, és
megtekintjük a város jelképét, a Japán hidat. Délután transzfer a repülőtérre, elutazás Siem Reapba,
transzfer a szállásunkra, szabadidő.
7. nap: Reggel elsőként Angkor Thom-ot (az istenek oltalmazta várost) fedezzük fel. Ennek közepén
magasodik Bayon temploma, ahol rejtélyes mosolyú
Buddha-arcokat találunk. Emellett a Királyi Palota
maradványai, a Phimeanakas, a Leprás Király terasza
és az Elefánt-terasz a főbb látnivalók. Innen a 10.
századból származó Banteay Srey templomhoz utazunk, amely a Hindu Vallás egyik legszebb szentélye.
A rózsaszín homokkőből épült kis méretű templomot
még a reggeli órákban érdemes megnézni, színei akkor láthatóak igazán. Szállás Siem Reapban.
8. nap: A délelőtt folyamán a kirándulás a központi
angkori területre, látogatás a II. Szúrjavarman király
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Hanoi
Halong öböl

Hue
Hoi An

Siem Reap

Phnom Penh
Saigon

Chan Doc
Can Tho

Részvételi díj Ft/fő

X.18., XII.2.

Kétágyas szobában

549 900

Egyágyas felár

107 500

Vacsora felár

75 000

Kambodzsa vízum

20 USD

Vietnám vízum, ügyintézéssel

21 000

Repülőtéri illeték

130 000

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza.

EGZOTIKUS UTAK

a vízen töltik, megnézzük hogyan horgásznak közvetlenül a házuk alatt. Innen továbbhajózunk egy is faluba,
a folyó másik partjára, ahol egy muszlim közösség él.
Visszatérve a városba folytatjuk utunkat a Chua Xu Pagodához. Késő délután utazás Can Tho városába, amely
a Mekong „fővárosa”, szállásunk is itt lesz.
12. nap: Kora reggel utazás hajóval a delta legnagyobb és legnyüzsgőbb úszó piacára, ahol mind a
vevők, mind az árusok csónakokkal közlekednek. Viszszatérés Can Tho városába, majd utazás autóbusszal
Saigonba, Vietnám legnagyobb városába. Szállásunk
elfoglalása, szabadidő.
13. nap: Az egész napunkat Saigon (Ho Chi Minh
City) felfedezésével töltjük. Városnézés keretében
meglátogatjuk a Történelmi Múzeumot, a Thong
Nhat Konferencia Központot és a Ben Thanh Piacot.
A város többi nevezetességénél csak egy fotószünet
erejéig állunk meg, mint a Notre Dame Katedrálisnál,
a Városházánál, a Színháznál és a központi Postahivatalnál. Délután a kínai negyed felé vesszük az irányt,
felfedezve ennek a területnek a nevezetességeit.
Túránk a központi Ben Thank piacon ér véget, ahol
elmerülhetünk az kézműves termékek sokaságában.
Visszatérés szállásunkra.
14. nap: Reggeli után azonnal a Cu Chi alagút
rendszer felé vesszük utunkat, mely a vietnámi háború idején vált ismerté, itt éltek és rejtőzködtek a
vietkongok. Visszatérés Saigonba, a menetrend függvényében transzfer a repülőtérre, elutazás.
15. nap: Hazaérkezés Budapestre a délelőtti órákban.
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által Visnu istennek ajánlott Angkor Wathoz. Délután
szabad program, vásárlási lehetőség.
9. nap: Reggel elutazás Phnom Penhbe,autóbusszal. A kambodzsai fővárosban tett félnapos kirándulás során Phnom Penh első számú nevezetességeit kereshetjük fel. A Tonle Sap és Mekong
összefolyásánál alakult ki a városközpont. A vallási
épületek közül a Wat Phnom pagodáját és a Királyi Palota melletti Ezüstpagodát, a történelmi emlékek közül
az Elefánt-termet és az angkori időszak legértékesebb
gyűjteményét őrző Nemzeti Múzeumot, a XX. századból pedig a fedett piacot és a vörös khmerek gyilkos
rezsimjéről tanúskodó Toul Sleng Múzeumot keressük
fel, illetve nézzük meg kívülről. Este szabadidő, mikor
is a folyópart menti sétányra megyünk, ami a város
leglátogatottabb része, számos szállodával, s jobbnáljobb éttermekkel, kocsmákkal, bárokkal.
10. nap: Délelőtt szabad program, a város egyéni
felfedezése, majd utazás szárnyashajóval Chau Docba (Vietnám), a Mekong deltához. Szállásunk a városban lesz.
11.nap: A reggelit követően több órás, motorcsónakos kirándulásra indulunk a hatalmas kiterjedésű
Mekong-delta egyedülálló vízi világában. A Dél-Kínaitengerbe ömlő Mekong Ázsia harmadik leghosszabb
folyama, hatalmas deltatorkolatot és számtalan folyóágat alkot, amik több millió embernek biztosítanak
megélhetést. Megtudhatjuk hogyan készül a rizspapír,
ismeretlen trópusi gyümölcsöket kóstolhatunk és meghallgathatjuk, milyen az eredeti vietnami zene. Látogatás egy úszó faluban, ahol a helyiek egész életüket
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BURMA KÖRUTAZÁS – TENGERPARTI NYARALÁSSAL
1. nap: Elutazás menetrendszerinti járattal, átszállással Yangonba. Éjszaka a repülőn.
2. nap: Érkezés Yangonba (előző nevén
Rangoonba), az egykori burmai fővárosba. Transzfer a szállodába (csomagszoba), majd városnézés.
Yangon lenyűgöző gyarmati és spirituális öröksége
révén Délkelet-Ázsia egyik legizgalmasabb városa
lett, hisz mind az angol gyarmatosítók, mind az
általuk betelepített indiaiak hatottak a városképre.
Meglátogatjuk a város központjában álló Sule pagodát, majd továbbutazunk a főváros legnagyobb tavához, a Kandawgyi-tóhoz, hogy megcsodálhassuk
az aranytól csillogó hajdani királyi bárka másolatát,
a Karaweik-et. Délután a város legismertebb pagodáit látogatjuk meg, a fekvő Buddhának otthont adó
Chaukhtatkyi pagodát, majd Burma legszentebb
buddhista pagodáját, a Shwedagon pagodát. A szinte mindenhonnan látható 92 méter magas pagodát
hatvan tonna arany burkolat és több mint hétezer
gyémánt és drágakő fedi. Négy felől széles, fedett
lépcsősorok vezetnek a pagoda márványalapjához.
Szállás Yangon-ban.
3. nap: Reggel elutazás Yangonból repülővel
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Nyaung U városába, majd azonnal elkezdjük látogatásunkat Ázsia egyik leglenyűgözőbb régészeti
területén, ahol több, mint 2000 sztúpa és pagoda található a legendás Ayerwaddy folyó mentén. Bagan
a XI-XIV. századokban virágzott, majd miután a mongolok ide is eljutottak, a környék lassan elnéptelenedett. Az egész napos kirándulás során megtekintjük a
híres Shwezigon pagodát, az Ananda templomot,
ami Bagan egyik leginkább tisztelt temploma. Ellátogatunk Myinkaba faluba, ahol a gyönyörű falfestményeiről híres Gubyaukgyi templomot nézzük
meg. Délután meglátogatjuk a Thanaka múzeumot,
ahol megtanulhatjuk, hogy kell a thanaka fa kérgéből és gyökeréből előállítani a mianmari asszonyok
naptejét. A naplementét az egyik impozáns templom
teraszáról csodáljuk meg. Szállás Baganban.
4. nap: A reggelit követően hajóra szállunk és egy
30 perces utazás után megérkezünk az Ayerwaddy
folyó közepén található kis szigetre, ahol meglátogatjuk a helyieket. Elcsodálkozunk, hogy több helyen mintha megállt volna az idő, a falvakban még
mindig szalmatetős házakban laknak az emberek,
nincs villany, a falu kútjából merik a vizet, és súlyos

Utazás időtartama: 12 nap/10 éjszaka
Indulási időpont: IX. 16., X. 29.
Utazás: menetrendszerinti járattal,
Budapest–Yangon–Budapest útvonalon,
belső járatokkal a helyszínen
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban,
középkategóriájú szállodákban
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 15 fő

agyagkorsókban a fejükön cipelik haza, illetve épp
úgy mint régen, ma is bambusztutajokat úsztatnak
a folyón, évszázados módszerekkel folytatják az
öntözéses rizstermesztést. Délután pihenés, majd
ellátogatunk Phawsaw faluba, ahol beavatnak
minket különleges mázas edények készítésébe, ki is
próbálhatjuk mi is a saját kezünkkel. A nap utolsó
programja egy rövid lovaglás a régészeti területen,
és egy újabb hely kiválasztása, hogy gyönyörködhessünk a naplementében. Szállás Baganban.
5. nap: Egész napos utazás hajóval Mandalayba,
érkezés a délutáni órákban. Mandalay a brit gyarmatosítás előtti királyi Burma utolsó,1857-ben alapított
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Heho

Bagan

Thandwe

Yangon

halászatból élnek, cölöpházakban. Hajókirándulásra
indulunk a festői környezetben fekvő tavon. A tó
partján cölöpökre épült falvakat láthatunk, amiket
a helyi Intha törzs tagjai laknak, akik különleges
módon, a lábukkal eveznek és a tavon úszó kerteket hoznak létre, ezeken termelik a zöldségeket. A
Phaung Daw Oo pagoda a tó legszentebb helye, öt
aranylemezekkel borított Buddha kép található itt.
Innpawkhone faluban, a cölöpökön álló házakban
megnézzük a tradicionális selyemszövést, amelyet
még kézi szövőszékeken folytatnak. Szállás a tónál.
8. nap: Kora reggel látogatást teszünk az 5 napos

Részvételi díj Ft/fő

IX. 16., X. 29.

Kétágyas szobában

739 900

Egyágyas felár

152 000

Vacsora felár

94 000

Repülőtéri illeték

130 000

Vízumdíj:

50 USD

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza.
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Mandalay

piacon, majd hajóra szállunk és Indein faluba utazunk, gyalogosan fedezzük fel a festett Idein pagoda komplexumot, amely a központi épület körüli,
több száz kisebb, mohával és növényekkel benőtt
sztúpából áll. Láthatjuk, ahogy a bivalyok fürdenek
egy az Inle tóba folyó kis patakban. Délután szabad
program, kikapcsolódás a tóparti szállodában.
9. nap: A reggelit követően transzfer a repülőtérre,
elutazás a Ngapali tengerparti szakaszhoz. Szabadidő, pihenés.
10. nap: Egész nap szabadidő, pihenés.
11. nap: Délelőtt visszautazás repülővel Yangonba,
délután látogatás a Bogyoke piacon, ahol az ország
minden szegletéből származó kézműves termékeket
vásárolhatunk. Szállás Yangonban.
12. nap: Elutazás a reggeli órákban Yangonból átszállással Budapestre, érkezés délután.

79

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

fővárosa volt, aktuálisan az ország egyik legnagyobb
városa, valamint kulturális és vallási központja.
Mandalay neve a mandala szóból származik és
földrajzi helyzetet jelent, ugyanis a birodalom középpontjában van. Szállás Mandalayban.
6. nap: Reggeli után ellátogatunk Sagaing-be, a
14. századi Shan királyság egykori fővárosába, ahol
az ország szerzeteseinek 60 %-a él. Innen egy másik
királyi fővárosba utazunk, Inwaba, amely közel 400
éven keresztül volt a főváros. A városka nevezetességei a Maha Aungmye Bonzan templom, melyet a
burmai templomoktól eltérően nem fából, hanem
kőből építettek, illetve az Ava ferde torony és a teakfából épült Bagaya kolostor, amely valaha a királyi család oktatásának helyszíne volt. Rövid utazást
követően megérkezünk a világ leghosszabb teakfa
hídjához. Amarapurában, a Taung Tha Man-tó fölött
vezető híd 1,2 km hosszú. Helyenként betonoszloppal van megerősítve, de legnagyobbrészt eredeti
állapotában. Innen nézzük a gyönyörű naplementét.
Szállásunk Mandalay-ben lesz.
7. nap: Transzfer a repülőtérre, majd elutazás Hehoba, Shan állam szívébe. Innen egyórás, festői út vezet
az Inle-tóhoz, amely 900 méterrel a tengerszint
felett található. A 22 km hosszú, keskeny tó körül
több falu és több száz kolostor van. Az emberek főleg
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DÉL-KELET ÁZSIA GYÖNGYSZEMEI
THAIFÖLD-BANGKOK-KAMBODZSA-SIAM REAP-PATTAYA NYARALÁS
1. nap: Elutazás Budapestről a menetrend függvényében
Thaiföld fővárosába, Bangkokba, étkezés a repülőgépen.
2. nap: Érkezés Bangkokba a délutáni órákban, transzfer a szállodába, bejelentkezés, szabad program. Szállás
Bangkokban.
3. nap: A reggelit követően félnapos városnézés autóbusszal, hajóval és gyalogosan Bangkokban. A városnézés
során betekintést nyerhetünk a Chao Praya folyó mentén
élő emberek életébe, miközben a múlt egyedülálló történelmi és kulturális örökségeit tekintjük meg. A bangkoki
városnézés első állomása az Arany Buddha kolostor, utána a Chinatown főutcáján és a virágpiacon átbuszozva
elmegyünk a Fekvő Buddha kolostorba (Wat Po) ahol
körbejárják az óriási fekvő Buddha szobrot, majd a templom egyéb érdekességeit és szépségeit mutatjuk meg,
úgymint Marco Polo szobrok, gyönyörű sztupák, Vishnu
hatalmas lingamja, jóga szobrok, fő-Buddha csarnoka.
Utána kisétálunk a kikötőbe, un. long tail boat-ra szállunk,
és a Chao Phraya folyón, majd a thonburi csatornákon
hajózunk kb.1 órát. A délután folyamán szabadidő, fakultatív látogatási lehetőség a Királyi Palotában. Az esti
órákban részvételi lehetőség egy vacsorával összekötött
Siam Niramit előadáson.
4. nap: A reggelit követően kirándulás a Damnoen
Saduak úszó piacra. Menetközben érdemes nézelődni
az úszópiac felé kókuszligetekkel szegélyezett úton is, közelről láthatjuk, hogy élnek itt az emberek végtelenül szerény körülmények között leginkább bádogkunyhóikban.
Megérkezéskor fabárkákba szállunk és kb. 1 órán keresztül
lehet nézelődni, vásárolgatni a vidám, zajos hangulatú piacon, áruval roskadásig megrakott ladikok között. A helyiek mindenfélét árulnak, főznek a bárkákban, az egzotikus
gyümölcskínálat fantasztikus! Visszatérés a szállásunkra.
5. nap: A reggelit követően transzfer a repülőtérre, elutazás Siem Reapbe. Érkezés a menetrend függvényében,
találkozó a helyi idegenvezetővel, transzfer a szállodába.
Egy rövid felfrissülés után kirándulás Preah Khanba, a
,,Szent Kard" városába illetve Neak Pean ,,vízi" templo-
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mához. Előbbi szűk, sejtelmes folyosóival és kalandfilmbe
illő romjaival, míg utóbbi izgalmas szigettemplommal
bűvöli el a látogatókat. Szállásunk Siem Reapben lesz.
6. nap: A reggelit követően a délelőttünk Angkor utolsó
fővárosában tett barangolással telik. Henri Mouhot 1860ban fedezte fel a dzsungel közepén Angkor romjait, a IX.
és XIV. század között khmer birodalom virágzó civilizációja
ma már világörökségünk része. A sokáig elfelejtett város
környékén egy hatalmas, 140 kilométer hosszú és 30 kilométer széles tó fekszik, ami meghatározó volt a khmer
kultúra kialakulásának szempontjából, hiszen egész
évben lehetett itt rizst aratni és terület halakkal is ellátta
bőven az embereket. A kőépítészet egyik csúcsa Angkor,
ahol vakolat nélkül iszonyú pontossággal faragott köveket
raktak egymásra, hogy aztán szobrokkal burkolják be azokat. Angkor meghatározó vallása a hinduizmus és a buddhizmus volt. Angkor Thom (az istenek oltalmazta város)
közepén magasodik Bayon temploma, ahol rejtélyes mosolyú Buddha-arcokat találunk. Emellett a Királyi Palota
maradványai, a Phimeanakas, a Leprás Király terasza és
az Elefánt-terasz a főbb látnivalók. A délután folyamán
a kirándulás a központi angkori területre: látogatás a II.
Szúrjavarman király által Visnu istennek ajánlott Angkor
Wathoz. Visszatérés a szállásunkra.
7. nap: Reggeli után kirándulás a 10. századból származó Banteay Srey templomhoz, amely a Hindu Vallás
egyik legszebb szentélye. A rózsaszín homokkőből épült
kis méretű templomot még a reggeli órákban érdemes
megnézni, színei akkor láthatóak igazán. A következő
templom, amit meglátogatunk a Banteay Samres lesz,
majd ezt követően utunk során bepillantást nyerhetünk a
helyiek mindennapi életébe. Késő délután hajókirándulás Kambodzsa hatalmas taván, a Tonle Sap-on. Bepillantást nyerhetünk egy úszó falu életébe, amelyhez – számunkra kicsit meglepő módon – iskola, kórház, éttermek
is tartoznak. Visszatérés a szállásunkra az esti órákban.
8. nap: Reggel kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre. menetközben megállunk egy kézműves manu-

Utazás időtartama: 14 nap/11 éjszaka
Indulási időpont: IX. 10., X. 20.
Utazás: menetrendszerinti járattal,
átszállással Bangkokig, onnan belső járattal
Siem Reapbe, Pattayára autóbusszal
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban,
középkategóriájú szállodákban
Ellátás: reggeli.
Minimum létszám: 15 fő

THAIFÖLD
LAOS
Bangkok
Siem Reap

Pattaya

KAMBODZSA

VIETNÁM

faktúránál, vásárlási lehetőség. Elutazás Bangkokba, majd
onnan autóbusszal Pattayára.
9–12. nap: Pihenés Pattayán, fakultatív kirándulások az
adottságok függvényében.
13. nap: Transzfer a menetrend függvényében a repülőtérre, hazautazás.
Részvételi díj Ft/fő

IX. 10., X. 20.

Kétágyas szobában

419 900

Egyágyas felár

94 500

12 éves kor alatt pótágyon

379 900

Vacsora felár (11 alkalom, Bangkokban és
Siem Reapben 1-1 előadással):

74 900

Királyi Palota látogatás (min. 10 fő):

10 000

Siam Niramit Show vacsorával (min. 10 fő):

14 000

Pattaya, Paradicsom sziget (min. 10 fő):

7 000

Nong Nooch Trópusi kert (min. 10 fő):

13 000

Kambodzsa vízum:

20 USD

Kései kijelentkezés felára Pattayán:
Repülőtéri illeték

8 000
125 000

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza.

SZURKOLJON ÉLŐBEN
KEDVENC CSAPATÁNAK!

?
?

ANGOL, NÉMET, OLASZ ÉS SPANYOL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGOK,
BAJNOKOK LIGÁJA MÉRKŐZÉSEI, VB SELEJTEZŐK.
„Ha minden mérkőzésnek előítéletek nélkül megyünk neki, akkor bravúrokra lehetünk képesek.
Minden összecsapás új lehetőség mindenkinek, hogy megmutassa valójában mire képes.”
– vallja Király Gábor 108-szoros válogatott kapusunk.
Egy teltházas stadionban együtt szurkolni 50-70 ezer emberrel felejthetetlen élmény!
Sokkal jobb, mint a TV előtt ülni, ha teheti, egyszer mindenképp ki kell próbálni!
Szurkoljon velünk Európa nagy klasszisainak mérkőzésein, keresse ajánlatainkat irodáinkban.

FC BARCELONA
Az FC Barcelona Spanyolország Katalónia tartományának világhírű labdarúgócsapata. A klub a spanyol labdarúgó-bajnokság kezdetétől megszakítás nélkül részt
vesz az első osztály bajnoki küzdelmeiben. 2016-os kupagyőztes csapat hazájában.
A csomag tartalma: 2 éjszaka szállás 3 csillagos szállodában, kétágyas, különálló
ágyas szobákban reggelivel + 1 meccsjegy, az adott kategóriának megfelelően. Utazás egyénileg. Ár: 89 900 Ft/fő/csomagtól

FC JUVENTUS
Az 1897-ben alapított klub székhelye Torinóban van. A világ egyik legjelentősebb
labdarúgó- és egyben a legsikeresebb olasz csapata, 54 trófeát nyert a csapat, közte 32 bajnoki címet és 11 olasz kupát. Európában a harmadik legsikeresebb klub,
ráadásul nekik van a legtöbb szurkolójuk is.
A csomag tartalma: 1 éjszaka szállás 3 csillagos szállodában, kétágyas, különálló
ágyas szobákban reggelivel + 1 meccsjegy, az adott kategóriának megfelelően. Utazás egyénileg. Ár: 62 900 Ft/fő/csomagtól

ARSENAL

FC BAYERN MÜNCHEN
Az FC Bayern München Németország első számú labdarúgócsapata, 26 bajnoki elsőségével és 18 kupagyőzelmével. Az 1900-ban alapított csapat manapság a híres
Allianz Arena-ban rúgja a labdát, hatalmas rajongói tábor előtt.
A csomag tartalma: 1 éjszaka szállás 3 csillagos szállodában, kétágyas, különálló
ágyas szobában, reggeli + 1 belépőjegy a mérkőzésre. Utazás egyénileg. Ár: 79 900
Ft/fő/csomagtól
A feltüntetett árak mellett kötelezően fizetendő a jegykiszállítási díj,
valamint a 2 %-os stornó biztosítás. A csomagok foglalásakor speciális utazási szerződés érvényes.
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EGZOTIKUS UTAK

Az 1886-ban alapított Arsenal profi labdarúgó csapat Holloway-ben, Észak-Londonban, az egyik legsikeresebb angol klub. 13 First Division és Premier League címmel és 12 FA Kupával dicsekedhetnek.
A csomag tartalma: 2 éjszaka szállás 3 csillagos szállodában, kétágyas, különálló
ágyas szobában, reggeli + 1 belépőjegy a mérkőzésre, szünetben korlátlan sör, bor,
üdítő fogyasztás. Utazás egyénileg. Ár: 89 900 Ft/fő/csomagtól

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

PEKING: A CSÁSZÁROK VÁROSA
1. nap: Elutazás Budapestről a menetrend függvényében Pekingbe, átszállással.
2. nap: Megérkezés Pekingbe, transzfer a szállodába,
majd félnapos városnézés, a Láma templom és kolostor
megtekintése, amely Peking legszínpompásabb temploma, gyönyörű háztetőkkel, dekoratív boltívekkel. Ez
egyben a legismertebb tibeti buddhista templom Tibeten
kívül, amelyben tibeti buddhista szerzetesek éltek és a mai
napig ők működtetik. Visszatérés a szállásra, vacsora.
3. nap: A reggelt követően egész napos városnézés.
Elsőként a Tiananmen tér, azaz a Mennyei Béke terének felkeresése. A világ legnagyobb tere Peking
szívében túl sok látnivalót nem kínál, legalábbis a
tér önmagában, viszont számos történelmi esemény
helyszíneként őrzi Kína múltját. A Ming-dinasztia
idején építették meg, de Mao Ce-Tung víziója volt,
hogy a világ legnagyobb terévé emelje, amely több,
mint félmillió ember befogadására alkalmas. Ezután
ismerkedés a Tiltott Város titkaival. A Tiananmen
tér közelében található, magas falakkal, sáncokkal
körülvett palota együttes, a Ming es Csing dinasztia
császárjainak, eunuchjainak és udvarhölgyeinek egykori lakhelye a közember számára több mint 500 évig
megközelíthetetlen terület volt, mely felejthetetlen
élményt nyújt látogatóinak. Végül az Ég templomának meglátogatása, mely egykor a császárok imahe-
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lye volt. Visszatérés a szállodába, vacsora.
4. nap: Reggeli után egész napos kirándulás
Badalingba, ahol a Nagy Fal, Pekinghez legközelebbi
restaurált és látogatható része található. A 6500 km
hosszú Nagy Fal, amelyet több mint 2000 éve kezdtek
építeni eredeti védelmi funkcióját sosem töltötte be,
de ez az egyetlen emberi építmény, amely állítólag az
űrből is jól látható és Kína jelképévé vált. Séta a falon,
utána Ming császár temetkezési helyének meglátogatása. Visszautazás a szálláshelyre, vacsora után szabadidő.
5. nap: Reggeli után szabad program, majd délután a
városnézés folytatódik Pekingben, utazás a Csing dinasztia
nyári palotájához, majd az állatkert megtekintése a program. A pandamacik meglátogatása után vacsora.
6. nap: Egész napos kirándulás Pekingben, mely a
híres Bei Hai Park felkeresésével indul, ami a főváros
legrégibb pihenő parkja, Kublai kán palotájának helyén fekszik, melyet még a Tiltott Város előtt építettek.
Egykoron az egymást követő dinasztiák székhelye
volt és ezáltal nevezték el a nyugatiak Téli Palotának.
A Jade szigettel és fehér dagobával, csónakázó tóval
díszített XII. századi park ma is a környék lakóinak legnépszerűbb hétvégi kirándulóhelye. Majd túra Peking
sajátságos, zegzugos, szűk utcácskákkal teli „hutung”
negyedében, a tradicionális riksák kipróbálásával. Este
vacsora.

Utazás időtartama: 8 nap/6 éjszaka
Indulási időpont: VIII. 31., X. 17.
Utazás: az AirChina közvetlen
menetrendszerinti járatával,
a helyszínen autóbusszal
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban,
3*-os szállodákban
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
Minimum létszám: 15 fő

Részvételi díj Ft/fő

IX.1., X.17.

Kétágyas szobában

279 900

Egyágyas felár

68 000

Repülőtéri illeték

120 000

Vízumdíj, ügyintézési díj:

22 000

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza.

7. nap: Reggeli után az Alvó Buddha megtekintése,
majd az Illatos hegy keleti lejtőjén emelkedő Azúr Felhő templom meglátogatása, melynek fehér márványból készült öttornyú gazdag faragással díszített pagodája mindenkit ámulatba ejt. Délután szabadprogram
következik, este vacsora.
8. nap: Reggeli után rövid szabadidő, majd transzfer a
repülőtérre, hazautazás.

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG - PEKING–XIAN–SHANGHAI

Megjegyzés: Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a
műemlékek védelme miatt, minden látványossághoz
500–1500 métert is kell gyalogolni a buszparkolókból,
ne felejtsék otthon kényelmes cipőjüket!

Utazás időtartama: 8 nap/6 éjszaka
Indulási időpontok: IX. 10., XI. 30.
Utazás: az Air China menetrendszerinti járattal
Elhelyezés: 3 ágyas szobákban,
középkategóriájú szállodában
Ellátás: reggeli
Minimum létszám: 15 fő

Badaling
Peking
Xian

Sanghai

Részvételi díj Ft/fő

IX.10.,

XI.30.

Kétágyas szobában

399 900

369 900

Egyágyas felár

82 000

58 000

Repülőtéri illeték

120 000

Vízumdíj, ügyintézési díj:

22 000

A részvételi díj a programokhoz szükséges belépőjegyek árát tartalmazza.

EGZOTIKUS UTAK

az utókor számára. Napjainkig három ilyen gödröt tártak fel. Ezután a csoport ellátogat a Shaanxi Provincial
múzeumba, ahol a történelmi Kínával ismerkedhet meg
a kiállítás darabjainak segítségével, illetve a Nagy Lúd
pagodába.
6. nap: A reggelit követően a csoport belföldi repülőjárattal Shanghaiba utazik, látogatás Kína legszebbnek tartott kertjében, a Yu Kertetben. A Yu kertet Pan
Yunduan 20 éven keresztül építette a XVI. században
édesapja számára, aki a Ming dinasztia egyik magas
rangú hivatalnoka volt. Ezzel kívánta a fiú kimutatni az
iránta érzett tiszteletét, de sajnos a későbbi történelmi
idők során nagy károkat szenvedett. 1961-ben nyitotta
meg ismét a kapuit a nagyközönség előtt, miután felújították. Szállás Shanghaiban.
7. nap: A reggelit követően újabb városnézésre indulunk. Megtekintjük Jade Buddha templomot, majd
a híres Tévétorony a következő állomás. Szabadidő a
neves Stroll Bund és a Nanjing Road modern üzletekkel
tarkított utcáiban.
8. nap: A menetrend függvényében transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.
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1. nap: Elutazás Budapestről a menetrend függvényében.
2. nap: Megérkezés a déli órákban Pekingbe, transzfer a szállodába majd városnézés. (ld. Császárok Városa
program)
3. nap: Reggeli után egész napos kirándulás
Badalingba, ahol a Nagy Fal, Pekinghez legközelebbi
restaurált és látogatható része található. ((ld. Császárok
Városa program)
4. nap: Reggeli után félnapos városnézés Pekingben, a
Nyári palota megtekintése. A Csing dinasztia nyári palotája, északra található a belvárostól. A császári udvar
tagjai a Tiltott Város elviselhetetlen hőségétől menekülve szívesen időztek itt. A császári kert, a márványhajó
és a terület mintegy háromnegyedét elfoglaló Kunming
tó pagodái magával ragadóak. A palota 700 m hosszú
faragott folyosóján, a kínai népmese és mitológia történetei elevenednek meg csodálatos festményeken. Ezt
követően transzfer a vasútállomásra. Elutazás gyorsvonattal Xianba, érkezés a szállodába az esti órákban.
5. nap: A reggeli elfogyasztása után a kirándulás a Terrakotta hadsereghez vezet, amelyet 1974-ben kútásás
közben fedezték fel. Qin Shi Huangdi császár sírjának
építése 38 évig tartott, 720 000 rabszolga megfeszített munkájának eredménye. Ehhez tartoznak a világ
nyolc csodája közé tartozó gödrök, amelyek több ezer
katona, ló, táncos, hivatalnok agyagszobrát őrizte meg

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

A MAYA ÉS AZ AZTÉK KULTÚRA NYOMÁBAN
1. nap: BUDAPEST – MEXIKÓVÁROS
Elutazás Budapestről az Air France/KLM menetrend szerinti járatával a kora reggeli órákban, átszállással. Érkezés
Mexikóvárosba a délutáni órákban, majd transzfer a H.
Casa Blanca szállodába, ahol az első két éjszakát töltjük.
2. nap: MEXIKÓVÁROS
Reggeli után, a világ egyik legnagyobb terén, a Zocalo-n
indul városnéző programunk. A történelmi negyedben
található főtér egyik ékessége, a Catedral Metropolitana,
a legnagyobb Dél-Amerikában és az építészeti stílusok
különleges kombinációja. Tövében 1790-ben találtak rá
a XV. században elásott időkapszulára, egy hatalmas bazaltmedálra, amely az aztékok többszázezer évet felölelő
csillagászati adatait mutatja. Következő állomásunk a Nemzeti kormánypalota, amely a vezérkar és a nemzeti kincstár
székhelye. Ezután a Soumaya Múzeumba látogatunk el,
ahol többek között Rodin, Picasso, Van Gogh, Monet remekműveit csodálhatjuk meg. Szállás: H. Casa Blanca 4*.
3. nap: MEXIKÓVÁROS – PUEBLA
Reggeli a szállodában, látogatás a város legnagyobb parkjában, a Bosque de Chapultepec-ben található Antropológiai múzeumban, ahol a spanyol hódítások előtti korból
származó, páratlan értékű műkincsekkel, az azték, a tolték
és a maya kultúra jelképeivel ismerkedünk meg. Következő állomásunk Mexikóváros védőszentjének temploma,
a Guadalupe-i Szent Szűz bazilika, ahol sötétbőrű mesztic nő képében jelent meg a Szűzanya 1531-ben. Ezt a
csodát eleveníti meg az itt kialakult parkban a sokféle
kegytárgy, templom és szoboregyüttes. A fővárostól
északra fekszik az UNESCO Világörökségének része,
Teotihuacán, ahol a Nap és a Hold piramis tetejéről
megcsodáljuk azt a romvárost, amely több évszázadon
át épült, és amelyet egykor a világ 5 legnagyobb települése között tartottak számon. A Holtak sugárútja (Calzada
de los Muertos) köti össze a két nagy piramist, mindkét
oldalán elegáns és rendeltetésüket tekintve rejtélyes plat-
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formok sorakoznak. A program végén útra kelünk az 5450
méter magas, monumentális Popocatepetl vulkán lábánál
fekvő Puebla-ba. Szállás H. Colonial 3*.
4. nap: PUEBLA – ACAPULCO
Az alapítása utáni évben, 1532-ben a spanyol királyné
a Ciudad de los Ángeles, magyarul Az angyalok városa
nevet adományozta a településnek. Városnézésünk során
bóklászunk a 4000 koloniális palota történelmi negyedében, annak főterén, a Zocalo-n, az El Parian bolhapiacon, megnézzük a székesegyházat és a Rosario kápolna
aranyoltárát. A városnézés után elmegyünk egy gazdag
élelmiszerpiacra, a zsúfolt, trópusi gyümölcspultok, a
mexikói tipikus húskészítmények, az orrot csiklandozó
lacikonyhák bevezetnek bennünket Mexikó gyomrába.
Ezután elindulunk Acapulco felé. Szállás: H. Elcano Acapulco 4*.
5. nap: ACAPULCO
A Csendes-óceán fenséges partján, pálmafák alatt pihenhetjük ki az előző napok fáradalmait és egy fakultatív
délelőtti városnézésen megcsodálhatjuk a gyönyörű
Acapulco-i öblöket. A sziklameredélybe ugrók bravúros
bemutatója zárja ezt a kis túrát. Szállás: H. Elcano Acapulco 4*.
6. nap: ACAPULCO – TAXCO
A mai napot szintén pihenéssel vagy fakultatív kirándulással tölthetjük el. Lehetőség nyílik ellátogatni a Palma
Sola régészeti parkba, ahonnan csodás kilátás nyílik az
Acapulco-i öbölre és ahol egy ősrégi, helyi civilizáció
sziklába vésett, kissé ezoterikus rajzolatai a múlt embereinek bölcsességét izézik meg. Ezután bekukkantunk a
spanyolok által épített San Diego erődbe. Délután útra
kelünk Taxco-ba. Szállás: H. Monte Taxco 4*.
7. nap: TAXCO – MERIDA
Az 1754 méter magasban épült Taxco a gyarmati korban
élte virágkorát, köszönhetően ezüstben dúskáló bányáinak. Világszerte keresettek az itt készült tradicionális és

Utazás időtartama: 14 nap / 12 éj
Indulási időpont: III. 10., XI. 17.
Utazás: az Air France / KLM menetrend
szerinti járataival egy európai átszállással,
Taxco és Merida közt belső repülőjárattal
Elhelyezés: 4*-os szállodákban
(kivéve Puebla 3*)
Ellátás: a körutazás során büféreggeli,
a cancuni üdülés alatt all inclusive ellátás
felárért választható
Minimum létszám: 15 fő

modern tervezésű tárgyak, ékszerek. A szűk, kanyargó
utcácskák fehérre meszelt meseházai között feljutunk a
kisváros központjába, ahol megnézzük a Szent Prisca-nak
szentelt templomot. Kőfaragásoktól, díszektől roskadozó
homlokzata a spanyol barokk-rokokó remek példája.
Építtetője az a José de la Borda, aki kora teljes Amerikájának, ha nem a teljes világnak a leggazdagabb mágnása volt. Természetesen lehetőségünk lesz arra is, hogy
a városka piacán vagy a csalogató szalonokban ezüstöt
vásároljunk. Az esti órákban továbbrepülünk Meridába.
Szállás: H. El Conquistador vagy hasonló.
8. nap: MERIDA
A modern Mérida a Yucatán szövetségi állam fővárosa. Történelme a mayák egykori városával indul, majd folytatódik
a spanyol ferencesek, páncélos hódítók és magas rangú, a
spanyol király köreihez tartozó családok letelepedésével. A
reggeli városnézés után elutazunk Uxmal romnegyedéhez.
Az erdei sétán átböngésszük a Varázsló piramisát, az
apácazardát maya euro jelekkel, megmásszuk a főpap piramisát. Ezután bemegyünk egy olyan kakaómúzeumba, ahol
megismerjük ezt a világot átformáló növényt, kilessük a
park állatkertjében a jaguárt és részesülünk egy kakaó szertartás áldásában. Szállás: H. El Conquistador vagy hasonló.
9. nap: MERIDA
Reggeli után egy igazi koloniális élmény vár ránk a
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Cancun
Merida

Mexikóváros
Taxco

Chichen Itza

Puebla

Acapulco

cseréltek gazdát. Xel-Ha egy csodálatos park édes barlangvízzel és sós tengerrel. Úszhatunk a kristálytiszta
hullámokban vagy búvárkodhatunk a trópusi halak
társaságában. Biciklizhetünk az öko-útvonalon, kis
múzeumokban pedig tanulmányozhatjuk a leguánok,
színpompás lepkék, burjánzó növények életét. Szállás:
H. Krystal 4*
13. nap: CANCUN – BUDAPEST
Pihenés, strandolás. A délutáni órákban transzfer Cancun
reptérre, majd hazautazás Budapestre.
14. nap: ÉRKEZÉS BUDAPESTRE
Részvételi díj Ft/fő

III. 10., XI. 17.

Kétágyas szobában

699 900

Egyágyas felár

199 900

Repülőtéri illeték

115 000

All inclusive felár Cancunban

34 900

Fakultatív Acapulco városnézés

19 900

Fakultatív El Veladero Nemzeti Park

19 900

Helyszínen fizetendő költségek
( belépők és egyéb szolgáltatási díjak)

100 USD

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet az utazás teljes útvonalára, a programokat magyar nyelvű idegenvezetéssel.

EGZOTIKUS UTAK

núskodik, hogy egy hatalom hogyan demonstrálta erejét
az odalátogató idegenek előtt. Ebben a városban is gyakorolták az emberáldozat rítusát. A hatalmas labdajéték
stadion elgondolkodtatja az utókort arról, hogy a falain
ma is kivehető domborművek milyen emberi hősöket
áldoztak isteneiknek, hogy az emberszívet lakmározó sas,
a karmos szörnyeteg jaguár jelvények mit is képviseltek a
maja-tolték kultúrában. A program végén továbbutazunk
Cancún-ba. Szállás: H. Krystal 4*
11-12. nap: CANCUN
Pihenés, strandolás vagy fakultatív kirándulás. Lehetőség nyílik ellátogatni Xcaret csodaszép tengerparti
öko/aquaparkba, amelyben akvárium, állatkert, barlangfolyó található. Felár ellenében lovagolni, búvárkodni is lehet vagy delfinekkel is úszkálhatnak. A nap
csúcspontjaként az ősi maja labdajáték bemutatója,
illetve az ország legszínvonalasabb folklór együttesének táncelőadása zárja a programot. Tulum a rejtélyes
égből leszálló maya isten városa, amely egy gyönyörű
tengerparti sziklafalra és teraszra épült. Fénykorában, a
XIV. században korallzátony által védett öblében kulcsfontosságú árucikkek mint, pl. kakaóbab, obszidián, só
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Hacienda Sotuta de Peon ültetvényen! A mai ember
számára is igen szemrevaló vidéki kúria, a mangofák,
a kattogó ipargépek azt a kort idézik, amikor a zöld
arany, azaz a henequen nevű agavé termesztéséből és
feldolgozásából dúsgazdagság számazott. A túra során
kimegyünk az ültetvényre, majd úszunk egy selymes
vizű cenote-ban, magyarul barlangban. Felfrissülésünk
után tovább utazunk Tecoh városkába, egy érintetlen településre, veszünk friss cipót és szóba elegyedünk a helyi
vetőmagboltossal. Késő délután visszatérünk Meridába.
Szállás: H. El Conquistador vagy hasonló.
10. nap: IZAMAL – CHICHEN ITZA – CANCUN
Reggeli, majd utunkat Cancun felé vesszük. Megállunk
Izamal-ban, a sárga városban és megnézzük a II. János Pál
pápa által is meglátogatott grandiózus ferences rendi kolostort. Ezután megyünk a leglátogatottabb maja-tolték
romvárosba, amely az UNESCO világörökség része, 2007től a világ 7 új csodájának egyike. Ott tornyosul előttünk
a maják Kukulkán, később a toltékok Quetzalcoatl nevű
tollaskígyó istenének piramisa, az a magasztos épület,
amiről leolvasható a tudós papok hihetetlenül precíz
világismerete. A toltékok koponya terasza pedig arról ta-
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VARÁZSLATOS KUBA NAGY KÖRÚT CAYO SANTA MARIA ÜDÜLÉSSEL
1. nap: BUDAPEST – HAVANNA
Indulás Budapestről a reggeli órákban, megérkezés
Havanna repülőterére az esti órákban, majd transzfer a
szállodába. Havannai szállásunk elfoglalása, fakultatív
vacsora, szabadprogram.
2. nap: VIÑALES VÖLGY
Reggeli a hotelben. Körutazásunk első napja a sziget
nyugati részére, Pinar del Rio tartományba vezet, ahol
a világ legjobb dohányát termő ültetvények zöldellnek. Egy helyi dohánytermelő család farmján megismerkedünk a dohánytermesztéssel, bekukkantunk
egy dohányleveleket szárító csűrbe is. Szemünk előtt
készül el a híres kubai szivar egy darabja, miközben
megtudjuk, hogy miről ismerhető fel a minőségi szivar.
Ebéd egy autentikus, vidéki étteremben. Gyönyörű tájakon utazunk tovább Kuba legzöldebb tartományába,
a Világörökség részévé nyilvánított Viñales-völgybe.
Egyedülálló karsztképződmények különleges formává
alakult sziklái és a buja trópusi növényekkel benőtt
táj váltogatják egymást. A programot egy kellemes
csónakázással zárjuk az Indián barlangban, majd megtekintjük a híres, földtörténeti ókort ábrázoló, gigantikus méretű falfestményt a Mura de la Prehistorica-t.
Visszaérkezés a havannai szállodába késő délután.
Vacsora, majd szabadprogram, illetve fakultatív
programként ajánljuk figyelmükbe a világhírű Buena
Vista Social Club koncertjét vagy a Tropicana Show
színvonalas előadását. Tony Jimenez, Robert Faz az
elmúlt 70 év kubai zenéjének meghatározó, lelkes
személyiségei, akik máig fáradhatatlanul lépnek fel
világszerte. A koncert alatt ízletes vacsorát tálalnak fel,
italokkal. A szintén világhírű Tropicana Show egy életre
szóló látványos revüműsor a Tropicana Cabaret mulatóban. Három színpadon 150, lélegzetelállító jelmezbe
öltözött profi táncos és egy élő zenekar szórakoztatja a
publikumot, és teszi felejthetetlenné az estét.
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3. nap: HAVANNA VÁROSNÉZÉS
Reggeli a hotelben, majd egy különleges időutazásban lesz részünk. Havanna gyarmati, retró, hangulata,
egyedülálló turisztikai nevezetességei különleges világot tárnak elénk. Buszos, illetve gyalogos városnézésünk alatt először a Malecon tengerparti sétányon haladunk, majd az Elnökök sugárútján villák és követségi
rezidenciák között robogva érjük el a Forradalom teret.
Latin-Amerika leggazdagabb sírkertje, a Colón temető
mellett elhaladva érkezünk a világörökség részét képező, koloniális óvárosba. A Havana Club Rum múzeumban a világhírű rum készítéséről, a cukornád feldolgozásától az érlelésig, hordóba töltésig, palackozásig
kaphatunk teljes képet, végezetül a program kostolóval
zárul. Az óvárosi gyalogséta során eljutunk a San Francisco de Asis térre, a Plaza de Armas régiségpiacán
forradalom előtti kincsekre vadászunk, megtekintjük
a kormányzói palotát, majd ellátogatunk a Katedrális
térre, ahol állítólag Kolombusz maradványait őrizték. A
Plaza Vieja téren a város leggazdagabb polgárai éltek,
így bikaviadalok, körmenetek, kivégzések színhelye
volt. Gyors ebéd egy tipikus helyi étteremben, majd
transzfer a repülőtérre ahonnan Santiago de Cubába
repülünk. Érkezés után elfoglaljuk szállodai szobánkat.
Vacsora, este szabadprogram.
4. nap: SANTIAGO DE CUBA
Reggeli a hotelben, majd városnézés Kuba második
legnagyobb városában, Santiago de Cubában. Ez a
város egy legenda Kubában, hiszen ez volt az ország
első fővárosa, a helyiek közül sokan a mai napig Kuba
fővárosának tekintik. Itt találhatóak az ország legrégibb palotái, leggazdagabb múzeumai. Utunk először
a Parque Cespedes parkba vezet, amely a város főtere,
illetve Kuba legrégibb tere. Itt megtekintjük az impozáns katedrálist, majd Latin-Amerika meghódítójának, Diego Velazquez-nek a szülőházát. Az UNESCO

Utazás időtartama: 12 nap / 10 éj
Indulási időpont: X.22.
Utazás: az Air France / KLM menetrend
szerinti járataival egy európai átszállással,
Havanna és Santiago de Cuba közt belső
repülőjárattal
Elhelyezés: Havannában 4 vagy 5*-os, a
körutazás során 3-4*-os, Cayo Santa Maria-n
5*-os szállodában
Ellátás: Havannában és a körutazás során
teljes panzió, Cayo Santa Maria-n all inclusive
Minimum létszám: 15 fő

világörökség részévé nyilvánított El Castillo de Morro
erőd fontos szerepet játszott a függetlenségi háborúban, falai tövében dőlt el Kuba függetlenségének
sorsa az amerikai–spanyol hajóhad összecsapásakor.
Az erődben található Hadtörténeti múzeumban őrzik a
kalózok elleni harc és a függetlenségi háború relikviáit.
Ebéd egy helyi étteremben, majd látogatás a Santa
Ifigenia temetőben, ahol megtekintjük Kuba leghíresebb költőjének és nemzeti hősének, José Martínak és
a legendás vezetőnek, Fidel Castrnak a síremlékét, valamint a híres őrségváltást. Délután visszatérés a hotelbe, vacsora, este szabadprogram. Érdemes ellátogatni
a Casa de la Trova-ba, ahol helyi zenészek és táncosok
fergeteges kubai hangulatot varázsolnak elénk kiváló
ritmusérzékükkel és tánctudásukkal. Együtt táncolhatunk a helyiekkel egy autentikus salsabuli keretében.
5. nap: EL COBRE, BAYAMO
Reggeli a hotelben, majd elindulunk a
Camagüey felé vezető úton. Először zarándokútra indulunk és ellátogatunk El Cobre-ba, ahol a híres
Mária kegyhely található. El Cobre különleges, természetfeletti erőkkel megáldott szent hely. Élete során
minden kubai legalább egy alkalommal elzarándokol
ehhez a Mária-szoborhoz, amely Kuba védőszentje.
Számos legenda, csodatétel története kötődik hozzá,
Kubába kerülése is csodával határos történet. Következő megállónk Bayamo, a kubai forradalom és a kubai
nemzet bölcsője. A város kubai nemzettudatáról híres,
itt született Carlos Manuel de Céspedes, a kubai függetlenségi háború elindítója, valamint Kuba nemzeti
himnusza is itt íródott. Ebéd egy helyi étteremben,
továbbindulás Camagüey-be, megérkezés a késő délutáni órákban, szállás elfoglalása, szabad program.
6. nap: CAMAGÜEY, SANCTI SPIRITUS
Reggeli a hotelben, majd városnézés Camagüey-ben,
az ország harmadik legnagyobb, gyarmati időket idéző
városában. Igazi különlegessége azok a girbe-gurba
utcácskák, amelyeket a kalózok elleni védelemre építettek teljesen átláthatatlanná. Végigtekergünk ezeken
az útvesztőkön és megtekintjük a katedrálist. Betekintünk Ignacio de Agramonte (a Függetlenségi háború
hadvezére) és Nicolas Guillen (Kuba nemzeti költője)
szülőházába, majd elsétálunk a San Juan de Dios térig,
amely a mai napig hűen őrzi a koloniális kort, épületei
szinte eredeti állapotban maradtak fenn, számos világhírű fi lmet forgattak itt. Továbbindulunk északnyugati
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Havanna
Cayo Santa Maria
Pinar Del Rio

Cienfuegos

Sancti Spiritus

Trinidad
Camagüey

Santiago de Cuba

mogathatjuk. Ebéd egy helyi étteremben,
ezután tovább utazunk Cayo Santa Maria-ba. Érkezés
után elfoglaljuk tengerparti szállásunkat, és megkezdjük a tengerparti tartózkodást, amely alatt all inclusive
az ellátás.
9-10. nap: CAYO SANTA MARIA
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Az all
inclusive szálloda nyújtotta szolgáltatások, animációs
programok, esti showműsor biztosítják a teljes körű
kikapcsolódást.
11. nap: HAVANNA–BUDAPEST
Reggeli után még szabadprogram, majd kijelentkezés
a szállodából, kora délután transzfer Havanna repülőtérre, hazautazás menetrend szerint Budapestre.
12. nap: ÉRKEZÉS BUDAPESTRE.
Részvételi díj Ft/fő

X. 22.

Presidente 4* / Memories Azul 5*
Kétágyas szobában

699 900

Egyágyas felár

99 900

Four Points by Sheraton 5*/ Memories Azul 5*
Kétágyas szobában

735 900

Egyágyas felár

104 900

Repülőtéri illeték

110 000

Fakultatív Tropicana Show

46 000

Fakultatív Buena Vista program

28 000

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet az utazás teljes útvonalára,
a programokat magyar nyelvű idegenvezetéssel és belépőkkel.

EGZOTIKUS UTAK

ben, az étkezést követően pedig a híres Canchanchara
bárban megkóstolható Trinidad autentikus itala, a
cukornádpálinkából és mézből készült Canchanchara
koktél. Továbbutazunk Cienfuegosba, a szállás elfoglalása, vacsora, este szabad program.
8. nap: CIENFUEGOS, MONTEMAR NEMZETI PARK
A reggeli elfogyasztása után megnézzük a várost,
amely szintén az UNESCO világörökség része. Francia
telepesek alapították, ezért épületein európai stílusjegyeket fedezhetünk fel. Először megcsodálhatjuk a
közelmúlt arisztokráciájának tengerparti villáit, megállunk egy építészeti remekműnél, a Palacio de Valle
palotánál. Programunk során ellátogatunk az óvárosi
részbe is, ahol a Prado főutcán, majd a José Martí téren
sétálgatva ismerkedünk ennek a karakteres kisvárosnak
a szépségeivel, fontosabb épületeivel. A város megismerését követően ellátogatunk Kuba legjelentősebb
természetvédelmi területére, a madár- és állatvilágáról
híres Zapata-félszigetre, ahol a Montemar Nemzeti
Park található. A motorcsónaktúránk a Laguna de
Tresoro lagunán indul, amelynek első állomása Guama.
Áthajózunk egy szigetre, ahol az Aldea Taína rekonstruált indiánfaluban megismerjük az őslakos Taino indiánok szokásait. Vízitúránk után látogatást teszünk egy
krokodilfarmra, ahol természetes körülmények között
élő óriás hüllőket figyelhetünk meg, egy krokodilóvoda ártalmatlan, kicsi példányait meg is si-
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irányba, Sancti Spiritus-ba. Utunk az ország legfőbb
mezőgazdasági területein visz keresztül, ahol egymást
érik az ananász- és cukornádültetvények. A Ciego de
Avila tartomány az ország éléskamrája. Panorámás
városnézés Sancti Spiritusban, amelynek egyik nevezetessége Kuba legrégebbi kőhídja, a Yayabo-híd.
Ezután a híres Cukormalmok völgyébe indulunk, amely
szintén az UNESCO világörökség része. Lehetőség nyílik
a cukornádültetvényen lévő Mancaga Iznaga torony
megmászására, amely 7 emelet magas és amelyről
csodálatos panoráma tárul elénk. Továbbutazás Trinidadba, ahol az éjszakát töltjük. Ebéd a program során,
vacsora a hotelben.
7. nap: TRINIDAD – CIENFUEGOS
Reggeli után városnézés Trinidadban, a több mint
500 éve alapított kisvárosban, mely egykori cukorültetvényeinek köszönhette gazdagságát.. A város szűk
utcácskáiban újra időutazáson veszünk részt, hiszen a
gyarmati stílus szinte változatlanul maradt fent, óvárosa a világörökség része lett. Palotái, épületei kicsit
megkopott fénnyel bár, de napjainkban is lenyűgözőek. A város főbb látnivalói a Santissima Trinidad tér,
Plata Mayor, Contra Bandido torony stb. Betekintünk
az egykor leggazdagabb cukornád-kereskedő családjának palotájába, amely ma múzeumként funkcionál.
Balusztrádos udvarban, márványpadlókon, neoklasszicista freskók között sétálunk. Ebéd egy helyi étterem-
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KUBA KIS KÖRÚT ÜDÜLÉSSEL – UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG TÚRA
1. nap: BUDAPEST – HAVANNA
Indulás Budapestről a reggeli órákban, megérkezés
Havanna repülőterére az esti órákban, majd transzfer a
szállodába. Havannai szállásunk elfoglalása, fakultatív
vacsora, szabadprogram.
2. nap: HAVANNA VÁROSNÉZÉS
Reggeli a hotelben, majd egy különleges időutazásban
lesz részünk. Havanna gyarmati, retró, hangulata, egyedülálló turisztikai nevezetességei különleges világot tárnak
elénk. Buszos, illetve gyalogos városnézésünk alatt először
a Malecon tengerparti sétányon haladunk, majd az Elnökök
sugárútján villák és követségi rezidenciák között robogva
érjük el a Forradalom teret. Latin-Amerika leggazdagabb
sírkertje, a Colón temető mellett elhaladva érkezünk a világörökség részét képező, koloniális óvárosba, ahol gyalogosan megyünk tovább. Sétánkat a város első piacterén, a
San Francisco de Asis téren kezdjük, utána a Plaza de Armas
régiségpiacán forradalom előtti kincsekre vadászunk, megtekintjük a kormányzói palotát, majd ellátogatunk a Katedrális térre, ahol állítólag Kolombusz maradványait őrizték.
A Plaza Vieja téren a város leggazdagabb polgárai éltek, így
bikaviadalok, körmenetek, kivégzések színhelye volt. Ebéd
egy helyi étteremben, majd ellátogatunk a Havana Club
Rum Múzeumba, ahol a világhírű rum készítéséről, valamint a cukornád feldolgozásáról kaphatunk teljes képet,
végezetül leteszteljük a nedűt. Havannai kalandjaink közül
nem maradhatnak ki Ernest Hemingway életének legkedveltebb törzshelyei. Betérünk az Ambos Mundos Hotelbe
is, ahol az „Akiért a harang szól” című műve született, és
megnézzük a szobáját, ahol élt és alkotott. Vacsora, este
szabadprogram.
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3. nap: VIÑALES VÖLGY, BUENA VISTA SOCIAL CLUB
VAGY TROPICANA SHOW
Reggeli a hotelben. Körutazásunk első napja a sziget
nyugati részére, Pinar del Rio tartományba vezet, ahol
a világ legjobb dohányát termő ültetvények zöldellnek.
Egy helyi dohánytermelő család farmján megismerkedünk a dohánytermesztéssel, bekukkantunk egy dohányleveleket szárító csűrbe is. Szemünk előtt készül el
a híres kubai szivar egy darabja, miközben megtudjuk,
hogy miről ismerhető fel a minőségi szivar. Ebéd egy
autentikus, vidéki étteremben. Gyönyörű tájakon utazunk
tovább Kuba legzöldebb tartományába, a Világörökség
részévé nyilvánított Viñales-völgybe. Egyedülálló karsztképződmények különleges formává alakult sziklái és a
buja trópusi növényekkel benőtt táj váltogatják egymást.
A programot egy kellemes csónakázással zárjuk az Indián Barlangban, majd megtekintjük a híres, földtörténeti
ókort ábrázoló, gigantikus méretű falfestményt a Mura
de la Prehistorica-t. Visszaérkezés a havannai szállodába
késő délután. Vacsora, szabadprogram, illetve fakultatív
programként ajánljuk figyelmükbe a világhírű Buena
Vista Social Club koncertjét vagy a Tropicana Show színvonalas előadását. Tony Jimenez, Robert Faz az elmúlt
70 év kubai zenéjének meghatározó, lelkes személyiségei, akik máig fáradhatatlanul lépnek fel világszerte.
A koncert alatt ízletes vacsorát tálalnak fel, italokkal. A
szintén világhírű Tropicana Show egy életre szóló látványos revüműsor a Tropicana Cabaret mulatóban. Három
színpadon 150, lélegzetelállító jelmezbe öltözött, profi
táncos és egy élő zenekar szórakoztatja a publikumot és
teszi felejthetetlenné az estét.

Utazás időtartama: 9 nap/7 éj
Indulási időpont: március-október között
tetszőlegesen választható, a körutazás
keddi napokon garantáltan indul
Utazás: Air France / KLM menetrend
szerinti repülőjáratával európai átszállással,
választható keddi kiérkezéssel
Elhelyezés: Havannában standard 4*-os
szállodában, a körutazás vidéki állomásainál
3*-os, Varadero-n standard 4*-os szállodákban
Ellátás: teljes ellátás Havannában
és a körutazás során, all inclusive ellátás
a varaderoi pihenés alatt
Minimum létszám: 2 fő jelentkezése esetén is
garantáltan induló túra

4. nap: SANTA CLARA, SANCTI SPIRITUS
Reggeli után Santa Clara-ba utazunk, amely a kubai
forradalom során vívta ki jelentőségét, hiszen itt dőlt
el a forradalom sorsa, amikor Che Guevara elfoglalta az
utánpótlást szállító páncélvonatot. Megtekintjük a híres
páncélvonatot, illetve a Che Guevara Mauzóleumot, ahol
a híres hadvezér és több társa nyugszik, majd továbbutazunk Sancti Spiritus-ba. Utunk az ország legfőbb mezőgazdasági területein visz keresztül, ahol egymást érik az
ananász- és cukornádültetvények. A Ciego de Avila tartomány az ország éléskamrája. Útközben ebéd. Délután
megérkezés Sancti Spiritus-ba, az 1514-ben alapított koloniális kisvárosba, amely szinte eredeti állapotban megőrzött belvárosáról híres. Városnézést követően elfoglaljuk
szállásunkat, fakultatív vacsora, este szabadprogram. Kihagyhatatlan lehetőség azonban ismét ellátogatni a Casa

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

Havanna

Varadero

Cienfuegos
Pinar Del Rio

Sancti Spiritus

Trinidad

példányait meg is simogathatjuk. A program végén továbbutazunk Varadero-ra.
7. nap: VARADERO
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Az all inclusive
szálloda nyújtotta szolgáltatások, animációs programok,
esti showműsorok biztosítják a teljes körű kikapcsolódást
8. nap: HAVANNA – BUDAPEST
Reggeli után még szabadprogram, majd kijelentkezés a
szállodából, kora délután transzfer Havanna repülőtérre,
hazautazás menetrend szerint Budapestre.
9. nap: ÉRKEZÉS BUDAPESTRE
Részvételi díj Ft/fő
Standard 4*-os szállodában

2 fő utazása
esetén

4 fő utazása
esetén

III-IV. havi indulások

634 900

564 900

V-X. havi indulások

569 900

499 900

A részvételi díj tartalmazza a programokat magyar nyelvű idegenvezetéssel
és belépőkkel, nem tartalmazza a repülőjegyet Budapest-Havanna- Budapest
viszonylatban. 6-8 fő együttes utazása esetén további árkedvezmény érvényesíthető. További szálláskategóriák árairól irodáinkban kaphatnak felvilágosítást.
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a canchanchara kóstolásával zárjuk. Továbbutazunk
Cienfuegosba, elfoglaljuk a szállásunkat, vacsora, este
szabadprogram.
6. nap: CIENFUEGOS, MONTEMAR , GUAMA
A reggeli elfogyasztása után megnézzük a várost, amely
szintén az UNESCO Világörökség része. Francia telepesek
alapították, ezért épületein európai stílusjegyeket fedezhetünk fel. Először megcsodálhatjuk a közelmúlt arisztokráciájának tengerparti villáit, megállunk egy építészeti
remekműnél, a Palacio de Valle palotánál. Programunk
során ellátogatunk az óvárosi részbe is, ahol a Prado főutcán, majd a José Martí téren sétálgatva ismerkedünk
ennek a karakteres kisvárosnak a szépségeivel, fontosabb
épületeivel. A város megismerését követően opcionális
ebéd, majd ellátogatunk Kuba legjelentősebb természetvédelmi területére, a madár- és állatvilágáról híres
Zapata-félszigetre, ahol a Montemar Nemzeti Park található. A motorcsónaktúránk a Laguna de Tresoro lagunán
indul, amelynek első állomása Guama. Áthajózunk egy
szigetre, ahol az Aldea Taína rekonstruált indiánfaluban megismerjük az őslakos Taino indiánok szokásait.
Vízitúránk után látogatást teszünk egy krokodilfarmra,
ahol természetes körülmények között élő óriás hüllőket
figyelhetünk meg, egy krokodilóvoda ártalmatlan, kicsi
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de la Trova-ba, ahol igazi, autentikus salsabuliban lehet
részünk. Együtt táncolhatunk a helyiekkel, élvezhetjük a
helyi kubai zenekar által játszott karibi dallamokat.
5. nap: ESCAMBRAY-HEGYSÉG, CUKORMALMOK
VÖLGYE, TRINIDAD
Reggeli a hotelben, majd elindulunk az Escambray
hegységhez, amely híres gazdag élővilágáról és különleges, éghajlatválasztó szerepéről. Míg északi, csapadékban gazdag lankáit buja, szubtrópusi növényzet
és kiváló kávétermő vidék borítja, addig a déli oldalán
uralkodó száraz éghajlaton az agavé honos. Utunk a
déli oldalon vezet, egy a hegy lábánál megbúvó igazi
kubai Finca-hoz. Egy ilyen farmon ismerhetjük meg
az igazi vidéki élet mindennapjait. Lehetőségünk lesz
lovagolni is, majd opcionálisan ebéd következik. Mai
programunk következő állomása a híres Cukormalmok
völgye, amely szintén a Világörökség része. Ellátogatunk a Manaca Iznaga cukornádültetvényre és egykori
uradalomra, amely a környék leggazdagabb családjának birtoka volt. Itt érdekes történeteket hallhatunk
majd a rabszolgatartásról. Továbbutazunk Trinidad-ba,
a több mint 500 éve alapított koloniális kisvárosba,
amely egykor cukorültetvényeinek köszönhette gazdagságát. A város szűk utcácskáiban újra időutazáson
veszünk részt, hiszen a gyarmati stílus szinte változatlanul maradt fent, óvárosa a Világörökség része
lett. Palotái, épületei kicsit megkopott fénnyel bár, de
napjainkban is lenyűgözőek. A város főbb látnivalói a
Santissima Trinidad tér, Plata Mayor, Contra Bandido
torony stb. Betekintünk az egykor leggazdagabb cukornád-kereskedő családjának palotájába, amely ma
múzeumként funkcionál. Balusztrádos udvarban, márványpadlókon, neoklasszicista freskók között sétálunk.
A városnézést helyi recept alapján készült koktéllal,
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TRANSZSZIBÉRIAI VASÚT ÉS A BAJKÁL-TÓ
1. nap: Budapest – Moszkva
Elutazás Budapestről Moszkvába menetrend szerinti közvetlen járattal. Érkezés után transzfer a szállodába.
2. nap: Moszkva
Reggeli után indul autóbuszos városnézésünk, melynek
során meglátogatjuk a város legrégebbi emlékeit. Megtekintjük a Szófia rakpartot, a Megváltó Krisztus székesegyházat, a Novogyevicsij kolostort és a Lomonoszov
Egyetemet. Itt rövid pihenőt tartunk, ahonnan gyönyörű
kilátás nyílik Moszkvára. A városnézés a Vörös Téren, a
Vaszilij Blazsennij székesegyház megtekintésével ér véget. Utána fakultatívan meglátogatható a Kreml. Indulás
Kazanyba vonattal. Szállás a vonaton.
3. nap: Kazány
Reggel érkezés Kazányba, Tatárföld fővárosába, Oroszország hetedik legnépesebb városába, mely az ország
egyik legrégibb települése. A várost 1005-ben bolgár
törökök alapították, a település a későbbi időkben az
Arany Horda fontos központjává vált. Kazany lakosságának egyik fele orosz, másik fele pedig tatár, e
kettőség a muszlim és keresztény kultúra harmonikus
keveredését adja, mely főként az építészetben mutatkozik meg. A város egyik legfontosabb látnivalója a
Kazanyi Kreml, amely 2000-ben került fel az UNESCO
Világörökség listájára. Jelenleg itt található Tatárföld
elnökének rezidenciája, eredetileg azonban erődítményként szolgált. A létesítmény a Kazanka-folyó
fölött magasodó dombon helyezkedik el. Itt található
az egyetlen olyan, fennmaradt tatár erődítmény, ahol
még felfedezhetők az eredeti városrendezési koncepció nyomai. Szállásunk elfoglalása után városnézés,
melynek során elsőként a Kremlt keressük fel, majd látogatás a Qol Sharif mecsetnél, mely 2005-re készült
el, amikor is a város 1000 éves fennállását ünnepelték.
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Ezt követően az eklektikus stílusú Tatár Elnöki Palota
következik. Szállás Kazányban.
4. nap: Szvijazsszk-sziget
Reggeli után szabadidő vagy fakultatívan a festői szépségű Szvijazsszk szigetének látogatása. A Volga és a
Szvijaga folyó összefolyásánál található sziget eredetileg erődítmény volt, majd az ortodox kereszténység
fontos helyszíne lett. Az erődszigetet Rettegett Iván cár
építtette négy hét alatt a Volgán több száz kilométerről
leúsztatott faanyagból. Ma Szvijazsszk egy kis falu, a
családok kedvelt kirándulóhelye, afféle tatárföldi Szentendre. 1898-1906 között a Szent Istenanyáról készült
ikon tiszteletére egy rendkívül látványos, fémkupolájú
katedrálist építettek, közvetlenül emellett pedig egy
ősi fatemplom található, melyet egyetlen nap alatt
szögek használata nélkül, gerendákból állítottak fel. A
régi fatemplomot felújították, de ügyeltek arra, hogy
az eredeti állapotot minél jobban megőrizzék és bemutassák. A kirándulás keretében lehetőségünk nyílik
megismerni a sziget kulturális örökségét, amelyek közt
van templom, múzeum, kolostor és egyéb nevezetességek. Majd délután indulás Jekatyerinburgba. Az utazás
során alkalmunk adódik a táj és a környező települések
megfigyelésére. Szállás a vonaton.
5. nap: Jekatyerinburg
A délelőtti órákban a vonat megérkezik Jekatyerinburgba, mely az uráli régió fővárosa, Európa és Ázsia
határpontja, melyet egy obeliszk is jelez. A város a
Transzszibériai vasútvonal 1816-os kilométerénél, az
Iszety folyó mentén terül el. 1723 tavaszán I. (Nagy)
Péter cár rendelete értelmében az Iszety partján kezdték
el Oroszország legnagyobb vasfeldolgozó üzemének
építését. A település születésnapjának 1723. november
28-át tekintik, amikor az első üzem megkezdte mun-

Utazás időtartama: 12 nap/11 éjszaka
Undulási időpontok: VI., 8. VII. 4., VIII. 1.
Utazás: menetrendszerinti járattal, a
helyszínen vonattal
Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 2 ágyas
fürdőszobás szobákban, és vonaton
Ellátás: program szerint
Minimum létszám: 20 fő

káját. A települést ekkor nevezték el Jekatyerinburgnak
I. Katalin cárnő tiszteletére. A városnézés során megcsodálhatjuk a 18-19. században épített orosz klasszicizmus épületeit. Az Októberi forradalom után II. Miklós
cárt és családját ebben a városban végezték ki. Szállás
Jekatyerinburgban.
6. nap: Jekatyerinburg
Reggeli után szabadidő a városban, majd transzfer a
pályaudvarra és utazás Novoszibirszkbe vonattal. Szállás
a vonaton.
7. nap: Noviszibirszk
A délelőtti órákban érkezés Noviszibirszkbe, a szibériai
régió fővárosába, Oroszország 3. legnagyobb városába,
mely egyben Szibéria legnagyobb városa, ipari, tudományos, kulturális és oktatási központja. A város életében ugrásszerű fejlődést hozott, hogy a Transzszibériai
vasút építésének tervezése közben az akkori polgármester elérte azt, hogy innen induljon az Altaji elágazás. Innentől kezdve a Noviszibirszk rohamos növekedésnek indult. A többi szibériai városhoz hasonlóan
Noviszibirszk gyarapodását az is elősegítette, hogy a II.
világháborúban 50 üzemet ide evakuáltak a Szovjetunió
európai területéről. A városnézésünk során többek között megtekintjük a Lenin teret és az Operaházat. Szállás
Noviszibirszkben.
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11. nap: Lisztvjanka – Bajkál-tó
Elsőként ismerkedés Lisztvjanka faluval, és annak
mindennapjaival. A faluból futnak ki a kiránduló- és
túrahajók. A Bajkál-tavat az oroszok még ma is tengerként emlegetik, a burjátok és a mongolok pedig
sokszor Dalaj-Nor, vagyis szent tenger néven. A világ
legmélyebb tava, vize a Föld édesvízkészletének egyötödét teszi ki. A tavat és környező területet egyedi
ökoszisztémájára tekintettel 1996-ban felvették a világörökségek közé. A tavat végig hegyek veszik körül.
A tóban 27 sziget található, közülük a legnagyobb:
Olhon-sziget. A tó vizének jellegzetessége, hogy
nagyjából 40 méterig átlátszó. A vize rendkívül jó
minőségű, magas az oxigéntartalma, alacsony az ásványianyag-tartalma. Az itt fellelhető állatfajok közül
kiemelkedik a tó minden részén megtalálható bajkáli
fóka vagy nerpa, a Föld egyetlen édesvízi fókafaja. Itt
található a Bajkál-tavat kutató tudományos intézet és
annak múzeuma is, a Bajkál Múzeum, illetve a Bajkáli
Fóka Akvárium.

12. nap: Irkutszk – Budapest
A menetrend függvényében hazautazás Irkutszkból
moszkvai átszállással repülővel Budapestre.
Részvételi díj Ft/fő
Kétágyas szobában
Egyágyas felár szálloda elhelyezés esetén
2 fős hálófülke felár a vonaton
Egyágyas hálófülke felár a vonaton
Repülőjegy illetékkel
Orosz vízumdíj
Kreml látogatás
Szvijazsszk (ebéddel)

VI. 8., VII.4., VIII.1.
295 000
55 000
95 000
190 000
110 000
19 000
8 000
9 500

Utazásszervező: 1000 Út Utazási iroda
A részvételi díj tartalmazza: A vonatjegyeket 4 fős hálófülkékben étkezés nélkül, a városokban 3*-os szállodákban
történő elhelyezést reggelivel, a megadott programokat, a
szükséges transzfereket és a magyar nyelvű idegenvezetést
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8. nap: Noviszibirszk
Reggeli után a városnézés folytatása: felkeressük az Akadémiai várost és a helyi piacot is. Este transzfer a pályaudvarra, indulás Krasznojarszkba. Szállás a vonaton.
9. nap: Krasznojarszk
Érkezés Krasznojarszkba. A város a 19. században a szibériai kozákság központja volt. Krasznojarszk környéke
35 000 éve lakott terület, a cári Oroszország területi
terjeszkedésének fontos állomása. A kozákok a 17.
században szerezték meg ezt a területet és alapítottak
várost. Gyakran innen indultak a felfedezők is, Bering
is itt élt 1 évig, mielőtt elindult volna expedíciójára.
Jelenleg kb. 1 000 000 fő a lakossága. A település a
világ legnagyobb vízhozamú folyamán, a Jenyiszej
két oldalán terül el, így fontos szibériai kikötőváros. A
városnézés során felkeressük a Karaulnaja hegy tetején
található kis kápolnát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik
az egész városra. Később meglátogatjuk a Helytörténeti múzeumot, mely betekintést nyújt a szibériai
őslakosok életébe, bemutatja a környék flóráját és
faunáját egyaránt. További látnivalók: 350. évforduló
tere, Könyörgés temploma. A városnézést követően a
délutáni órákban továbbutazás Irkutszkba vonattal.
Szállás a vonaton.
10. nap: Irkutszk – Lisztvjanka – Bajkál-tó
Érkezés Irkutszkba a délelőtti órákban. A város az innen mintegy 60 kilométerre lévő Bajkál-tóból eredő
Angara folyó mellett, az abba torkolló Irkut folyó partján fekszik. A város alapjait 1661-ben fektették le, de
igazán fontos szerepet csak 1760-tól tölt be, amikor
elérte a Moszkvából Szibériába vezető út. Innentől
kezdve Szibéria kincseinek, illetve a Kínából érkező
import áruk fontos átrakó pontjává vált. A városnézés
során kívülről megtekintjük a néprajzi múzeumot, a
Dekabristák Házát és a Lengyel templomot. Majd
utazás Lisztvjankába, a Bajkál-tó partjára. Szállás
Lisztvjankában (2 éj).
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A KAUKÁZUS GYÖNGYSZEMEI
– ÖRMÉNYORSZÁG, GRÚZIA, AZERBAJDZSÁN
1. nap: Indulás Budapestről az esti órákban, utazás
Jerevánba átszállással.
2. nap: Hajnali érkezés után transzfer a szállodába.
Reggeli után városnézés Jerevánban, Örményország
fővárosában: városközpont, Köztársaság tér, parlament,
elnöki palota, opera. A Matenadaran múzeum felkeresése (ősi kéziratok gyűjteménye), majd kirándulás a
Garni-ban lévő pogány templomhoz. A délután folyamán látogatás a Geghard apátságba, amely az UNESCO
Világörökség részét képzi. Ezt követően utazás az Örmény Apostoli Egyház központjába, Ecsmiadzin-be. A
Szt. Hripszime templom és a katedrális megtekintése,
melyek Örményország legősibb keresztény templomai.
Útközben megálló Zvartnotsz templománál, amely a 7.
században épült és szintén a Világörökség részét képzi.
Szállás Jerevánban.
3. nap: Reggeli után utazás Khor Virap (Mély verem)
kolostorba. Világosító Szt. Gergely az újabb kutatások
szerint 311-ben szabadulhatott ki innen 13 évi raboskodás után. Az apátság felett magasodik Ararát hegye,
amely csodálatos látványt nyújt. Ezt követően kirándulás a 13. században alapított Noravank apátságba.
Útközben Areni-ben lehetőség nyílik borkóstolásra egy
helyi borászatban. Szállás Jerevánban.
4. nap: Reggeli után indulás a világ egyik legnagyobb
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magashegyi tavához, a Szevan-tóhoz. Látogatás a
9. században épült Szevanavank apátságban. Később
Goshavank kolostor épületegyüttesét tekintjük meg.
Szállás Dilijanban.
5. nap: Reggeli után rövid látogatás Alaverdi városában, majd a Sanahin és Haghpat apátságok felkeresése. Ezek a komplexumok, amelyek a középkori örmény
építészet csodái, szintén felkerültek az UNESCO Világörökségek listájára. Utazás az örmény–grúz határhoz,
itt átszállás a grúz autóbuszra. Szállás Tbilisziben.
6. nap: Ezen a napon a grúz főváros látnivalóiban
gyönyörködünk. Tbiliszi utcáin sétálgatva bepillantást
nyerhetünk a város történetébe, miközben felfedezhetjük az egyházi és világi építészet műalkotásait. A
városnézés során megtekintjük: Metekhi templom,
Sulphur fürdő, Narikala erőd, zsinagóga, Sioni katedrális,
Ancsiszkáti templom, Rusztaveli sugárút, Grúz Nemzeti
Múzeum. Szállás Tbilisziben.
7. nap: Reggeli után Grúzia ősi fővárosába és vallási
központjába, Mchetába indulunk. Városnézés: Jvari
székesegyház-kolostor (6. sz.) és Szvetichoveli Székesegyház (9. sz.). Mindkét székesegyház a Világörökség
része. Indulás Gori városába. A város környékén található
barlang város, Upliszcihe (Kr.e. 1. sz.) felkeresése. Megtekintjük az egykori lakóhelyiségeket, a borospincéket,

Utazás időtartama: 13 nap/12 éjszaka
Indulási időpontok: V. 18., IX. 21.
Utazás: menetrendszerinti járattal
Budapest – Jereván / Baku – Budapest
útvonalon átszállással, az országokon belül
légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszobás 3-4 *-os
szállodai szobákban
Ellátás: reggeli, vacsora igény szerint kérhető
Minimum létszám: 20 fő

a pékséget, az antik színházat és a középkori bazilikát.
Szállás Tbilisziben.
8. nap: Napunkat a grúz hadiút megismerésével töltjük. Oda úton felkeressük az Ananuri komplexumot,
mely a 17. századból származik. Kazbegibe érkezésünk
után átszállunk négykerék meghajtású terepjárókba és
egészen 2170 méterig jutunk fel velük, gyönyörű völgyeken és erdőkön keresztül, egészen a Gergeti Szentháromság templomig. Innen lenyűgöző látvány tárul
elénk a Kazbegi 5047 méter magas csúcsára. Szállás
Tbilisziben.
9. nap: Reggeli után először Sighnaghi erőddel védett városát keressük fel. A város megőrizte a 18. század hangulatát és csodálatos kilátást nyújt a Kaukázus

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

Kazbegi

GRÚZIA

Ananuri

Gori

Sighnaghi
Tbiliszi

Sheki
Nidj
Gabala

ÖRMÉNYORSZÁG

Dilijan

Maraza

Szervon-Po

Baku

AZERBAJDZSÁN

Ecsmiadzim
Jereván

Gobusztan
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és a messze világhírű szőnyegmúzeumot. Szállás Bakuban.
13. nap: Korai reggeli után transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre átszállással.
Részvételi díj Ft/fő
V. 18., IX. 21.
2 ágyas szobában
369 000
Egyágyas felár
109 000
Vacsora felár
59 000
Repülőjegy, illetékkel
125 000
Azeri vízumdíj
11 000
A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza: a megadott szállásokat reggelis
ellátással, a szükséges transzfereket légkondicionált autóbusszal, a
belépőjegyeket és a magyar nyelvű idegenvezetést. A repülőjegy külön
fizetendő a táblázat szerint., az ára változhat.

UTAZÁSSZERVEZŐ: 1000 Út Utazási Iroda

EGZOTIKUS UTAK

11. nap: Reggeli után a főváros, Baku nevezetességeivel ismerkedünk meg. Városnézésünket a Mártírok
sugárútjánál kezdjük, ahonnan szép kilátás nyílik a
városra. Hajókirándulást teszünk az öbölben, majd felkeressük a középkori óvárost a shirváni sahok palotáját,
karavánszerájt, középkori piacteret és a szőnyegszövő
műhelyt. A délután folyamán látogatást teszünk az
Abseron félszigeten található „Égő hegynél” és a Tűz
templománál. Szállás Bakuban.
12. nap: Reggeli után kirándulás Gobusztan-ba, ahol
az UNESCO Világörökség részét képző, Kaszpi-tengerre
néző, 40 hektáros sziklarajzmúzeum található. Visszaúton felkeressük a Bibi-Heybat mecsetet és az Eurovíziós
fesztivál színhelyéül szolgáló Kristály palotát (kívülről)
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hegycsúcsaira. Utolsó grúz látnivalónk Bodbe apátsága,
ahol Szt. Nino sírja található. Ő volt az, aki a 4. században elhozta a kereszténységet Grúziába. Lagodekhinél
lépjük át a határt Azerbajdzsánba, ahol autóbuszt is
cserélünk. Utunk Sheki városa felé folytatódik, mely jelentős selyemipari központ volt. Legfontosabb látnivalói
közé tartozik: az 1762-ben épült Sheki kán nyári palotája, az erődítmény, a 18. századi karavánszerájok, illetve
számtalan templom és mecset. A városnézés folyamán
a csodálatos freskókkal és festett üvegablakokkal díszített Sheki kán palotáját, a múzeumot és az erődöt
tekintjük meg, majd a helyi kézműves műhelyek és a
bazár felkeresése. Utazás Kish faluba, amely a St. Elishe
templom által ismert. Örmény történelmi írás szerint
Szt. Elishe az 1. században érkezett az ősi településre,
ahol templomot építtetett, amely a kaukázus egyik legrégebbi keresztény templomává vált. Szállás Shekiben.
10. nap: Reggeli után elindulunk Azerbajdzsán fővárosa, Baku felé. Útközben a legszebb panoráma helyeknél megállunk fotózni. Útközben látogatás Nidj-ben,
majd Gabala következik, amely a Kr. e. 4. században az
ősi Albánia régi fővárosa, később a Selyemút egyik állomása volt. A városnézés során a helyi múzeumot, illetve
az erődítmény romjait keressük fel. A következő állomás
Maraza, ahol a fő látnivaló a Diri Baba mauzóleum. Innen utunk Shamakhi városába vezet. Az ősi település
nevét már az 1. században feljegyzik. Később a Shirvan
kánság fővárosává lépett elő. Legfontosabb látnivalói
a Juma mecset és a Yeddi Gumbez (Hét sír), a Shirvan
uralkodók sírjai. Szállás Bakuban.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
z AZERBAJDZSÁN
Hivatalos név: Azerbajdzsáni Köztársaság
Beutazási szabályok: Az Azerbajdzsánba utazó magyar állampolgárok vízumkötelesek. Azerbajdzsán
2017. január 10-től új, ASAN Visa nevű, online vízumkiadási rendszert vezet be. A rendszer a www.evisa.
gov.az honlapon érhető el, és harminc napos, egyszeri beutazásra jogosító turista vízum igénylésére ad
lehetőséget egyének és családok részére.
Hivatalos nyelv: azeri, de oroszul és örményül is beszélnek
Deviza előírások: 1 manat = 100 gepi (1,- AZN ≈ kb. 300,- HUF, ill. 1,- € ≈ kb. 1,- AZN); A nemzetközi
valutákat a legnagyobb bankokban váltják. A vidéki helyeken előfordulhatnak váltási nehézségek, ezért
Bakuban javasolt a valutaváltás.
Hálózati feszültség: 220 volt/50 Am., standard, kontinentális dugaszolóaljzatokkal
Időeltolódás: Magyarországhoz képest + 3 óra
Diplomáciai képviselet: Tiszteletbeli konzul Baku: Kamran Hasanov, Cím: AZ 1001 Baku, Istiglaliyyat str.
29/14, Tekefon: +994 12 492-76-23; 492-30-21, Ügyeleti mobil: +994 50 210 13 75,
Éghajlat: éghajlata a nyugati hegységben és az északi területeken szélsőséges, míg a Kaszpi-tenger
mentén kellemesnek nevezhető. Tavasz és nyár idején (április közepétől októberig) a hőmérséklet 20-30 °C
között ingadozik, míg télen (decembertől márciusig) ennél jóval hidegebb van. Áprilistól – szeptemberig a
hőmérséklet rendkívül kellemes, nyári. Nyáriasan öltözködéssel készüljünk, de a hegyekben, 2.000 m felett
szükség lehet 1 garnitúra meleg pulóverre és nadrágra is.
Egészségügyi tanácsok: Azerbajdzsán közegészségügyi helyzete jó. Különleges betegségek nincsenek.
A meleg éghajlat miatt azonban előfordulnak ételmérgezések. Az orvosi ellátás jó, a gyógyszertárakban
az esetleg szükséges gyógyszerek gazdag választékban elérhetők. Hivatalosan nem szükséges védőoltás,
vizet sok helyen a csapból is lehet inni. Helyenként ajánlatos boltban vásárolni és palackos ásványvizet
fogyasztani.
z BURMA
Hivatalos név: Burma (Mianmar)
Beutazási szabályok: a beutazáshoz szükség van vízumra, illetve belépéstől számított legalább hat
hónapig érvényes útlevél szükséges. Elektronikus vízum van un. „e-visa” van érvényben, amelyet online
lehet intézni, díja kb. 50 USD. Magyarországon nincs Konzulátus, magyar állampolgárok a Belgrádi Konzulátushoz tartoznak.
Deviza előírások: hivatalos fizetőeszköz Mianmari Kyat (MMK)
A hitelkártyákat kevés helyen fogadják el. A bankautomaták száma ugyan folyamatosan nő az országban,
a lefedettség azonban még korántsem nevezhető elfogadhatónak, ezért javasoljuk, hogy megfelelő menynyiségű USD-t vigyenek utasaink magukkal. 1 USD= 1200 MMK, 1 EUR= 1330 MMK, 1 MMK= 0,25 HUF
Vámrendelkezések: Külföldi állampolgárok bejelentési kötelezettség nélkül vihetnek be 2000 USD értéket
meg nem haladó készpénzt. Tilos az országból - bármilyen címletben - kivinni a helyi fizetőeszközt (Kyat).
Hálózati feszültség: 220-230 V, de érdemes vinni egy átalakítótót, mert nem minden hol elterjedt a
Magyarországon szokásos konnektor
Időeltolódás: télen +5,50 óra, nyáron +4,50 óra
Diplomáciai képviselet: 402/B6 4th Lane Mindama Street Shwekabar Housing, Mayangone
Township, Yangon, Myanmar.Telefon: +95 9 510 2104, +95 9 863 2277 (hot line) Fax: +951 655
228.E-mail:honoraryconsulate.MM@tinttintmyanmar.com; Myanmar.business2009@gmail.com
Hivatalos nyelv: burmai, angol
Éghajlat: trópusi éghajlat, májustól októberig tart az esős időszak, novembertől februárig szárazabb,
hűvösebb időszak, márciustól májusig a forró időszak.
Egészségügyi tanácsok: védőoltás nem kötelező. A csapvíz nem iható, palackos ivóvíz az ország minden
részén beszerezhető. Kötelező védőoltás nem szükséges nincs, de a Nemzetközi Oltóközpont a következőket ajánlja: tetanusz, tífusz, hepatitis A és B elleni vakcina. További info: www.oek.hu
z GRÚZIA
Hivatalos név: Hivatalos név: Azerbajdzsáni Köztársaság
Beutazási szabályok: Az Azerbajdzsánba utazó magyar állampolgárok vízumkötelesek. Azerbajdzsán
2017. január 10-től új, ASAN Visa nevű, online vízumkiadási rendszert vezet be. A rendszer a www.evisa.
gov.az honlapon érhető el, és harminc napos, egyszeri beutazásra jogosító turista vízum igénylésére ad
lehetőséget egyének és családok részére.
Hivatalos nyelv: azeri, de oroszul és örményül is beszélnek
Deviza előírások: 1 manat = 100 gepi (1,- AZN ≈ kb. 300,- HUF, ill. 1,- € ≈ kb. 1,- AZN); A nemzetközi
valutákat a legnagyobb bankokban váltják. A vidéki helyeken előfordulhatnak váltási nehézségek, ezért
Bakuban javasolt a valutaváltás.
Hálózati feszültség: 220 volt/50 Am., standard, kontinentális dugaszolóaljzatokkal
Időeltolódás: Magyarországhoz képest + 3 óra
Diplomáciai képviselet: Tiszteletbeli konzul Baku: Kamran Hasanov, Cím: AZ 1001 Baku, Istiglaliyyat str.
29/14, Tekefon: +994 12 492-76-23; 492-30-21, Ügyeleti mobil: +994 50 210 13 75,
Éghajlat: éghajlata a nyugati hegységben és az északi területeken szélsőséges, míg a Kaszpi-tenger
mentén kellemesnek nevezhető. Tavasz és nyár idején (április közepétől októberig) a hőmérséklet 20-30 °C
között ingadozik, míg télen (decembertől márciusig) ennél jóval hidegebb van. Áprilistól – szeptemberig a
hőmérséklet rendkívül kellemes, nyári. Nyáriasan öltözködéssel készüljünk, de a hegyekben, 2.000 m felett
szükség lehet 1 garnitúra meleg pulóverre és nadrágra is.
Egészségügyi tanácsok: Azerbajdzsán közegészségügyi helyzete jó. Különleges betegségek nincsenek.
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A meleg éghajlat miatt azonban előfordulnak ételmérgezések. Az orvosi ellátás jó, a gyógyszertárakban
az esetleg szükséges gyógyszerek gazdag választékban elérhetők. Hivatalosan nem szükséges védőoltás,
vizet sok helyen a csapból is lehet inni. Helyenként ajánlatos boltban vásárolni és palackos ásványvizet
fogyasztani.
z KAMBODZSA
Hivatalos név: Kambodzsai Királyság
Beutazási szabályok: Magyar állampolgárok a belépéshez vízumra van szükségük, mely érkezéskor a
nagyobb repülőtereken felvehető, vagy előzetesen elektronikus úton igényelhető. (20,--USD) Az útlevélnek
a hazautazástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie és legalább egy üres oldalt kell tartalmaznia. A
drogbirtoklást a hatóságok szigorúan büntetik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy útlevelüket soha semmilyen
okból ne adják át garanciaként!
Deviza előírások: A nemzetközileg ismert hitelkártyákat nagyobb turistalátványosságoknál és a szállodákban elfogadják. Helyi fizetőeszköz: kambodzsa-i riel (KHR), 1 EUR kb. 4.640 KHR.
Hálózati feszültség: 230 V
Időeltolódás: +4 óra
Diplomáciai képviselet: A Phnom Penh-i EU-képviseletek megállapodása értelmében a bajba jutott magyar állampolgárok a német nagykövetséghez fordulhatnak segítségért. Cím: No 76-78, Street 214 (= Rue
Yougoslavie) Phnom Penh, tel: +855-(0)23-216 193; 216 381, ügyeleti tel (mobil): +855-(0)12-818 202,
Éghajlat: A trópusi monszun övezetben fekszik. A medence évi középhőmérséklete 27-28 °C, 3-4 °C évi
ingadozással. A nappali maximumok: 30-35 °C, az éjszakai minimumok: 20-25 °C. A legcsapadékosabb
hónapok a szeptember és az október.
Egészségügyi tanácsok: kötelező védőoltás nincs. Kambodzsában magas az AIDS/HIV fertőzöttek aránya.
További információ a www.oek.hu oldalon.
z KÍNA
Hivatalos név: Kínai Népköztársaság
Beutazási szabályok: Vízum szükséges, díja 19.000 Ft + ügyintézési díj. Az útlevélnek a beutazástól
számított további 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Kivételt képez Hongkong és Macao, ahol magyar
állampolgárok 90 napig vízummentesen tartózkodhatnak, érvényes útlevéllel.
Hivatalos nyelv: kínai (mandarin), de angolul nagyon sokan beszélnek
Deviza előírások: Jüan. 1 CNY = 10 jiao = 100 fen. Nemzetközi hitelkártyák elfogadása terjedőben van, azonban mindenképpen szükséges készpénzt magunknál tartani, mert a bankautomaták
meghibásodhatnak. A külföldi fizetőeszközök bevitele nem korlátozott, de 5 000 USD felett bevallási
kötelezettség van. A helyi fizetőeszköz csak Kínában váltható, az országból kivinni tilos.
Hálózati feszültség: 220 V, az aljzatok a magyarországitól eltérőek, átalakító szükséges
Időeltolódás: + 6 óra nyáron, + 7 óra télen, Magyarország 12,00 óra, Peking 18,00/19,00 óra
Diplomáciai képviselet: Cím: San Li Tun, Dong Zhi Men Wai No.10, Beijing 100600, PRC
Telefon: +86-10 6532-1431, Ügyelet: +86 137-0138-2159 Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Szilas
Cecília, E-mail: mission.pek@mfa.gov.hu,
Honlap: www.mfa.gov.hu/emb/beijing
Éghajlat: Az éghajlat nagyon változatos. Az északi országrészben telente nem ritka a 40 fokos hideg sem,
nyáron ugyanakkor jóval 30 C fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála. A délkeleti partvidéken a nyár meleg
és párás, ősszel gyakoriak a tájfunok. A legforróbb terület a Turpán-fennsík, itt gyakran van 40 foknál is
melegebb.
Egészségügyi tanácsok: Kötelező védőoltás nincs. Palackozott víz fogyasztása javasolt.
z KUBA
Hivatalos név: Kubai Köztársaság
Beutazási szabályok: magyar állampolgároknak ún. turista kártya szükséges/kötelező a beutazáshoz,
mellyel 30 napig lehet az országban tartózkodni, az útlevélnek a belépés napjától számítva min. 6 hónapig
érvényesnek kell lennie. A határ átlépésekor kérhetik a megfelelő anyagi fedezet bizonyítását (min. 70,USD/fő/nap). Az utazás teljes időtartamára érvényes BBP biztosítást kötelező kötni!
Kiutazási szabályok: Kilépési illeték: a repülőjegy ára mezt tartalmazza.
Hivatalos nyelv: spanyol. Az általánosan beszélt idegen nyelv az angol
Deviza előírások: helyi fizetőeszközConvertibilis Peso (CUC). 2004 novemberétől nem fogadják el a külföldi valutákat. A nemzetközi bankkártyák, hitelkártyák többségét a szállodákban elfogadják, amennyiben az
dombornyomott. Az elektronikus bankkártyákat (Maestro, Visa Electron) nem fogadják el.
Hálózati feszültség: általában 110 V (adapter/átalakító szükséges), némelyik hotelben 220 V.
Időeltolódás: -6 óra október-április között. Magyarország 12.00 óra, Kuba 06.00 óra
Diplomáciai képviselet: Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Calle G. No. 458. 19-21 Vedado, HAVANNA,
Ügyeleti telefonszám: (00)-(53)-52-80-21-10
Hivatalos nyelv: spanyol, de sokan beszélnek angolul.
Éghajlat: Szubtrópusi. Az éves átlaghőmérséklet 22 – 27 Celsius fok, az átlagos páratartalom meghaladhatja a 80 %-ot is. A szárazabb téli időszak novembertől áprilisig tart.
Egészségügyi tanácsok: nincs kötelezően előírt oltás, de a Nemzetközi Oltóközpont a következőket
ajánlja: diftéria, tetanusz, tífusz, hepatitis A és B elleni vakcina.
További info: www.oek.hu
Csapvizet ne igyanak, csak palackozott italokat.
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z OROSZORSZÁG
Hivatalos név: Hivatalos név: Orosz Föderáció
Beutazási szabályok: Az Oroszországba utazó magyar állampolgárok vízumkötelesek. Amennyiben szolgáltatásunkat igénybe veszik, irodánk valamennyi vízumtípus beszerzését vállalja és az ehhez szükséges
papírokat biztosítja. A vízumoztatáshoz szükséges papírok: 1 db fénykép, a hazautazás dátumához képest
minimum fél évig érvényes útlevél, amelyben 2 egymással szembeni üres oldal található, elektronikus vízumkérdőív, meghatalmazás és a kint tartózkodás teljes időtartamára BBP biztosítás. Ügyintézési idő: 4-10
munkanap. Többféle vízum létezik: leggyakoribb a turista és az üzleti vízum. Felhívjuk utasaink figyelmét,
hogy az Oroszországba történő beutazás esetén külföldi állampolgárok számára 7 munkanapon belül
regisztrációt kell elvégezni (formanyomtatvány letölthető), amely gyakorlatilag az utas szálláshelyének
bejelentését foglalja magába a hatóságok irányába.
Hivatalos nyelv: orosz
Deviza előírások: Orosz Rubel; 1 Rubel = 100 Kopejka., Árfolyam 1 Euro = kb. 48 Rubel,
1 Rubel = kb. 6,5 Forint (Aktuális árfolyam: www.xe.com.)
Javasoljuk dollár vagy euró bevitelét, mivel szinte mindenhol át lehet váltani rubelre. A városok központjában lévő boltokban és éttermekben általában a nemzetközileg elismert bankkártyákkal is lehet fizetni.
Az orosz rubel Magyarországon nem hivatalosan bejegyzett valuta, így csak néhány pénzváltóhelyen
lehet kapni.
Időeltolódás: Magyarországhoz képest: Moszkva és Szentpétervár +2 óra, a téli időszakban +3 óra; Novoszibirszk +6 óra; Irkutszk +7 óra; Vladivosztok +9 óra; Petropavlovszk-Kamcsatszkij +11 óra
Diplomáciai képviselet: Magyarország Nagykövetsége Moszkvában: Moszfilmovszkaja u. 62. (Metro
„Kievszkaja”), Tel.: (+7) 495-641-75-00, Fax.: (+7) 495-641-75-20, Magyar Nagykövetség Konzulátusa
Szentpétervárott: Marata u. 15 (Metro „Majakovszkaja”). Tel.: (+7) 812-312-6458, Ügyelet: 999-0082
Éghajlat: Területét tekintve Oroszország a világ legnagyobb országa – a Föld területének 10 százalékát
foglalja el. Éghajlata méreteihez illő: míg nyár derekán szinte valamennyi orosz ingujjban közlekedik,
addig a tél közepén akadálytalanul lehet végigkorcsolyázni a folyókon az északi Jeges-tengertől a Kaszpitengerig, vagy el lehet szánkázni Szentpétervárról Vlagyivosztokba. Oroszország területének nagy része sík
vidék, melyet az Ural hegység 2000 méter magas vonulata oszt két részre. Az Uraltól keletre esik Szibéria
szélsőséges tundra éghajlatával. Az Uraltól nyugatra, az európai részeken, az éghajlat viszonylag kellemes,
bár novembertől áprilisig csípős hideg uralkodik..
Egészségügyi tanácsok: A csapvíz nem ajánlott közvetlen fogyasztásra, de palackozott vizet mindenhol
lehet vásárolni. Egészségügyi ellátás Európai szintű, az európai biztosítótársaságok által nyújtott szolgáltatásokat elismerik.
z ÖRMÉNYORSZÁG
Hivatalos név: Hivatalos név: Örmény Köztársaság
Beutazási szabályok: magyar állampolgárok részére vízum nem szükséges
Hivatalos nyelv: örmény, orosz, kurd
Deviza előírások: 1 dram = 100 luma (1 HUF ≈ kb. 2,- AMD, ill. 1 USD ≈ kb. 375,- AMD) Örményország
elsősorban készpénzre épülő gazdaság. A hitelkártyával való vásárlás egyelőre még nehézkes, bár a szállodákban egyre több helyütt elfogadják. Pénzkiadó automatából a hitelkártyával lehet helyi valutát felvenni.
Utazási csekkek a fővárosban különösebb nehézség nélkül beválthatók. Valutát szállodákban, bankokban,
hivatalos pénzváltóhelyeken lehet váltani, a legáltalánosabban elfogadott külföldi pénznem a dollár.
Hálózati feszültség: 220 volt/50 Am., standard, kontinentális dugaszolóaljzatokkal
Időeltolódás: Magyarországhoz képest + 3 óra
Diplomáciai képviselet: Felügyelő külképviselet: Tbiliszi, Jereván, Zakyan Str. 2. 0010 Örményország,
Telefon: +37-410538-957, Tiszteletbeli főkonzul: Artashes Blurtsyan
Éghajlat: a Kaukázus közelsége miatt hegyvidéki, valamint kontinentális éghajlat jellemző az ország
területére. A hőmérsékleti ingadozások jelentősen eltérhetnek a különböző évszakokban. A nyár általában
kellemes 25 C, bár az Ararát-völgy hőmérséklete a 40 C-ot is elérheti. A telek hidegek és csapadékosak,
Jerevánban -5 C, az Ararát-völgyében -30 C is lehet. Az ország éves csapadékmennyisége kb. 550 mm. Az
utazáshoz legszebb és legkellemesebb időszak a tavasz és az ősz.
Egészségügyi tanácsok: kizárólag palackozott ásványvíz fogyasztása javasolt

z SRÍ LANKA
Hivatalos név: TóHivatalos név: Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság
Beutazási szabályok: Vízum szükséges, az útlevélnek a hazautazáshoz számítva 6 hónapig érvényesnek
kell lennie. Turista vagy üzleti célból érkező magyar állampolgárok 30 napra érvényes vízumot igényelhetnek kizárólag az Elektronikus Utazási Felhatalmazási Rendszerben (ETA) a következő weboldalon: www.
eta.gov.lk/slvisa. Egy beutazást követően maximum 30 napig tartózkodhat az országban. Kiutazáskor
1000 rúpia kilépési illetéket kell fizetni minden egyes turistának, így ezt az összeget mindenképpen tegye
félre indulás előtt.
Hivatalos nyelv: Srí Lankán az első hivatalos nyelv a szingaléz, északon a tamil, és mindkettő mellett
az angol.
Deviza előírások: A hivatalos fizetőeszköz, nemzeti valuta: a Sri Lanka-i rúpia (LKR).
1 LKR jelenleg 1,75 forintot ér
Hálózati feszültség: 220 Volt, a csatlakozó hárompontos, nem európai szabvány.
Időeltolódás: GMT nyári időszámításban +4 óra, téli időszámításban +5 óra
Diplomáciai képviselet: Cím: 5 R-Group International, 104 Nawala Road, Narahenpita, Colombo 5,
Telefon(00)-(94)-(1)2589960, 2589966, Mobil: 00-94-777382382
Tiszteletbeli konzul: Godaliyanage Rohan Nanayakkara
E-mail: consulate@ronanair.com
Éghajlat: Nagyobb részét esőerdő éghajlat jellemzi, északi sík vidéke pedig szavanna éghajlatú. A hőmérséklet évi ingadozása csupán 2-4°C. A csapadék évi összege 1000-3000 mm között változik. Északon
rövid szárazabb időszak alakult ki (június-július); a szigetország túlnyomô részére a napéjegyenlőséget
követő kettős csapadékmaximum a jellemző, jellegzetes száraz időszak nincs. A páratartalom magas, ami
a magas hőmérsékletekkel párosulva nyomasztó fülledtséget okoz. Colombóban a leghidegebb hónap a
január (középhőmérséklet 26°C; maximum: 32°C; minimum: 19°C), a legmelegebb pedig az április-május
(középhőmérséklet: 28°C; maximum: 32°C; minimum: 22°C). A legcsapadékosabb hónap az október (19
csapadékos nap), a legszárazabb pedig a február (6 nap). A legderültebb hónap a február, a legborultabb
pedig a június.
Egészségügyi tanácsok: Kötelező védőoltás nincs. Palackozott víz fogyasztása javasolt.
z THAIFÖLD
Hivatalos név: Thaiföldi Királyság
Beutazási szabályok: Magyar állampolgárok turisztikai céllal legfeljebb 30 napig vízummentesen tartózkodhatnak a Fülöp-szigetek területén, amennyiben a magyar útlevél a beutazás időpontjától számítva
még legalább 6 hónapig érvényes.
Deviza előírások: hivatalos fizetőeszköz a thai bath (THB), amely 100 satangra váltható, érdemes amerikai
dollárt vinni, mert sok helyen elfogadják. A nemzetközi bankkártyák, hitelkártyák többségét a szállodákban
elfogadják. A helyi és a külföldi fizetőeszközök összege nincs korlátozva. 1 USD= kb. 30,80 THB, 1 EUR=
kb.38,82 THB, 1 THB = kb.7,93 HUF
Vámrendelkezések: a határon kapott vámnyomtatványt a visszautazásig meg kell őrizni.
Hálózati feszültség: 220 Volt, átalakító/adapter nem szükséges.
Időeltolódás: +6 óra október-április között. Magyarország 12.00 óra, Bangkok 18,00 óra
Diplomáciai képviselet: Magyar Köztársaság Nagykövetsége (20th Floor, Oak Tower, President Bank
Condominium 95, Sukhumvit Soi 24, Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Tel: (66-2)6611150-2) Email:
huembbgk@mozart.inet.co.th
Hivatalos nyelv: thai, de sokan beszélnek angolul.
Éghajlat: Thaiföldnek trópusi éghajlata van. Novembertől februárig tartó hűvös időszakban fúj az északi
monszun (decemberi középhőmérséklet Bangkokban 25 C).
Egészségügyi tanácsok: Thaiföld egészségügyi szempontból Ázsia legfejlettebb, legbiztonságosabb
területei közé tartozik. Csak palackozott vizet fogyasszunk, malária elleni készítmények, moszkitó háló, zárt
ruházat vitele ajánlott. Kötelező oltás nem szükséges nincs, de a Nemzetközi Oltóközpont a következőket
ajánlja: diftéria, tetanusz, tífusz, hepatitis A és B elleni vakcina. További info: www.oek.hu
z VIETNAM
Hivatalos név: Vietnámi Szocialista Köztársaság
Beutazási szabályok: beutazáshoz szükség van vízumra, amelynek díja (egyszeri, max. 30 napos tartózkodásra) 12.000 Ft Az útlevél érvényessége minden esetben legalább 6 hónappal kell, hogy meghaladja a
célországból tervezett elutazás időpontját!
Deviza előírások: hivatalos fizetőeszköz vietnámi dong (VND), érdemes amerikai dollárt vinni, mert sok
helyen elfogadják. A bankkártya-használat elterjedt (a Visa és a Mastercard a legelfogadottabb, Amex
kártyát viszont nem érdemes vinni), de a nagyvárosokon kívül korlátozott az ATM készülék száma. Érdemes
elegendő készpénzzel útra kelni. 1 USD= 22300 VND, 1 EUR= 25000 VND, 1 VND= 90 HUF
Vámrendelkezések: A vietnami vámrendelkezések szerint bejelentési kötelezettség terheli a 7.000 USD
készpénzt illetve 300 gramm aranyat meghaladó értékkel beutazó személyt.
Hálózati feszültség: 127 V és 220 V, de érdemes vinni egy átalakítót, sok helyen szükség lehet rá.
Időeltolódás: télen +6 óra, nyáron 5 óra
Diplomáciai képviselet: 21st floor, LIM Tower, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho
Chi Minh City, Telefon: 0084 90 999 1731, Ügyelet: 0084 90 999 1731, E-mail: mission.hcm@mfa.gov.hu
Hivatalos nyelv: vietnámi, angol, francia
Éghajlat: trópusi, az esős évszak májustól októberig tart, a szárazabb időszak decembertől áprilisig tart.
Egészségügyi tanácsok: A csapvíz nem iható, palackos ivóvíz az ország minden részén beszerezhető.
Javasolt az ismert márkájú palackozott termékek használata. Kötelező oltás nem szükséges nincs, de
a Nemzetközi Oltóközpont a következőket ajánlja: tetanusz, tífusz, hepatitis A és B elleni vakcina.
További info: www.oek.hu
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z MEXIKÓ
Hivatalos név: Mexikói Egyesült Államok
Beutazási szabályok: nincsen szükség vízumra, elegendő a belépés napjától számított 6 hónapig
érvényes útlevél.
Kiutazási szabályok: Kilépési illeték 200 peso (kb. 18 USD)
Deviza előírások: hivatalos fizetőeszköz a mexikói peso (MXN), érdemes amerikai dollárt vinni, mert sok
helyen elfogadják. A nemzetközi bankkártyák, hitelkártyák többségét a szállodákban elfogadják. A helyi
és a külföldi fizetőeszközök összege nincs korlátozva.
Hálózati feszültség: 110 Volt, átalakító/adapter szükséges.
Időeltolódás: -7 óra október-április között. Magyarország 12.00 óra, Mexikóváros 05.00 óra
Diplomáciai képviselet: Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del. Miguel, Hidalgo México
D.F. 11000, Ügyelet: (00)-(521)-55–54-55-50-68
Hivatalos nyelv: spanyol, de sokan beszélnek angolul.
Éghajlat: Szubtrópusi. Az éves átlaghőmérséklet 22–27 Celsius fok, az átlagos páratartalom meghaladhatja a 80 %-ot is. A szárazabb téli időszak novembertől áprilisig tart.
Egészségügyi tanácsok: nincs kötelezően előírt oltás, de a Nemzetközi Oltóközpont a következőket
ajánlja: diftéria, tetanusz, tífusz, hepatitis A és B elleni vakcina.
További info: www.oek.hu
Csapvizet ne igyanak, csak palackozott italokat.

ATLASZ

UTASBIZTOSÍTÁSOK

BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN

Segítségnyújtási szolgáltatásokkal bővített
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás
külföldre utazóknak

ATLASZ

ASSISTANCE CARD

KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK 2017

UTAZÁSI SZERZŐDÉS
megrendelő neve:
cím:
e-mail cím:
telefon:
mint utas között.
utazásközvetítő neve:
székhelye:
nyilvántartásbavételi száma:
telefon:
1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az
irányadóak.
2. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások
árát, a szervezés költségét és az ÁFA tv. 206. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott utas megrendelése, illetve utazása esetén az Áfát tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza a külön felszámításra kerülő adót, illetéket és egyéb
kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díjat, horgonyzási díjat, repülőtéri
illetéket), a felárakat, a fakultatív programok díját, a vízumdíjat (a partnereink
ettől eltérő feltételeire külön felhívjuk figyelmüket) és a foglalási díjat (1.500
Ft/fő). A részvételi díjon felül külön fizethető az útlemondási/stornó biztosítás
díja és a Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás (BBP) díja. Az útlemondási/
stornó biztosítás összege: a teljes díj 1,5%-a, speciális szerződés esetén 2%-a. Az
utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét,
valamint annak megfizetésének rendjét és módját az utazási szerződés melléklete tartalmazza. Ha az utas érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés
adminisztratív jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név módosítása) vagy a
felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges feltételének
módosításában állapodnak meg, az utas köteles az utazásszervező módosítással
kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, stb.)
módosítására csak az utas részéről az 5. pont szerinti bánatpénz fizetése mellett
történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség.
3. Az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábbi szerződéskötés esetén a
szerződés megkötésekor a részvételi díj 10%-ának megfelelő összegű foglalót
és a részvételi díj 30%-ának megfelelő összegű előleget, 60 napon belüli szerződéskötés esetén a részvételi díj 40%-ának megfelelő összegű előleget köteles
az utas fizetni. A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől
az utazás megkezdését megelőző 61. napig minősül foglalónak. Amennyiben
a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 60. nap előtt meghiúsul, akkor a
teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott
foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Ha a szerződés teljesítése olyan okból
hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló
visszajár. Az utazás megkezdését megelőző 60. naptól kezdődően az utas által
foglaló jogcímén befizetett összeg vonatkozásában a foglaló szabályait nem kell
alkalmazni, és a befizetett összeg jogcíme előlegre módosul. Az előleg mértéke
módosulhat, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb
kötelezettséget ró az az utazásszervezőre. Az utazási szerződés alapján fizetendő
teljes díj az utazás megkezdése előtti 30. napon esedékes. Az utazási szolgáltatás csak a részvételi díj, valamint az egyéb díjak és költségek teljes összegének
befizetésével vehetők igénybe.
4. Az utazásszervező jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal
a teljes díjat felemelni, amennyiben szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) az utazási szerződés részszolgáltatásaival kapcsolatos adó,
illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj,
repülőtéri illeték) vagy deviza forintárfolyama az utazási szerződés megkötésekor kalkulált összeghez képest változik. A meghirdetett árakat az MKB eladási
árfolyamán számított 1 USD = 290 Ft, 1 EUR = 315 Ft árfolyamig tudjuk tartani.
Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével emelkedik a teljes díj összege.
A díjemelés mértéke egyéb esetben: a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó által
az utazásszervezőre áthárított üzemanyagár egy főre jutó része, illetve az adó,
illeték és egyéb kötelező teher összegének emelkedése.
5. Amennyiben az utas eláll a szerződéstől (lemond), akkor a részvételi díj összegének alapján az alábbi bánatpénz fizetendő aszerint, hogy a lemondás az utazás
kezdő időpontját mennyi idővel megelőzően történik:
60-35 nap (szálláshely, apartman igénybevételére irányuló
szerződés esetén), 45-35 nap
10 %
34–30 nap
40%
29–8 nap
80%
7 napon belül vagy le nem mondás, illetve meg nem jelenés esetén
100%.
6. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni
szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő
köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval
való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul
tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az
utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni,
akinél az utazási szerződést megkötötte. A helyszínen nem vagy csak részben
orvosolt hiányosságra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás

befejezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles az utazásszervezőnek
írásban bejelenteni. Az utas felel a késedelmes közlésből eredő károkért.
7. Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért
járó sérelemdíj mértékét a részvételi díj összegének kétszereséig korlátozza.
8. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely
szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem
vette igénybe.
9. a) Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy
légitársaság változásért, valamint az ezzel összefüggésben keletkezett kárért
társaságunkat felelősség nem terheli. A poggyász légitársaság által engedélyezett súlyát meghaladó többletsúlyért az utasnak pótdíjat kell fizetnie.
b) Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok
miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés, stb.)
jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem
terheli. Az utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele
mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az
utazásszervező az útvonal-változtatás jogát fenntartja. Autóbuszos utazás
esetén személyenként legfeljebb egy darab kézipoggyász és egy darab,
maximum 18 kg tömegű csomag vihető az autóbuszra. Az autóbusz vezetője
az engedélyezett darabszámot és tömeget meghaladó csomag autóbusz
utasterébe, illetve rakodóterébe történő felvételét megtagadhatja. Az
utazásszervezőt nem terheli felelősség a csomagfelvétel megtagadásával
kapcsolatosan az utast ért kárért.
c) Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét
kell figyelembe venni, amelyről minden esetben az utas-tájékoztatóból kapnak
tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak
másnap tudják elfoglalni. Az utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.
d) Amennyiben az utas az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, a
hazautazásról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.
e) Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazásszervező
felelősséget nem vállal. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért,
eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után
azonnal a légitársaság képviselőjének kell bejelenteni, amihez az utazásszervező nem tud segítséget nyújtani.
f) Az utazásszervező az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja
az utazást. Az utazásszervezőt ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.
g) A légitársaság és a fuvarozó felelős a feladott poggyász megsemmisülése,
elvesztése vagy megrongálása esetén keletkező károkért, ha a kárt okozó esemény a légifuvarozés vagy az autóbuszút alatt következett be.
h) A légiközlekedés során bekövetkező károkra és a kártérítés mértékére a légitársaság üzletszabályzatában, az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezménynek
a károsító esemény bekövetkeztekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
i) Az utazásszervező nem felel az utas által az utazás helyszínén befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.
j) A személyenként meghatározott részvételi díj megállapítása nem a napok száma
alapján, hanem az igénybevett szolgáltatások alapján történik. Az indulási és
érkezési napok – menetrendekhez igazodva – nem jelentenek teljes napot.
k) Amennyiben az utazáson résztvevők száma nem éri el a programfüzetben vagy
egyéb hirdetésekben publikált legalacsonyabb létszámot, az utazásszervező
az utazás előtt legalább 20 nappal tájékoztatja az utast az út elmaradásáról.
10. Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra a
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 51. tel: 06-1 460-1400) kötött szerződést. A vagyoni biztosíték területi hatálya az IBUSZ Utazási Irodák Kft. által belföldre és külföldre
szervezett valamennyi utazás által érintett területek. A biztosítás összege
belföldi utazásszervezésre 15.000.000 (azaz tizenöt millió) Ft, külföldi utazásszervezésre 1.100.000.000 (azaz egymilliárd-százmillió) Ft.
11. Amennyiben az utas megfizette a útlemondási/stornó biztosítás díját a
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az alábbi feltételekkel
téríti meg az utas költségét: A biztosító kockázatviselése az utazásra való
jelentkezést, illetve az előleg és útlemondási biztosítási díj egyidejű megfizetésével a biztosítási szerződésben rögzített időpontban kezdődik és az
utazás megkezdéséig:
- vonattal történő utazás esetén magyarországi indulásnál a vonat peronjára
való fellépésig;
- külföldről induló egyéni vagy csoportos társasutazás esetén a biztosítás kockázata minden esetben a magyar határ átlépéséig, kivéve abban az esetben, ha az
utazás a pozsonyi vagy a bécsi repülőtérről történik és a biztosított magyarországi
indulásának napja azonos a repülő indulásának napjával, a kockázatviselés az
idegen repülőtéren történő jegykezelés befejezéséig tart,
- a magyar repülőtérről, illetve a magyar hajóállomásról történő indulás esetén a
jegykezelés (check-in) befejezéséig,
- egyéb társas út esetén a csoportprogramban meghirdetett magyarországi indulási helyére történő érkezésig,
- az egyéni személygépkocsival történő utazás esetén a magyar országhatár
átlépéséig tart.
A biztosított utazásképtelensége
a) Az utazásképtelenség időpontja: az utazásképtelenség időpontja minden esetben az eseményre, betegségre okot adó körülmény kezdő napja. Az esemény
bekövetkezését követően a biztosított köteles az útját az utazási irodánál két
napon belül lemondani és ezt követően a bejelentést a biztosító felé megtenni.
b) ha a biztosított saját maga vagy a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti
hozzátartozó elhalálozik,

c) ha a biztosított saját maga vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
hozzátartozója heveny megbetegedése vagy balesete miatt a biztosított az
utazást megkezdeni nem tudja (feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt
jelentkezéskor még nem állottak fenn), (szülővel, nagyszülővel együtt utazó
kiskorú gyermek esetén a szülő, nagyszülő utazásképtelensége a kiskorúra
minden esetben kiterjed)
d) ha a biztosított vagy a vele együtt utazó b)-c) pontokban felsorolt hozzátartozója krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a biztosított az
utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi véleményt alátámasztja).
e) ha az utazási szerződés megkötése a biztosítottal együtt összesen két személy
részére (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is
rendelkezik a biztosító érvényes útlemondás biztosítási szerződésével, a másik
személy előzmények nélkül bekövetkező betegsége, balesete, illetve halála
esetén is jogosult a biztosított útjának lemondására.
f) ha a biztosított lakásába betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légi jármű és műhold lezuhanása kár érte
és a biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt.
A felsoroltakon kívül a biztosító más jogcímen térítést nem nyújt!
A biztosító az utazás megkezdése előtt 35 napon belüli (egyéni szállásfoglalás
esetében 45 napon belüli) lemondás esetén (kockázati esemény bekövetkezésekor) a biztosított részére kártérítési összegként, az önrésszel és a biztosítási
díjjal csökkentett lemondási költségét téríti meg, feltéve, hogy a biztosított ezt
az összeget a lemondás napjáig az utazási irodának megfizette. A lemondási
költség: az utazási iroda által felszámolt – az utazási szerződésből eredő, a
lemondással felmerült tényleges bizonylatokkal igazolt - költség, mely a teljes
díj 100%-a.
A biztosításból kizárásra kerülnek:
- sérelemdíj,
- ha az út lemondásának időpontját orvosi dokumentáció nem támasztja alá,
illetve utólagos orvosi dokumentáció támasztja alá,
- más biztosítással már fedezetbe vont károk,
- a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból,
továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károk,
- a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett esemény
vagy fennálló állapot következménye miatti károk,
- pszichiátriai és pszichés megbetegedések,
- öngyilkosság vagy annak kísérlete,
- kozmetikai sebészet,
- nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálás, kezelés és műtét,
- krónikus megbetegedés,
- alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti) vagy kábítószeres befolyásoltság
miatt vagy erre visszavezethető okokból szükségessé vált kórházi ellátás,
- szexuális úton terjedő betegségek,
- terhességre és annak következtében fellépő komplikációk,
- az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállított, de az azt megelőző
időre is visszautaló orvosi igazolások vagy leletek.
12. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogytv.) 17/A.§ értelmében az utazásszervező tájékoztatja az utast arról, hogy a panaszügyintézés
helye a vállalkozás 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. szám alatti székhelye,
levelezési címe: 1518 Budapest, Pf. 170. Az esetleges panaszok benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@ibusz.
hu. A Fogytv. szerint az utas, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye/
székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet. ha
a panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem
vezetett eredményre. Az utazásszervező székhelye szerint illetékes Békéltető
testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10.
13. Az utas jelen okirat aláírásával elismeri, hogy – biztosítási díj megfizetése esetén
– a biztosítási feltételeket megismerte, a programfüzetet, az utazási szerződés
egy eredeti példányát és annak mellékletét, amely tartalmazza az utas által
megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét és helyét, a
szolgáltatást nyújtó megjelölését és a személyszállítás eszközét és a célállomást
– átvette és az abban foglaltakat magára vonatkozóan és utastársai nevében
tudomásul vette:
A biztosítás szerződés feltételei megtekinthetőek a www.ibusz.hu oldalon, illetve
az értékesítő irodában.
❏ Jelen szerződés aláírásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz,
hogy az utazásszervező a részemre az alább megadott e-mail címre elektronikus
úton a jövőben is jelen hozzájárulásom visszavonásáig címzett marketing célú
üzenetet küldjön:
..................................................................................
❏ Nem járulok hozzá, hogy az utazásszervező a részemre marketing célú üzenetet küldjön.
Az utas ÁFA nyilatkozata: utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást
a) nem ÁFA-adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségében, illetőleg
b) egyéb, az előző a) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és
javára veszi igénybe.
Nyilatkozom hogy a szolgáltatást (megfelelő helyre kérjük X-et tenni!)
❏ utasként

❏ nem utasként veszem igénybe.

Kelt:
..............................
Utas vagy képviselője részéről

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Utazási iroda részéről
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött az IBUSZ Utazási Irodák Kft. { Cg. 01-09-266780; székhely: 1118
Budapest, Dayka Gábor u. 3., tel.: (1) 485-2700, fax: (1) 485-2857; nyilvántartási
száma: R00967/1999/1999}, mint utazásszervező és

IRODALISTA
VÁROS

I. SZ.

UTCA

TELEFON

FAX

ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍM

BUDAPEST

1052

Aranykéz u. 4-6.

317-9299

317-9333

aranykez@ibusz.hu

BUDAPEST

1053

Ferenciek tere 2.

501-4908

501-4913

ferenciektere@ibusz.hu

BUDAPEST

1066

Oktogon 3. Sportiroda

341-2028

322-0614

oktogon@ibusz.hu

BUDAPEST

1117

Hunyadi J. út 19. IBUSZ Savoya Park

887-1356

887-1356

savoyapark@ibusz.hu

BUDAPEST

1118

Dayka Gábor u. 3. Rubin Irodaház-Utazási Iroda

485-2706

485-2868

rubin@ibusz.hu

BUDAPEST

1138

Gács u. 3. TESCO Váci út

412-1142

412-1143

tescovaciut@ibusz.hu

BUDAPEST

1148

Örs vezér tér, Sugár Üzletközpont, földszint

363-7296

363-7278

sugar@ibusz.hu

BUDAPEST

1152

Szentmihályi út 131, Pólus Center

577-1565

577-1566

polus@ibusz.hu

BUDAPEST

1182

Üllői u. 661., Lőrinc Center

292-2170

296-0005

lorinccenter@ibusz.hu

BAJA

6500

Déri Frigyes sétány 2/A fszt. 2/a

79/524-534

79/524-536

baja@ibusz.hu

BÉKÉSCSABA

5600

Szt. István tér 9.

66/325-554

66/325-554

bekescsaba@ibusz.hu

BUDAÖRS

2040

Kinizsi út 1-3. TESCO Budaörs

23/428-102

23/428-103

tescobudaors@ibusz.hu

CEGLÉD

2700

Kossuth tér 8.

53/314-716

53/314-717

cegled@ibusz.hu

DEBRECEN

4025

Révész tér 2.

52/415-555

52/410-756

debrecen@ibusz.hu

DUNAÚJVÁROS

2400

Dózsa György u. 50.

25/409-960

25/412-011

dunaujvaros@ibusz.hu

EGER

3300

Dobó tér 2.

36/311-451

36/312-652

eger@ibusz.hu

ESZTERGOM

2500

Kossuth Lajos u. 5.

33/411-643

33/411-643

esztergom@ibusz.hu

GÖDÖLLŐ

2100

Petőfi tér 3.

28/420-091

28/410-440

godollo@ibusz.hu

GYÖNGYÖS

3200

Kossuth u. 6.

37/311-861

37/311-807

gyongyos@ibusz.hu

GYŐR

9021

Kazinczy u. 3.

96/311-700

96/329-560

gyor@ibusz.hu

JÁSZBERÉNY

5100

Szövetkezet u. 7/a.

57/412-143

57/412-820

jaszbereny@ibusz.hu

KALOCSA

6300

Szent István u. 32.

78/462-012

78/462-674

kalocsa@ibusz.hu

KAPOSVÁR

7400

Széchenyi tér 8.

82/512-300

82/310-028

kaposvar@ibusz.hu

KECSKEMÉT

6000

Korona u. 2., Malom Üzletház

76/486-955

76/480-557

kecskemet@ibusz.hu

MISKOLC

3501

Széchenyi u. 14.

46/508-210

46/326-606

miskolc@ibusz.hu

NYÍREGYHÁZA

4400

Országzászló tér 6.

42/312-695

42/311-817

nyiregyhaza@ibusz.hu

PAKS

7030

Dózsa György u. 29.

75/310-208

75/510-138

paks@ibusz.hu

PÉCS

7622

Bajcsy Zs. u. 11/1., Árkád Üzletház, I. emelet

72/814-595

72/814-596

pecsarkad@ibusz.hu

SALGÓTARJÁN

3100

Fő tér 6.

32/511-634

32/511-635

salgotarjan@ibusz.hu

SIÓFOK

8600

Fő tér 9.

84/510-720

84/315-213

siofok@ibusz.hu

SZEGED

6720

Tisza Lajos krt. 40.

62/471-177

62/420-626

szeged@ibusz.hu

SZEKSZÁRD

7101

Széchenyi u. 40.

74/319-822

74/319-784

szekszard@ibusz.hu

SZENTENDRE

2000

Bogdányi u. 11.

26/500-178

26/500-177

szentendre@ibusz.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR

8000

Táncsics Mihály u. 5.

22/329-393

22/348-315

szekesfehervar@ibusz.hu

SZOLNOK

5000

Jászkürt út 1. (Pelikán Hotel)

56/423-602

56/420-039

szolnok@ibusz.hu

SZOMBATHELY

9700

Fő tér 44.

94/314-141

94/310-440

szombathely@ibusz.hu

TATABÁNYA

2801

Fő tér 20.

34/310-897

34/311-947

tatabanya@ibusz.hu

TISZAÚJVÁROS

3580

Barcsay tér 6-8.

49/341-676

49/540-870

tiszaujvaros@ibusz.hu

VESZPRÉM

8200

Rákóczi F. u. 6.

88/565-540, 541

88/565-541

veszprem@ibusz.hu

ZALAEGERSZEG

8900

Eötvös u. 6-10.

92/511-880

92/326-655

zalaegerszeg@ibusz.hu

KÜLFÖLDI KÉPVISELETI IRODÁK
SZATMÁRNÉMETI

440024

Str. M. Kogalniceanu nr. 1. (Solarex)

(40) 261-714190

(40) 261-714191

office@solarextours.ro

NAGYVÁRAD

410032

Republicii nr. 31. (Transilvania Travel Service)

(40) 259-447071

(40) 259-447072

ibusz@transilvaniatravel.ro

IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK KFT.
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Felelősségbiztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Felelős kiadó: Kovács Balázs vezérigazgató, Komora Zoltán vezérigazgató-helyettess
Felelős szerkesztő: Várkonyi Judit
Szerkesztők: Klakla Zsuzsa, Kovásznay-Bogdány Dóra
Fotók: Shutterstock és IBUSZ
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