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Kedves Utastársunk, tisztelt Klubtagunk!
Örömmel nyújtjuk át Önnek 2018/2019-es évi téli-tavaszi katalógusunkat, 
mely még sohasem készült el ilyen korán, szeptember hónapban. Sok új 
programot terveztünk, de idő és menetrendek hiányában nem sikerült 
minden elképzelésünket megvalósítani. Folyamatosan dolgozunk mindig 
az újdonságot és a jobbítást keresve. Ismét vannak nagyszerű hajós prog-
ramjaink, magyar idegenvezetéssel amelyek a szomorú 2017-es karibi 
hurrikán miatt egy kicsit háttérbe szorultak, de itt hívnám fel a figyelmet, 
hogy nem nyomdahiba, hajós utazásaink 2019-ben indulnak! Ha nem is  
sikerült minden eltervezett programot ebben a katalógusban közreadni, 
így is adódik több újdonság: karneváli ajánlataink, a Húsvét-sziget, vagy az 
Izraellel kombinált utazás mellett az önálló Jordánia program. Szenzációs 
új kombináció a márciusi India gyémántjai variáció - az Aranyháromszög 
- Rádzsasztán - Aranytemplom trió - amelynek egységei külön-külön is és 
együtt is bejárhatók, rendkívül kedvező feltételekkel. Izgalmas újdonság a 
közép-ázsiai nagy körutazásunk, mely során Kazahsztán, Üzbegisztán és 
Türkmenisztán varázslatos tájait és gazdag kulturális örökségét ismerhet-
jük meg. Visszatérünk Namíbiába, újra foglalható óriás francia körutunk, a 
„Tour de France”, valamint szervezés alatt vannak Etiópia, Madagaszkár 
és Közép-Amerika programjaink is. Februárban 20. alkalommal rendezzük 
meg a Reneszánsz Királyi Lakomát, ahol a 2019-es „nagy” katalógusunkat 
elsőként foghatják kezükbe, minden eddiginél nagyobb választékkal! Idén 
is volt jubileum, de 2019-ben még több lesz!

         Haris Ernő

Elérhetőségeink
1075 Budapest, Károly körút 11. 3. emelet

Európa Center Irodaház
Telefon: (1) 327-0793; (1) 317-2354

Fax: (1) 317-8613
Mobil: (30) 247-9008; (30) 247-9009 

E-mail: info@haristravel.hu 

www.haristravel.hu
Engedélyszám: R-1153/95/99

FIGYELJE IKONJAINKAT A PROGRAMOKNÁL!

Kis létszámú csoport az utazáson

Az út során olyan ország(ok)ba lá-
togatunk, ahová magyar állampol-
gárok csak vízummal léphetnek be

Újdonság! 

Az átlagosnál megterhelőbb köru-
tazások, melyeket csak megfelelő 
egészségi állapot esetén ajánlunk!

Buszos utazás (ahol repülő ikont is 
lát, ott rugalmasan választható az 
utazás módja!)

Repülős utazás (ahol busz ikont is 
lát, ott rugalmasan választható az 
utazás módja!)

A program során vízi járművet is 
igénybe veszünk, mint közlekedési 
eszköz

Vonatos közlekedés az utazás során

TÖBB ÉVTIZEDE 
UTASAINK 

MEGELÉGEDÉSÉRE

5 kontinens
közel 100 ország

114 körutazás
16 újdonság

Tapasztalt
 referensek Izgalmas

újdonságok

Felkészült
idegenvezetők

Ezen ikonnal jelölt utazásainkon érvé-
nyes SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOL-
VÁNY birtokában lehet részt venni

Ezen ikonnal jelölt utazásainkon 
csak érvényes ÚTLEVÉL birtokában 
lehet részt venni
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REPTÉRI PARKOLÁS

LISZT FERENC REPÜLŐTÉRI PARKOLÓ
www.airportparkingcenter.hu

Utasaink 10 % kedvezménnyel vehetik igénybe az Airport Parking Cen-
ter - Liszt Ferenc Repülőtéri Parkoló szolgáltatásait. 

A repülőtér szomszédságában elhelyezkedő parkolóban biztonságban 
tudhatja autóját utazása alatt és még a taxiköltséget is megspórolhat-
ja, hiszen az Airport Parking Center ingyenes reptéri transzfert biztosít 
oda-vissza, a parkolóból a Liszt Ferenc repülőtéri terminálokhoz kényel-
mes, klimatizált kisbuszokkal. Az őrzött, zárt, kamerával megfigyelt par-
kolóterületen lehetőség van szabadtéren illetve zárt teremgarázsban 
hagyni a gépkocsit.

A kedvezményt az utazás befizetésekor irodánkban érvényesítjük, az a 
mindenkori listaárakból kerül levonásra

Az aktuális árakat megtalálja a parkolócenter honlapján.

Sarokház Panzió

REPTÉRI SZÁLLÁSLEHETŐSÉG

Repülős utasaink részére a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-
lőtér szomszédságában található Hotel Ferihegy*** szobáiban tudunk 
kedvezményes áron szállást biztosítani.

Szobák felszereltsége: légkondicionált vagy ventillátorral ellátva, színes 
TV, mini bár, hűtőszekrény, saját fürdőszoba káddal vagy zuhanyfülké-
vel, telefon, WIFI.

Cím: 1185 Budapest, Üllői út 809/B

ÁRAK 2018-2019

1 fő részére 11.000,- Ft         3 fő részére 16.000,- Ft
2 fő részére 13.500,- Ft        4 fő részére 19.000,- Ft

Transzfer a reptérre 1.600,- Ft

A hotel zárt, kamerával megfigyelt parkolójában biztonságban tudhatja gép-
járművét utazása alatt. A szálloda parkolási díjairól érdeklődjön irodánkban!

www.hotelferihegy.hu

AirPort PArking CenterHotel Ferihegy***

FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK
Valamennyi buszos utazásunk esetében az alábbi két budapesti helyszí-
nen tudnak felszállni az autóbuszra.

PESTEN: 1148 Budapest, Ifjúság útja HOTEL ARÉNA (volt Hotel Stadion) 
előtti útról.

Helyszín megközelítése autóval: Hungária körút, Kerepesi út, Stefánia 
út, Dózsa György út felől.
Parkolási rend: a szálloda mellett található Aréna parkolóházban:
P+R területen hétfő-péntek: (05:00-19:00) 350 Ft/nap
Nem P+R területen:  250,-Ft/óra, de max. 2.000 Ft/nap
Helyszín megközelítése tömegközlekedéssel: M2-es metró, 1-es villa-
mos, 77-es és 75-ös trolibusz, 130-as és 95-ös autóbusz - Puskás Ferenc 
Stadion megállóig.

IGÉNY ESETÉN BUDÁN: 1118 Budapest, Budaörsi út 1, BAH csomópont 
ÖMV benzinkút.

Helyszín megközelítése tömegközlekedéssel: 17-es és 61-es villamos, 8E, 
108E, 110, 112, 139, 140, 142, 212-es autóbusz BAH-csomópont megállóig.

VIDÉKI FELSZÁLLÁS: az  érintett autópályákon minden benzinkútnál 
és parkolóhelyen lehetséges (minden esetben egyeztetés szükséges a 
jelentkezéskor!).

REPTÉRI SZÁLLÁSLEHETŐSÉG 

A Sarokház Panzió a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől két percre 
található. A gépkocsik részére biztonságos parkolást nyújt a panzió ud-
varának kamerával védett zárt parkolója.

Szobák felszereltsége: zuhanyzós fürdõszoba, színes TV, szobaszéf, mi-
nibár, légkondícionáló szolgálja a vendégek kényelmét.

Cím: 1185 Budapest (Vecsés), Üllői út 845.

ÁRAK 2018-2019

1 ágyas szoba 11.000,- Ft        3 ágyas szoba 14.000,- Ft
2 ágyas szoba 11.000,- Ft        Reggeli 1.500,- Ft/fő

Transzfer a reptérre 2.000,- Ft          Parkolás: 400,- Ft/nap

www.sarokhazpanzio.hu
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Közvetlen Autóbuszjárat A 
BELVÁROS ÉS A REPÜLŐTÉR KÖZÖTT

A közvetlen járat csak repülőtéri 
vonaljeggyel vehető igénybe, melynek ára:

900,- Ft
Menetrend illetve további infók: www.bkk.hu/repuloterbusz

Deák Ferenc tér

Kálvin tér

LISZT FERENC REPÜLŐTÉR

Astoria - csak a hajnali első 2 busz

100E

ajándékozzon élményt!

Utazási utAlvány
Váltsa valóra szerettei álmait, lepje meg őket Haris Travel utazási 
utalvánnyal! Adni öröm, de legtöbbször nehéz feladat megtalálni a 
legjobb ajándékot. Hogy megkönnyítsük a választást, szeretnénk fi-
gyelmébe ajánlani a Haris Travel utazási utalványt, ami tökéletes 
ajándék lehet családtagjainak, barátainak! Születésnapra, névnapra, 
karácsonyra, nászajándéknak...vagy csak úgy! 

Utalványunk felhasználható bármely külföldi vagy belföldi utazásunk-
ra. Tetszőleges értékben vásárolható és extra hosszú érvényességű, 
hogy bátran lehessen tervezgetni: a kiállítás dátumától számított 2 
évig beváltható (az érvényesség időtartama egy alkalommal meg-
hosszabbítható). 

Az utazási utalvány megvásárolható és beváltható irodánkban.

SOCIAL MEDIA
HARIS TRAVEL A VILÁGHÁLÓN

facebook.com/korutazasok

instagram.com/haristravel

twitter.com/haris_travel

www.haristravel.hu

info@haristravel.hu

KEDVEZMÉNYRENDSZERÜNK
A Haris Travel törzsutasai részére névre szóló, sorszámozott klubtagsági 
kártyát állít ki, mellyel igénybe tudják venni a CLUB BONUS programunk 
által nyújtott kedvezményeket. 

Hogy válik valaki törzsutassá? 
Azon utasaink, akik megtettek velünk 2 Európán kívüli, vagy 3 európai 
utazást, törzsutasokká válnak, melynek részeként Club Bonus kedvez-
ményben részesülnek. Az 1 napos, valamint az ünnepi programok kivé-
telével minden utazásnál felhasználható. A kedvezmény örök érvényű, 
másra át nem ruházható, személyre szóló és a részvételi díjból kerül 
levonásra. A kedvezmény mértéke minden programunkon eltérő, össze-
géről az útra való jelentkezés esetén munkatársaink adnak tájékoztatást.

ON-LINE KEDVEZMÉNY: Akkor érvényesíthető, ha jelentkezésüket a 
honlapunkon keresztül adják le a „Jelentkezem az útra” gombra kat-
tintva. A részvételi díjból 2,5% kedvezményt írunk jóvá abban az eset-
ben, ha a jelentkezés véglegesítése a hiánytalanul kitöltött „jelentkezési 
lap” visszaküldésével 2 munkanapon belül megtörténik. A kedvezmény 
az 1 napos programok kivételével minden utazásunkra érvényesíthető.  
Honlapunkon hamarosan az on line jelentkezés mellett valós idejű 
foglalásra is lehetőségük lesz!

KORÁN KELŐK KEDVEZMÉNYE: Egy-egy programunk esetében külön 
feltüntetett fizetési kondíciókkal érvényesíthető kedvezmény.

EGY UTAZÁS ALKALMÁVAL EGYSZERRE MAXIMUM 2 FAJTA KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTHETŐ.

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99 3
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tartalomjegyzék országonként
ALGÉRIA 
Rejtőzködő Algéria   101.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Fenséges Alaszka hajóút   60-61. 
Hajózás a Holland Antillák körül  62. 
USA - keleti part   73. 
USA - nyugati part óriás körút  76-77.
USA - nyugati part & Hawaii  74-75.

ARGENTÍNA
Dél-amerikai mozaik   66-67. 
Dél-amerikai szimfónina   68-69. 
Dél-amerikai kaleidoszkóp  70-71. 
Argentin tangó & brazil szamba  72.

AUSZTRÁLIA 
Ausztrália - Új-Zéland   78-79.
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland  80-81.

AUSZTRIA 
Belföld és szomszédoló kirándulások  8.
Hajókirándulások a Dunán  24.
Adventi ajánlataink   10-11. 
Karácsony a linzer hazájában  15. 
Szilveszter határon innen és túl  17. 
Március idusa az Alpokalján  20. 
Húsvét a festői Karintiában  22. 
Pünkösd az Alpok varázslatos vidékén 22.

AZERBAJDZSÁN 
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 84.

BAHREIN
Hajózás az Arab-öbölben  56-57.

BALTIKUM
A Baltikum színe-java   43.

BELGIUM 
Benelux körutazás   39.

BELIZE
Közép-Amerikai nagykörút  112.

BENELUX ÁLLAMOK
Benelux körutazás   39.

BHUTÁN 
Kelet-India  - Szikkim - Bhután  94.

BOLÍVIA
Dél-amerikai kaleidoszkóp  70-71.

BONAIRE
Hajózás a Holland Antillák körül  62.

BOSZNIA - HERCEGOVINA 
Húsvét Dalmáciában   23.

BOTSWANA 
Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés  104-105.
Namíbiai körutazás & Viktória-vízesés 106.

BRAZÍLIA 
Dél-amerikai mozaik   66-67. 
Dél-amerikai szimfónina   68-69. 
Dél-amerikai kaleidoszkóp  70-71. 
Argentin tangó & brazil szamba  72.

BURMA
Burmai drágakövek   91.

CHILE
Dél-amerikai mozaik   66-67. 
Dél-amerikai szimfónina   68-69.

COSTA RICA
Közép-Amerikai nagykörút  112.

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG 
Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés  104-105.

ECUADOR
Panama - Kolumbia - Ecuador  64-65.

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK 
Dubaj és az Emírségek   13; 56. 
Hajózás az Arab-öbölben  58-59.

ÉSZTORSZÁG 
A Baltikum színe-java   45.

ETIÓPIA
Etiópia & Seychelles-szigetek  107.

ERDÉLY
Karácsony a Viharsarokban  16. 
Szilveszter Erdélyben   18.

FINNORSZÁG
A Baltikum színe-java   45.

FRANCIAORSZÁG
Nizzai virágkarnevál & Mentoni citrusfesztivál 21.
Tour de France - francia nagykörút  30-31. 
Santiago de Compostela   33.

GIBRALTÁR (NAGY BRITANNIA) 
Spanyolországi nagy körutazás  32.

GRÚZIA (GEORGIA)
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 84.

GUATEMALA
Közép-Amerikai nagykörút  112.

HAITI
Hajózás a Holland Antillák körül  62.

HOLLANDIA 
Holland tulipán show   40.

Benelux körutazás   41. 
Hajózás a Holland Antillák körül  62.

HONDURAS
Közép-Amerikai nagykörút  112.

HORVÁTORSZÁG 
Karácsony a Monarchia tájain  16.
Velencei és rijekai karnevál  20.
Húsvét Dalmáciában   23.
Természeti kincsek és az Adria  24.

INDIA 
India gyémántjai (Rádzsasztán)  94-95.
Lenyűgöző Dél-India & Ellora-barlangok 96-97.
Kelet-India - Szikkim - Bhután  98.
Mesés India és Nepál & Amritszár  99.

IRÁN 
Perzsa emlékek   51.

ÍRORSZÁG 
Írországi körút   42.

IZLAND 
Izland fénypontjai   38.
Izlandi csemegék   39.

IZRAEL 
Izrael - Jordánia   52.
Pillantás a szentföldre   54.
Szentföldi nagy körutazás  55.

JAMAICA
Kuba - Jamaica - Kajmán-szigetek & Mexikó 63.

JAPÁN 
Japán csoda     82. 
Japán tavasszal   83.

JORDÁNIA 
Izrael - Jordánia   52.
Jordániai körutazás   53.
Szentföldi nagy körutazás  55.

KAMBODZSA 
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  92-93.

KANADA 
USA - keleti part   73.
Fenséges Alaszka hajóút   61-62.

KATAR
Hajózás az Arab-öbölben  58-59. 
Burmai drágakövek   91.

KAZAHSZTÁN
A sejtelmes Selyemúton   100.
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TA
R

TA
LO

M
JE

G
Y

Z
É

K
 O

R
SZ

Á
G

O
N

K
É

N
T

tartalomjegyzék országonként
KÍNA 
Kínai aranyháromszög   86.
Távol-keleti gyémántok   87.
Kínai császárvárosok   88.
Kínai nagykörút   89.

KOLUMBIA
Panama - Kolumbia - Ecuador  64-65.

KUBA
Kuba - Jamaica - Kajmán-szigetek & Mexikó 63.

LAOSZ 
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  92-93.

LETTORSZÁG 
A Baltikum színe-java   45.

LIBANON 
Libanon - A Közel-Kelet Svájca  57.

LITVÁNIA 
A Baltikum színe-java   45.

LUXEMBURG 
Benelux körutazás   41.

MADAGASZKÁR
Madagaszkár & Mauritius   112.

MAGYARORSZÁG 
Belföld és szomszédoló kirándulások  8. 
Szezonzáró- és nyitó kirándulások  9. 
Adventi ajánlataink   10-11. 
Karácsony a Viharsarokban  16. 
Szilveszter határon innen és túl  17. 
Zempléni szilveszter   17.

MALAJZIA
Távol-keleti gyémántok   87.

MALDÍV-SZIGETEK
Srí-Lanka & Maldív-szigetek  90.

MAROKKÓ 
Marokkó - Spanyolország  37.
Marokkói körutazás   102-103.

MAURITIUS
Madagaszkár & Mauritius   112.

MEXIKÓ 
Kuba - Jamaica - Kajmán-szigetek & Mexikó 63. 
Közép-Amerikai nagykörút  112.

MIANMAR 
Burmai drágakövek   91.

NAGY-BRITANNIA 
Spanyolországi nagy körutazás  32.

Skócia és a Hebridák szigetei  44.
Írországi körút   42.
A Brit-sziget déli kincsei   43.
Kuba - Jamaica - Kajmán-szigetek & Mexikó 63.

NAMÍBIA 
Namíbiai körutazás & Viktória-vízesés 106.

NÉMETORSZÁG 
Bajor mesevárosok adventi hangulatban 12.
Hajókirándulások a Dunán  24.
Holland tulipán show   40.

NEPÁL 
Mesés India & Nepál & Amritszár  99.

OLASZORSZÁG 
Velencei és rijekai karnevál  20.
Milánó és az észak-olasz tóvidék  25.
Toszkán varászlat   26.
Apulia    27.
Szicília    28.

OMÁN
Hajózás az Arab-öbölben  58-59.

OROSZORSZÁG 
Ezer színű Moszkva & az Aranygyűrű  46.
Szentpétervár „észak Velencéje”  47.

ÖRMÉNYORSZÁG 
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 84.

PANAMA
Panama - Kolumbia - Ecuador  64-65.

PERU
Dél-amerikai kaleidoszkóp  70-71.

PORTUGÁLIA 
Portugália    34.
Madeira    35.
Portugália & Madeira   36.

ROMÁNIA 
Karácsony a Viharsarokban  16. 
Szilveszter Erdélyben   18.

SPANYOLORSZÁG 
Kanári-szigetek: Lanzaote  29.
Spanyolországi nagy körutazás  32.
Santiago de Compostela   33.
Marokkó - Spanyolország  37.

SRÍ-LANKA
Srí-Lanka & Maldív-szigetek  90.

SZERBIA 
Advent határon innen és túl  17.

SEYCHELLES-SZIGETEK
Etiópia & Seychelles-szigetek  107.

SZIKKIM 
Kelet-India - Szikkim - Bhután  98.

SZINGAPÚR
Távol-keleti gyémántok   87.

SZLOVÁKIA 
Adventi ajánlataink   10-11.

SZLOVÉNIA
Karácsony a Monarchia tájain  16.

SZVÁZIFÖLD (ESVATINI) 
Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés  104-105.

TAHITI (FRANCIA POLINÉZIA)
Ausztrália - Új-Zéland   78-79.

THAIFÖLD 
Kelet-India - Szikkim - Bhután  98.

TÖRÖKORSZÁG 
Isztambuli szilveszter   19.
Isztambul    48. 
Isztambuli csemegék   49.
Törökországi nagy körutazás  50.

TÜRKMENISZTÁN
A sejtelmes Selyemúton   100.

ÚJ-ZÉLAND 
Ausztrália - Új-Zéland   78-79.
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland  80-81.

URUGUAY
Dél-amerikai mozaik   66-67. 
Dél-amerikai szimfónina   68-69. 
Argentin tangó & brazil szamba  72.

ÜZBEGISZTÁN 
Üzbegisztán    85.
A sejtelmes Selyemúton   100.

VIETNAM 
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  92-93.

ZAMBIA 
Az igazi Dél-Afrika & a Viktória-vízesés 104-105. 
Namíbiai körutazás & Viktória-vízesés 102.

ZIMBABWE
Az igazi Dél - Afrika & a Viktória-vízesés 120-121. 
Namíbiai körutazás & Viktória-vízesés 106.

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99 5



Útjaink időrendi sorrendben
Út indulása Utazás neve Oldal

2018 OKTÓBER

2018.10.30. ISZTAMBULI CSEMEGÉK 49.

2018 NOVEMBER

2018.11.04. JORDÁNIAI KÖRUTAZÁS 53.

2018.11.10. MÁRTON NAPI LIBALAKOMA 8.

2018.11.17. BURMAI DRÁGAKÖVEK 91.

2018.11.18. BÉCS - BRUEGEL KIÁLLÍTÁS 8.

2018.11.24. SZEZONZÁRÓ KIRÁNDULÁS  9.

2018.11.24. MESÉS INDIA ÉS NEPÁL 99.

2018 DECEMBER

2018.12.01. ADVENT ALSÓ-AUSZTRIA SZÍVÉBEN 10.

2018.12.01. ADVENT HATÁRON INNEN ÉS TÚL 10.

2018.12.02. ADVENT A BÉCSI-ERDŐBEN 10.

2018.12.02. BÉCS - BRUEGEL KIÁLLÍTÁS 8.

2018.12.07. BÉCS ADVENTI HANGULATBAN 10.

2018.12.07. DUBAJ ÉS AZ EMIRSÉGEK ADVENTKOR 13.

2018.12.08. ADVENT A DUNA MENTÉN 11.

2018.12.09. KASSA ADVENTI HANGULATBAN 11.

2018.12.14. BAJOR MESEVÁROSOK ADVENTKOR 12.

2018.12.15. ADVENT AZ ALPOKALJÁN 11.

2018.12.16. ADVENT FŐÚRI VÁRKASTÉLYBAN 11.

2018.12.22. KARÁCSONY A MONARCHIA TÁJAIN 16.

2018.12.22. KARÁCSONY A VIHARSAROKBAN 16.

2018.12.23. KARÁCSONY A LINZER HAZÁJÁBAN 15.

2018.12.28. SZILVESZTER ISZTAMBULBAN 19.

2018.12.29. SZILVESZTER HATÁRON INNEN ÉS TÚL 17.

2018.12.29. ZEMPLÉNI SZILVESZTER 17.

2018.12.30. SZILVESZTER ERDÉLYBEN 18.

2019 JANUÁR

2019.01.15. SRÍ LANKA & MALDÍV-SZIGETEK 90.

2019.01.16. AUSZTRÁLIA - ÚJ-ZÉLAND 78-79.

2019.01.26. DISZNÓTOROS A MÁTRAALJÁN 8.

Út indulása Utazás neve Oldal

2019.01.26. HAJÓZÁS AZ ARAB-ÖBÖLBEN 58-59.

2019.01.30. DÉL-AMERIKA MOZAIK 66-67.

2019 FEBRUÁR

2019.02.05. ARGENTIN TANGÓ & BRAZIL SZAMBA 72.

2019.02.08. BURMAI DRÁGAKÖVEK 91.

2019.02.09. JUBILEUMI RENESZÁNSZ KIRÁLYI LAKOMA 9.

2019.02.10. LENYŰGÖZŐ DÉL-INDIA 96-97.

2019.02.16. AUSZTRÁLIA - TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND 80-81.

2019.02.16. ETIÓPIA & SEYCHELLES-SZIGETEK 107.

2019.02.28. NIZZA - MENTON KARNEVÁL 21.

2019 MÁRCIUS

2019.03.01. VELENCEI & RIJEKAI KARNEVÁL 20.

2019.03.02. VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA 92-93.

2019.03.02. PERZSA EMLÉKEK 51.

2019.03.03. BUSÓJÁRÁS 8.

2019.03.03. DÉL-AFRIKA + VIKTÓRIA VÍZESÉS 104-105.

2019.03.03. NAMÍBIAI KÖRUTAZÁS + VIKTÓRIA VÍZESÉS 106.

2019.03.03. JORDÁNIAI KÖRUTAZÁS 53.

2019.03.03. KANÁRI-SZIGETEK: LANZAROTE 29.

2019.03.09. INDIA GYÉMÁNTJAI 94-95.

2019.03.09. ORCHIDEA KIÁLLÍTÁS - KLOSTERNEUBURG 8.

2019.03.14. KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG 86.

2019.03.14. ISZTAMBUL 48.

2019.03.15. USA - NYUGATI PART & HAWAII 74-75.

2019.03.15. DUBAJ ÉS AZ EMIRSÉGEK 56.

2019.03.15. PANAMA - KOLUMBIA - ECUADOR 64-65.

2019.03.15. MÁRCIUS IDUSA AZ ALPOKALJÁN 20.

2019.03.15. MAROKKÓI KÖRUTAZÁS 102-103.

2019.03.15. ORCHIDEA KIÁLLÍTÁS-KLOSTERNEUBURG 8.

2019.03.23. JAPÁN CSODA 82.

2019.03.23. ORCHIDEA KIÁLLÍTÁS-KLOSTERNEUBURG 8.

2019.03.24. IZRAEL - JORDÁNIA 52.
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Út indulása Utazás neve Oldal

2019.03.29. MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG 37.

2019 ÁPRILIS

2019.04.04. ALGÉRIA 101.

2019.04.06. MEDVEHAGYMA-SZÜRET A BAKONYBAN 8.

2019.04.06. ÜZBEGISZTÁN 85.

2019.04.07. DÉL-AMERIKAI SZIMFÓNIA 68-69.

2019.04.07. HOLLAND TULIPÁN SHOW 40.

2019.04.10. PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE 54.

2019.04.10. TÁVOL-KELETI GYÉMÁNTOK 87.

2019.04.12. ARGENTIN TANGÓ & BRAZIL SZAMBA 72.

2019.04.14. JAPÁN TAVASSZAL 83.

2019.04.17. DUBAJ ÉS AZ EMIRSÉGEK 56.

2019.04.18. HÚSVÉT DALMÁCIÁBAN 23.

2019.04.18. IZLAND FÉNYPONTJAI 38.

2019.04.19. HÚSVÉT A FESTŐI KARINTIÁBAN 22.

2019.04.19. MOSZKVA & AZ ARANYGYŰRŰ 46.

2019.04.19. ISZTAMBUL HÚSVÉTKOR 48.

2019.04.26. USA - KELETI PART 73.

2019.04.27. BENELUX KÖRUTAZÁS 41.

2019.04.27. IZLANDI CSEMEGÉK 39.

2019.04.27. SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK SZIGETEI 44.

2019.04.27. PERZSA EMLÉKEK 51.

2019.04.27. LIBANON - A KÖZEL-KELET SVÁJCA 57.

2019.04.28. MILÁNÓ ÉS AZ ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK 25.

2019.04.29. KELET-INDIA - SZIKKIM -  BHUTÁN 98.

2019.04.30. ISZTAMBULI CSEMEGÉK 49.

2019 MÁJUS

előkészületben USA - ÓRIÁS NYUGATI PART 76-77.

2019.05.09. TERMÉSZETI KINCSEK ÉS AZ ADRIA 24.

előkészületben A BALTIKUM SZÍNE-JAVA 45.

2019.05.12. SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS 32.

2019.05.12. PORTUGÁL KÖRUTAZÁS 34.

Út indulása Utazás neve Oldal

2019.05.12. PORTUGÁLIA ÉS MADEIRA 36.

2019.05.12. A BRIT-SZIGET DÉLI KINCSEI 43.

2019.05.14. SZENTFÖLDI NAGY KÖRÚT 55.

2019.05.14. ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - AZERBAJDZSÁN 84.

2019.05.15. KÍNA CSÁSZÁRVÁROSOK 88.

2019.05.15. KÍNAI NAGYKÖRÚT 88-89.

2019.05.16. HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN 24.

2019.05.18. A SEJTELMES SELYEMÚTON 100.

2019.05.18. TOUR DE FRANCE 30-31.

2019.05.19. PIHENÉS MADEIRA SZIGETÉN 35.

2019.05.20. TOSZKÁN VARÁZSLAT 26.

2019.05.21. OLASZORSZÁG: SZICÍLIA 28.

2019.05.21. TÖRÖKORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS 50.

előkészületben SZENTPÉTERVÁR, ÉSZAK VELENCÉJE 47.

2019.05.22. SANTIAGO DE COMPOSTELA 32.

2019.05.27. ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS 42.

2019.05.30. OLASZORSZÁG: APULIA 27.

2019.05.31 DÉL-AMERIKAI KALEIDOSZKÓP 70-71.

2019 JÚNIUS

2019.06.07. PÜNKÖSD AZ ALPOK VIDÉKÉN 22.

2019 AUGUSZTUS

2019.08.11. FENSÉGES ALASZKA 60-61.

2019 SZEPTEMBER

2019.09.09. TOSZKÁN VARÁZSLAT 26.

2019.09.12. HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN 24.

2019.09.17. ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - AZERBAJDZSÁN 84.

2019 NOVEMBER

2019.11.28. HAJÓZÁS A HOLLAND ANTILLÁK KÖRÜL 62.

2019 DECEMBER

2019.12.01 KUBA - JAMAICA - KAJMÁN-SZ. - MEXIKÓ 63.

előkészületben MADAGASZKÁR & MAURITIUS 112.

előkészületben KÖZÉP-AMERIKAI NAGYKÖRÚT 112.

Útjaink időrendi sorrendben



Belföldi ÉS Szomszédoló Kirándulások

BUSÓJÁRÁS
2019. március 3.

PAKS - Szentlélek templom
SZEKSZÁRD - belvárosi séta

SÁTORHELY - Történelmi Emlékpark
MOHÁCS - részvétel az ünnepi forgatagban

Részvételi díj: 8.500,- Ft + belépők

ORCHIDEA KIÁLLÍTÁS
2019. március 9., 15., 23.

KLOSTERNEUBURG - Az Ágoston-rendi 
apátság egyházi kiállítása valamint a 12. 

Nemzetközi Orchidea Kiállítás megtekintése 
BÉCS - buszos városnézés & szabadidő

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépők

MEDVEHAGYMA-SZÜRET
2019. április 6.

EPLÉNY - medvehagyma-gyűjtés
ZIRC- Nagyboldogasszony plébániatemplom, 

Bakony Múzeum, séta az arborétumban
BAKONYBÉL - Szt. Maurícius Monostor

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépők

B
E

LF
Ö

LD
I É

S 
SZ

O
M

SZ
É

D
O

LÓ
 K

IR
Á

N
D

U
LÁ

SO
K

MÁRTON NAPI LIBALAKOMA
2018. november 10. 

ÓCSA - premontrei kolostor temploma
APOSTAG - Zsinagóga

RÁCKVE - szerb ortodox templom
& Libalakoma TAKSONY-ban!

Részvételi díj: 9.300,- Ft + belépők

BÉCS - BRUEGEL KIÁLLÍTÁS
2018. november 18. 

december 2. 
Bécsben a tél nagy szenzációjaként Bruegel 
kiállítás kerül megrendezésre a festő halálá-

nak 450 éves évfordulójának tiszteletére.

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépők

DISZNÓTOROS A MÁTRAALJÁN
2019. január 26. 

DOMOSZLÓ - disznótoros reggeli & ebéd 
(disznóvágásból frissen készült finomságok) 
Kirándulás: KISNÁNA, TARNASZENTMÁRIA, 

FELDEBRŐ, EGERSZALÓK

Részvételi díj: 10.500,- Ft + belépők

Egy napos buszos utazások hazai tájakon és a szomszédos országokban

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/998
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SZEZONZÁRÓ- és SZEZONnyitó kirándulások
Szezonzáró kirándulás - Eljött az idő, hogy színre lépjen! 

ÓZD - NEMZETI FILMTÖRTÉNETI ÉLMÉNYPARK
2018. november 24. 

A Nemzeti Filmtörténeti Élményparkba látogatók betekintést nyerhetnek a magyar filmtörténet elmúlt 100 évébe, megismerhetik a Magyar filmek 
ikonikus színészeit, történeteiket, sorsukat. A viselettörténeti kiállítás keretein belül átélhetik a filmforgatások hangulatát, akár különböző karakterek 
bőrébe is belebújhatnak! Leforgathatják saját kisfilmjüket az épület nagycsarnokában, melyben több épített filmes díszlet várja különböző jelenetek 
életre keltését. És ha mindez nem tartogatna elegendő adrenalint az izgalmakra vágyóknak, 80 méter hosszú drótkötélpályánk garantálja a heves 
szívdobogás érzetet (a lecsúszás egy „háborús övezetben” történik, melyet a green screen technológia varázsol mögénk). A lehetőségek száma szinte 

végtelen, felkészült kollégáink tárlatvezetése számtalan különleges élményt tartogat a filmek rajongóinak. 

Részvételi díj: 8.800,- Ft belépővel és ebéddel együtt 
Szépkorúaknak: 8.000,- Ft

20. jubileumi szezonnyitó kirándulás - Reneszánsz királyi lakoma

RENESZÁNSZ KIRÁLYI LAKOMA & KATALÓGUS BEMUTATÓ
2019. február 9.

Jubileumi kirándulásunkon a „szokott helyen”, a visegrádi Renaissance étteremben ünnepeljük a szezon kezdetét.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is itt vehetik először kezükbe vadonat új, 2019-es katalógusunkat!

A részletes program és ár szeptember végétől elérhető irodánkban és honlapunkon.
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ADVENT ALSÓ-AUSZTRIA SZÍVÉBEN
St. Pölten - Lilienfeld

2018. december 1.
Utazás a varázslatosan szép fekvésű LILIENFELD-be. A település 
leghíresebb épületegyüttese a Ciszter apátság. A látogatás után 

továbbutazás Alsó-Ausztria fővárosába, SANKT PÖLTEN-be. 
Az óvárosban tett közös séta után marad idő arra is, hogy  

egyénileg elvegyüljünk a karácsonyi forgatagban. Hazautazás 
rövid pihenővel, érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.300,- Ft + belépők

ADVENT HATÁRON INNEN ÉS TÚL
Szeged - Szabadka

2018. december 1-2.
1. nap: Utazás PÁLOSSZENTKÚT-ra, mely fontos zarándokhely 

„csodatévő forrása” miatt, majd gyalogos városnézés  
SZEGED-en, szabadidő. Vacsora, szállás a Hotel Novotelben.

2. nap: Szegeden az Új Zsinagóga megtekintése, majd a Vajda-
ság területén található SZABADKA nevezetességeit fedezzük fel: 

Zsinagóga, Városháza. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 27.200,- Ft + belépők

ADVENT A BÉCSI-ERDŐBEN
Baden bei Wien - Kottingbrunn

2018. december 2.
HINTERBRÜHL-ben található Európa legnagyobb tavasbarlang-

ja, hajókázás a „Kék-tavon”. Ezt követően a Bécsi-erdő egyik 
legszebb szakaszán, a HELENENTAL-on haladunk keresztül. 
BADEN BEI WIEN I. Ferenc császár kedvenc üdülőhelye volt. 

KOTTINGBRUNN-ban a bájos vízivárat, benne a múzeumot és az 
adventi vásárt keressük fel. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.700,- Ft + belépők

BÉCS ADVENTI HANGULATBAN
Szombati zsúfoltság nélkül!

2018. december 7. (péntek)
Autóbuszos városnézés BÉCS-ben, majd irány a Schönbrunni 

kastély kirakodóvására. Programunkban csak a parkban teszünk 
sétát, illetve egyénileg vegyülhetünk el a forgatagban. Visszatér-
ve a belvárosba, nem maradhat ki a Rathaus platz színes kará-

csonyi vására sem! Szabadprogram, vásárlási lehetőség. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 7.900,- Ft 

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/9910
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ADVENT A DUNA MENTÉN
Krems - Grafenegg

2018. december 8.
KREMS az osztrák műemlékvédelem mintavárosa. Séta a gót, rene-
szánsz, barokk házak között, majd szabadidő a Christkindlmarkton. 
GRAFENEGG kastélya az adventi hétvégén átalakul: helyet ad a 40 
éve megrendezésre kerülő hagyományos kézműves vásárnak, ahol 
barkácsolhat, zenét hallgathat és kulináris örömöknek is hódolhat! 

Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.900,- Ft + belépők

KASSA ADVENTI HANGULATBAN
Bocskai és Rákóczi városa

2018. december 9.
Gyalogos városnézés KASSA műemlékekben gazdag belvárosá-
ban: Főutca, Főtér, Orbán torony, Fekete Sas fogadó, Megyehá-
za, Hóhér-bástya, Rodostó-ház, Miklós-börtön, Lőcsei-ház stb. 
Szertartás függvényében látogatás a gótikus Szent Erzsébet 

dómban. Egyéni szabadidő az adventi vásári forgatagban.  
Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.200,- Ft + belépők

ADVENT AZ ALPOKALJÁN
Maria Schutz - Lindt csokiüzlet - Kismarton

2018. december 15.
MARIA SCHUTZ-ban a barokk templom megtekintése mellett a 
táj panorámája is rabul ejti az utazót. Vásárlási lehetőség a Lindt 

Csokoládégyár GLOGGNITZ-ban található üzletében.  
EISENSTADT / KISMARTON-ban belvárosi séta keretében ismer-

kedés a főbb látnivalókkal, majd szabadidő a karácsonyi várárban.  
Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.800,- Ft + belépők

ADVENT FŐÚRI VÁRKASTÉLYBAN
Bajmóc kastélya - Rajec-erdő

2018. december 16.
BAJMÓC vára a mai Szlovákia egyik leglátványosabb műemléke, 
melyet neoromán-neogótikus stílusban építettek át a Loire-menti 
kastélyok mintájára. A karácsonyvárás idején minden évben feli-

dézik a régi idők hangulatát az ünnepi ruhába öltöztetett kastély-
ban. RAJECKÁ LESNA (RAJEC-ERDŐ) nevezetessége a faragott 

„Szlovák Betlehem”. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.400,- Ft + belépők

11HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99
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DECEMBER 14-17. (DECEMBER 14-16.)NÜRNBERG - BAMBERG - ROTHENBURG
Advent - az egyházi év kezdete - a Jézus születése előtti négy hétből áll. A 
Christkindlmarktokon pezseg az élet, mindenki készül az ünnepekre. Progra-
munk az ún. „Bajor romantikus út” legszebb gyöngyszemeit kínálja minda-
zoknak, akik szeretnék megtapasztalni a karácsonyi vásárok nyüzsgését!

1. nap: Bp. - Regensburg - Heiligenstadt 
Utazás rövid pihenőkkel REGENS-
BURG-ba. A 2000 éves településen 
mintha megállt volna az idő a XV-
XVI. század fordulóján. Az óváros-
ban mintegy 1400 műemlék épület 
található, pl.: Római torony, Hercegi 
udvar, Híd-torony, Szt. Péter dóm, 
Püspöki palota, régi városháza 
stb. A belvárosi séta után egy kis  
szabadidő, majd továbbutazás Heili-
genstadtba. Vacsora, szállás.
2. nap: Bamberg - Nürnberg 
Reggeli után utazás BAMBERG-be. 
Német területen a középkori városok 
ékszere címmel is illetik a települést. 

Belvárosi séta a nevezetességek fel-
fedezésével (Kaiserdom, Szt. Márk-
híd, „Kis-Velence” stb.). A nap hátra-
lévő részét NÜRNBERG-ben töltjük. 
Ismerkedés a több mint 500 éves 
hagyományokkal rendelkező vásári 
forgataggal és a fantasztikus óvá-
rossal. A Christkindlmarkt Németor-
szág leghíresebb karácsonyi vására, 
amelyet valószínűleg Luther Márton 
indított útjára. A séta során a város 
legismertebb látnivalóit keressük 
fel (pl. a káprázatos Főtér, a tüskés 
tornyokkal díszített Frauenkirche, 
városházák, Dürer-ház stb.). Vacsora, 
szállás Heiligenstadtban.

3. nap: Rothenburg ob der Tauber 
Irány ROTHENBURG OB DER TAU-
BER, az ország egyik legszebb közép-
kori központja! Óvárosát 33 toronnyal 
erődített városfal veszi körül. A te-
lepülés minden köve a német múlt 
nagyságáról regél. Az utcák ke-
rékküllőként futnak a piactértől a 
városfalakig, kapukig. A látogatók 
előtt teljes egészében feltárul a múlt 
a szűk sikátorokban, a fagerendás, 
színes homlokzatú házak, őrtronyok 
között. A nagy, karácsonyi hangulat-
tal rendelkező városok közül is kitű-
nik, mert itt “egész évben Karácsony” 
van. A karácsonyi hangulat és szaba-
didő után irány Nürnberg repülőtere.  
Azon Utasaink, akik a rövidebb prog-
ramot választották, hazautaznak re-
pülővel. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban. 

Az autóbusszal utazók számára va-
csora, szállás Heiligenstadtban.

4. nap: Passau - Budapest 
Reggeli után hazautazás rövid pi-
henőkkel. Rövid kitérőt teszünk 
a bajor „Velencének” is nevezett 
PASSAU-ba. A három folyó talál-
kozásánál épült várost Humboldt 
a világ hét legszebb városa között 
említette. Tucatnyi temploma, régi 
épületei közül a bencés apácák ko-
lostora a legfontosabb, hiszen itt ta-
lálható Szent István király felesége, 
első királynénk, Gizella nyughelye. 
(A templom látogatása szertartás 
függvénye!) A séta során az ódon 
utcákat járva érintjük a főbb látni-
valókat. Hazautazás, érkezés Buda-
pestre az esti órákban.

      BUSSZAL   HAZAÚTBAN REPÜLŐVEL

RÉSZVÉTELI DÍJ:     106.800,- Ft  99.900,- Ft 
Egyágyas felár:      16.500,- Ft 11.000,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj:           ---     29.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Belépőjegyek és fülhallgató kb.: 15,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, vagy választás szerint a hazautazás 
során repülővel; Heiligenstadtban *** szálloda; félpanzió; idegenvezetés; BBP 
biztosítás.

UNESCO Világörökség: Regensburg és Bamberg óvárosa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Bajor mesevárosok adventi hangulatban

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/9912
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Dubaj és az Emírségek advent idején

DECEMBER 7-12.DUBAJ - SHARJAH - ABU DHABI

Dátum:     12.07 - 12.12.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  252.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   98.000,- Ft (az indulásig változhat!)
Egyágyas felár:    108.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 30,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; helyi **** kategóriás 
szálloda; büféreggeli és két alkalommal vacsora; idegenvezetés; BBP biztosítás.

Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén):
(A részvételi szándékot kérjük előre jelezni, és a programok díját indulás előtt kifizetni!)
Dhow túra, esti hajókirándulás vacsorával: kb. 50,- USD
Félnapos sivatagi túra programokkal és vacsorával: kb. 55,- USD
Burj Khalifa látogatás, transzferrel: kb. 60,- USD

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Dubaj
Elutazás Dubajba a délutáni órákban. 
Érkezés késő este, majd transzfer a 
szállodába. Szállás.

2. nap: Dubaj
DUBAJ a második legfontosabb 
emírség, amely az Arab-öböl partján 
kb. 72 km hosszan nyúlik el. Annak 
ellenére, hogy az ország területének 
alig 5 %-át foglalja el, jelentősége és 
ismertsége a legnagyobb az összes 
emírség között. Ez nem véletlen, hi-
szen napjainkban az ország idegen-
forgalmának központja, a legtöbb 
külföldi vendég ide érkezik, itt pihen, 
üdül, vásárol és élvezi a szinte örö-
kös napfényt. Autóbuszos városné-
zés: Burj El Arab Hotel (Dubaj egyik 
szimbóluma), Jumeriah mecset, 
Nemzeti Múzeum, Pálma-sziget, Cre-
ek-öböl. Utazás Deira városrészbe, 
látogatás a fűszerpiacon, valamint 
megnézzük az Arany piacot is. Este 
fakultatív programként Dhow túrára 
(hajókirándulásra) indulhatunk tra-

dicionális arab vitorlás hajókkal, ahol 
ínycsiklandó arab specialitásokat 
kóstolhatunk, miközben a város éj-
szakai pazar fényeiben gyönyörköd-
hetünk. Szállás Dubajban.

3. nap: Dubaj
Délelőtt szabad program. Délután 
fakultatív kiránduláson, ún. sivata-
gi szafarin vehetünk részt. Terep-
járókkal utazunk a homokdűnéken 
keresztül, és ízelítőt kapunk az arab 
kultúrából: Tanura show, hennafes-
tés, tevegelés, végül BBQ vacsora 
zárja a programot. Szállás Dubajban.

4. nap: Sharjah 
A napot SHARJAH emírség felfe-
dezésével töltjük. Sharjah Dubajtól 
északkeletre helyezkedik el, terüle-
tét tekintve a harmadik legnagyobb 
emírség. Elsősorban kulturális köz-
pontként ismert, de híres az iszlám 
törvények és hagyományok szigorú 
betartásáról is. Este fakultatív prog-
ramként látogatás a Burj Kalifában, 
a világ legmagasabb épületének 124. 
emeletén, majd transzfer a szállodá-
ba. Vacsora és szállás Dubajban.

5. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás az egykori kis halászfalu-
ból tündöklő világvárossá vált ABU 
DHABI-ba. A várnézés során több, 

világviszonylatban is a „legek” közé 
sorolható látványosságot keresünk 
fel. Az Emirátusi Palota a második 
legdrágább hotel a világon. A Zayed 
sejk mecset a világ nyolcadik legna-
gyobb mecsete, negyvenezer hívőt 
képes befogadni egyszerre. Érde-
kes látványosság a Heritage Village 
(Örökség Falu) Szabadtéri Múze-

um, ahol megismerhetjük a sivatagi 
életet, a kézművesek, takácsok és 
szakácsok mesterségeit. Vacsora és 
szállás Dubajban.

6. nap: Dubaj - Budapest
Kora reggel búcsú az Emírségektől, 
irány a repülőtér és hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

A Perzsa-öböl partján az Ezeregyéjszaka meséiből ismert arab hagyomány-
világ napjaink legmagasabb színvonalú technikai fejlettségével találkozik. 
Utunk során az Egyesült Arab Emírségek legismertebb és legnépszerűbb 
emirátusaival ismekedünk meg. A gyönyörű tengerpartok, a zöldellő oázi-
sok, a sivatag és a hegyek, a nyüzsgő városokban rejlő változatos program-
lehetőségek révén minden nap más és más élményben részesülhetünk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
programjaink sorrendje a helyi 
ünnepek, rendezvények függvényében 
felcserélődhet.

DUBAJ

DUBAJ
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Helyszín:

1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 5. I. EM 5.
(Szent Kinga Közösségi Otthon, 10-es kapucsengő)

Honlapunkon és Facebook oldalunkon tud tájékozódni a soron 
következő estek pontos időpontjáról és témájáról. 
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Látványos 
filmek 

az adott 
úticélról

Tapasztalt 
idegenvezetők 

előadása

Kötetlen 
beszélgetési 

lehetőség  
az 

idegenvezetővel
 és a leendő 

utastársakkal

Ha szeretne 
eljutni 

az adott 
körutazásra  

velünk

Segítség az 
ideális körutazás 
kiválasztásában

Ha csak 
virtuálisan 
szeretné 

felfedezni
az adott
régiót

2018
DECEMBER

11.
KEDD

Hagyományos Club-estjeinken vetítéssel egybekötött előadásokat tartanak kiváló és ismert idegenvezetők, 
szakértők, barátaink a Haris Travel Club által szervezett utazásokról.

Előadásaink INGYENESEK, a nagy érdeklődésre való tekintettel a részvétel csak előzetes regisztráció esetén 
lehetséges, melyet írásban az info@haristravel.hu e-mail címen tehetnek meg.
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1. nap: Budapest - Steyr - Linz 
Budapestről rövid pihenőkkel érke-
zünk STEYR-be. Európa egyik leg-
szebb óvárosát ilyenkor teljesen át-
járja az adventi hangulat. A műemlék 
épületek között mindenütt jászollal 
találkozhatunk: a főtéren, a város-
háza udvarán, de még a folyó vízén 
is. Rövid séta után a Városi Múzeum, 
majd egy magánkiállítás megtekinté-
se következik, amely kb. 10.000 db 
fenyődíszt mutat be 1830-tól, külön-
féle stílusban díszített karácsonyfá-
kon. A kiállítás 3 szintjén az „Élmény-
vasút” karácsonyi csodavilágba visz 
bennünket! A kiállítások megtekinté-
se után lehetőségünk van a Főtéren 
az adventi koncert meghallgatására, 
vagy elvegyülhetünk a Promenád 
karácsonyi forgatagában. Itt van 
az a Christkindl templom, ahová az 
osztrák postások a gyerekek leveleit 
továbbították. A hagyomány tovább 
élt, ezért az elmúlt években külön, e 
célra létesítettek egy postahivatalt 
sajátos, karácsonyi bélyegzővel el-
látva. Innen mi is feladhatjuk a kará-
csonyi képeslapjainkat. A városban 

megcsodálhatunk egy mozgó jászolt 
is, amelyet 1899-től 40 éven keresztül 
készítettek! Vacsora, szállás Linzben.

2. nap: Freistadt - Linz 
Délelőtt kirándulás FREISTADT vá-
rosába, a Mühlviertel központjába. 
Egykori gazdagságáról árulkodnak a 
városfalak által őrzött ódon épületek. 
A séta után visszatérés LINZ-be, Fel-
ső-Ausztria tartományi székhelyére. 
A település annak ellenére, hogy az 
V. században már ismert volt, csak a 
XIX. században lett igazi nagyváros. 
2009-ben elnyerte Európa Kulturá-
lis Fővárosa címet, ekkor megújult a 
régi központ műemlékegyüttese. Séta 
keretében ismerkedés a főbb neveze-
tességekkel. Vacsora, szállás Linzben.

3. nap: Hallstatt - St. Wolfgang -  
Bad Ischl 
Egész napos kirándulás SALZ-
KAMMERGUT varázslatos vidéké-
re. HALLSTATT a Salzkammerguti 
tóvidék gyöngyszeme! A kisváros 
festői és romantikus környezetét 
szinte lehetetlen leírni. Séta a tó-
parton, városnézés. A főtér parányi, 

de páratlan hangulatú, „az osztrák 
városok meséskönyvének legszíne-
sebb lapja”-ként is említik. Tovább 
utazás ST. WOLFGANG-ba, az egyik 
legfelkapottabb üdülőhelyre, ahol 
a búcsújáró-templomban a híres 
Pacher-oltárt tekintjük meg. BAD 
ISCHL sokszor nyári otthona volt a 
császári párnak. A gyógyhely szá-
mára Ferenc József császár hosz-
szú uralkodása hozta meg a máig is 
tartó hírnevet. A városka megőrizte 
a Monarchia béli hangulatát. Itt töl-
tötte életének utolsó éveit Lehár Fe-
renc. Rövid séta a híres fürdőváros-
ban. Vacsora, szállás Linzben.

4. nap: Kremsmünster - Bécs - Bp.
Reggeli után utazás a Krems folyó 
partján épült egyházi központba. 
KREMSMÜNSTER bencés apátságát 
a VIII. században alapították. Akko-
riban a Frank Birodalom legkeletibb 
bástyája volt, amit a X. század elején a 
kalandozó magyarok felégettek. A XIII. 
században ismét virágzott a messze 
földön híres apátság íróiskolája révén, 
amelyet a XVII. század végi barokk új-
jáépítési munkálatok során alakítottak 
formájába, amelyet ma is láthatunk. A 
látogatás után utazás BÉCS-be. Autó-
buszos városnézés, majd szabadidő az 
egykori császári fővárosban. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

Karácsony a linzer hazájában 

STEYR - LINZ - HALLSTATT DECEMBER 23-26.
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Dátum:   12.23 - 12.26.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  110.900,- Ft
Egyágyas felár:  42.000,- Ft
Belépőjgyek és fülhallgató kb.: 35,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Linz belvárosában *** szállo-
da; félpanzió (reggeli és háromfogásos vacsora ital nélkül); idegenvezetés;  
belépők program szerint; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Hallstatt és környéke

Töltse a karácsonyt az Alpok csodálatos hegyei között! Négynapos progra-
munk során alpesi tavakhoz és festői kisvárosokba látogatunk, szállásunk 
pedig Felső-Ausztria tartományi székhelyén, Linz belvárosában lesz! 

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99 15

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

HALLSTATT

LINZ
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Dátum:   12.22 - 12.26.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 87.300,- Ft       
Egyágyas felár:   30.000,- Ft
Belépők kb.:  4.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Gyula: Holel Park 3* szálloda; 
félpanzió (büféreggeli és büfévacsora ital nélkül, szentestén ünnepi vacsora); 
idegenvezetés; BBP biztosítás, idegenforgalmi adó.

DECEMBER 22-26.GYULA - BÉKÉSCSABA - NAGYVÁRAD - SZEGED
1. nap: Bp. - Cegléd - Kecskemét - Gyula 
Látogatás CEGLÉD-re, az „Alföld ka-
puja”-ként is ismert városba, majd to-
vábbutazás a „hírös” városba, KECS-
KEMÉT-re. Városi séta: Katona József 
Színház, Kossuth tér, szecessziós 
Városháza, Nagytemplom, Kodály In-
tézet, Kéttemplom köz és persze az 
elmaradhatatlan Cifra Palota. Láto-
gatás a híres Leszkowszky Hangszer-
gyűjteményt bemutató kiállításon. 
Vacsora, szállás 4 éjszakán át Gyulán.

2. nap: Gyula
Délelőtt séta keretében ismerkedés 
GYULA főbb nevezetességeivel: Al-
mássy-kastély, Erkel Ferenc szülőhá-
za, Szt. Miklós Katedrális, Százéves 
cukrászda. Fakultatív program kere-
tében felkereshető a gyógyfürdő is. 

3. nap: Békéscsaba 
Délelőtt kirándulás a „Viharsarok köz-
pontjába” BÉKÉSCSABÁ-ra. Ünnep 
lévén belvárosi séta (a múzeumok 
zárva vannak). Ünnepi vacsora, szállás 

Gyulán. Aki szeretne éjféli szentmisén 
részt venni, úgy erre lesz lehetőség a 
Nádi Boldogasszony Plébánián.

4. nap: Nagyvárad - Nagyszalonta 
Egész napos kirándulás a PARTI-
UM-ba. NAGYSZALONTÁ-n született 
Arany János, egykori szülőháza helyén 
ma emlékmúzeum található. A Sebes- 
Körös partján található NAGYVÁRAD, 
ahol a magyar múlt számos emlékével 
találkozunk: püspöki palota, dóm, Fő-
tér templomai, várfalak stb.). 

5. nap: Szeged - Budapest 
Reggeli után irány SZEGED! Csong-
rád megye székhelye, a „Tisza parti 
Párizs” néven is ismert fontos tele-
pülés, kulturális központ. Gyalogos 
ismerkedés a belváros főbb neveze-
tességeivel (Tisza-part, Széchenyi 
tér, Városháza, Kárász utca, Dómtér, 
Fogadalmi templom kívülről, Nem-
zeti Emlékcsarnok, Hősök kapuja). A 
kiadós séta után hazautazás. Érkezés 
Budapestre a kora esti órákban.

Dátum:   12.22 - 12.26.    

RÉSZVÉTELI DÍJ:     99.700,- Ft
Egyágyas felár:  27.700,- Ft  az első 5 foglaló számára
Egyágyas felár:  39.900,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Belépőjegy az 1. napon: kb. 5,- EUR
Idegenforgalmi adó: kb. 5,- EUR (Helyszínen fizetendő!)
Részvételi díj tartalma: utazás busszal; Portorož Life Class szállodakomp-
lex**** fedett medence használattal; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.
Fakultatív kirándulások (min. 20 fő esetén): Trieszt: 3.000,- Ft + kb. 8,- EUR; 
Rijeka - Opatija: 7.500,- Ft; Lipica - Postojna: 4.500,- Ft + kb. 55,- EUR

DECEMBER 22-26.TRIESZT - RIJEKA - OPATIJA - POSTOJNA - LJUBLJANA

1. nap: Budapest - Dobronak - Škofja 
Loka - Portorož 
Utazás a többségében magyarok lakta 
DOBRONAK-ra. Itt található Közép- 
Európa egyetlen orchideatermesztő 
vállalkozása, ahol a 14.000 m² alapte-
rületű üvegházban 160 féle orchideát 
termesztenek, trópusi körülményeket 
biztosítva. Az egyre nagyobb turisztikai 
érdeklődésnek köszönhetően egy 500 
m²-es trópusi kertet is kialakítottak a 
látogatók számára. Szlovénia egyik 
legrégebbi műemlékvárosa ŠKOFJA 
LOKA. Séta a városban, melynek fek-
vése és épületei rabul ejtik a turistákat. 
Vacsora, szállás a tengerparton.

2. nap: Trieszt 
Pihenés vagy fakultatív kirándulás. 
A mai napon a szomszédos, olasz 
területen fekvő TRIESZT-et keressük 
fel. A Monarchia időszakában épült 
ki a belváros, és a stratégiai fontos-
ságú kikötő. Látogatás a MIRAMARE- 
kastélyban és séta a belvárosban.  
Vacsora, szállás a tengerparton.

3. nap: Rijeka - Opatija 
Pihenés vagy fakultatív kirándulás. 
Utazás a hajdani Osztrák-Magyar Mo-
narchia kikötővárosába, RIJEKA-ba 
(Fiume), városnéző séta. OPATIJA 
(Abbázia) sem maradhat ki a prog-
ramból, ahol visszaidézhetjük a „bol-

dog békeidők” néhány pillanatát. Va-
csora, szállás a tengerparton.

4. nap: Lipica - Postojna
Pihenés vagy fakultatív kirándulás.  
LIPICA neve a lótenyésztés révén vált 
ismertté. 1580-ban alapította a ménest 
Károly főherceg, azzal a céllal, hogy 
nemesítve a helyi karsztvidékhez szo-
kott szívósságot, az andalúziai lovak 
tüzességét egy kiváló hadviselésre al-
kalmas lovat tenyésszen. POSTOJNA 
világhíres cseppkőbarlangja sem 
maradhat ki a programból, amelyet 
a Pivka patak vize alakított ki több 
évezredes munkával. A barlang meg-
tekintése nagyobbrészt kisvonattal 

történik. A kb. 1 km hosszú séta során 
ún. „Élő betlehem” illusztrációval jár-
hatják végig a turisták a csodálatos 
természeti képződményeket. Vacsora, 
szállás a tengerparton.

5. nap: Ljubljana - Budapest 
Irány a szlovén főváros, LJUBLJANA! 
A település több ezer éves törté-
nelme, fekvése és egyedi hangulata 
rabul ejti az ide látogatót. A főbb 
nevezetességek egy szűk területen, 
a Ljubljanica folyó által határolt ka-
nyarulatban találhatóak (Szt. Miklós 
Székesegyház, Városháza, Ference-
sek temploma, „Hármas híd”). A séta 
után hazautazás rövid pihenőkkel.
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Karácsony a Monarchia tájain

Karácsony a Viharsarokban

LJUBLJANA
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Dátum:   12.29 - 01.01.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 99.900,- Ft       
Egyágyas felár:   55.000,- Ft
Belépőjegyek kb.: 3.500,- Ft + 15,- EUR Idegenforgalmi adó:  750,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás busszal; Bodrog Wellness Hotel**** (meden-
ce, pezsgőfürdő, sókamra, szauna, gőzkabin, fitness terem, fürdőköpeny);  
félpanzió (reggeli + vacsora + ünnepi vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

DECEMBER 29 - JANUÁR 1.SÁROSPATAK - KASSA - NYÍREGYHÁZA - EGER
1. nap: Budapest - Kassa - Sárospatak 
Váronézés KASSÁ-n: ellátogatunk a Fő 
utcára és Fő térre, majd a város leg-
szebb épülete a Szent Erzsébet püs-
pöki székesegyház fogad bennünket, 
amely a magyar gótika talán egyedül-
álló temploma, a francia katedrálisok 
szintjéhez mérhető. Az altemplomban 
található II. Rákóczi Ferenc és bujdo-
só társainak kriptája. Séta keretében 
ismerkedés a nevezetesebb építmé-
nyekkel: Orbán torony, Megyeháza, Ro-

dostó-ház, Miklós-börtön stb. A város- 
nézés után egy kis szabadidő, majd 
irány Sárospatak. Vacsora, szállás 3 éj-
szakán át Sárospatakon.

2. nap: Nyíregyháza
Kirándulás NYÍREGYHÁZÁ-ra. A 
megyeszékhely Benczúr Gyula, Váci 
Mihály és Krúdy Gyula városa is 
egyben. Városnézésünk során látjuk 
majd a Városházát, a Megyeházát, a 
görög-, és a római katolikus templo-
mot, a Móricz Zsigmond Színházat. 

3. nap: Sárospatak 
Délelőtt gyalogos városnézés SÁROS- 
PATAK-on, „a Bodrog menti Athén-
ban”: Rákóczi Vármúzeum a Refor-
mátus Kollégium és Könyvtár, Vár- 
templom (Észak-Magyarország egyik 
legnagyobb gótikus csarnoktemplo-
ma). Délután rövid pihenő, illetve ké-
szülődés a szilveszteri mulatságra.

4. nap: Eger - Budapest 
Délelőtt irány EGER, séta a törté-
nelmi belvárosban: Bazilika, Líceum, 

Megyeháza a csodás kovácsoltvas 
kapuival, a híres Dobó tér. (A Bazilika 
látogatása szertartás függvénye!) A 
nap folytatásaként a SZÉPASSZONY-
VÖLGY híres pincesorán sétálgatunk. 
A jófajta egri borok kóstolására le-
hetőségünk lesz, melyet mindenki a 
szomjúsága és pénztárcája függvé-
nyében, egyénileg fizet. (A pincék 
látogatása nyitvatartás függvénye az 
ünnep miatt!) Érkezés  Budapestre az 
esti órákban.
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Dátum:   12.29 - 01.01.   

RÉSZVÉTELI DÍJ:     96.700,- Ft
Egyágyas felár:  22.500,- Ft
Idegenforgalmi adó:  1.350,- Ft (csak 18 éves kor felett fizetendő)
Belépők, tárlatvezetés és fülhallgató: kb. 35,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Sopron: Hotel Szieszta***  
(beltéri medence, pezsgőfürdő, finn-szauna, gőzfürdő, kondicionálóterem. 
Fürdőköpeny bérleti díja: 1.000,- Ft / 3 éj); félpanzió (svédasztalos reggeli 
és büfévacsora) + szilveszterkor műsoros gálavacsora; idegenvezetés; BBP 
biztosítás.

DECEMBER 29 - JANUÁR 1.BÉCS - MELK - ST. PÖLTEN - SOPRON - KŐSZEG

1. nap: Budapest - Bécs - Sopron
Utazás az osztrák fővárosba, BÉCS-
be. Az autóbuszos városnézés után 
látogatás a Hofburgban, amely el-
sősorban a császárok lakóhelyeként 
épült ki. Programunk során a Császári 
lakosztályokat és az Ezüst kiállítást 
keressük fel. A látogatás után sza-
badidő, majd irány Sopron. Vacsora, 
szállás 3 éjszakán át Sopronban.

2. nap: Melk - St. Pölten
Utazás MELK-be, amely egykor a 
Babenberg uralkodóház központja 
volt. A világhírű apátság mai alakját 
a XVIII. században történt barokk új-

jáépítés után kapta. A látogatás után 
továbbutazás SANKT PÖLTEN-be, 
Alsó-Ausztria tartományi székhelyé-
re. Belvárosi séta a Kr.sz. I. század 
óta fontos településen, mely igazi 
virágkorát a XVII. század végén élte, 
amikor az egész település barokk  
arculatot kapott. 

3. nap: Sopron
SOPRON-t a „hűség városa”-ként is 
szokták említeni, műemlékek szem-
pontjából rendkívül gazdag tele-
pülésünk. A gyalogos városnézés 
keretében felkeressük a leghíresebb 
látnivalókat: pl. az építészetileg igen 

egységes Főteret. a Széchenyi te-
ret, a hangulatos utcákat és tereket. 
Délután szabadidő, készülődés a szil-
veszteri mulatságra. Szilveszteri gála- 
vacsora, zenés műsor, tombola stb. 

4. nap: Kőszeg - Budapest
A késői reggeli elfogyasztása után 
még egy kis pihenési lehetőség a 
szálloda wellness szigetének hasz-
nálatával. Utazás KŐSZEG-re, amely 
a városközpont felújításáért Hild 
János-díjat kapott. Belvárosi séta 
keretében ismerkedés a nevezetes-
ségekkel. A kiadós séta után utazás 
Budapestre.

Zempléni szilveszter

Szilveszter határon innen és túl

BÉCS - HOFBURG



DECEMBER 30 - JANUÁR 2.ÖT CSILLAGOS ÉLMÉNYEK ÉSZAK-ERDÉLYBEN!

1. nap: Budapest - Nagykároly - 
Zsibó - Somkerék - Beszterce
Elutazás Budapestről a reggeli órák-
ban, Debrecen érintésével. Határát-
kelés Vállajon, pénzváltási lehetőség. 
Séta NAGYKÁROLY-ban a Károlyi- 
kastély parkjában. Továbbutazás  
Zilah érintésével ZSIBÓ-ra (Wesselé-
nyi család kastélya körüli botanikus 
kert megtekintése), majd tovább- 
utazás a Szamos mentén, útközben 
az Árpád-kori román stílusban épült 
somkereki református műemlék-
templom megtekintése. Késő délután 
érkezés BESZTERCÉ-re, belvárosi 
séta (szász evangélikus templom, 
Bognárok Tornya stb.). A szálláshely 
elfoglalását követően büfévacsora. 

2. nap: Borgói-hágó - Beszterce 
(szilveszteri mulatság a hotelben)
Bőséges büféreggeli után fakultatív 
buszos kirándulás a Borgói-hegység 
és a Kelemen-havasok közötti BOR-
GÓI-HÁGÓ-ra, ahol a híres Drakula 
kastélyszálló található. Ebéd, majd 
szabadprogram. Késő délután vissza-
utazás a szálláshelyre, készülődés az 
esti szilveszteri programra. 20 órától 

kezdetét veszi a reggelig tartó zenés 
óévbúcsúztató szilveszteri mulat-
ság, korlátlan italfogyasztással.

3. nap: Beszterce (grillparti a hotelben) 
Késői ébredés után bőséges büféreg-
geli, majd igény szerint istentisztele-
ten vagy misén való részvétel a vá-
ros református, katolikus vagy szász 
evangélikus templomaiban. Délben 
grillparti a szálloda folyóra néző 
kerthelyiségében. Este zenés újév-
köszöntő mulatság, büfévacsorával.

4. nap: Beszterce - Szamosújvár - 
Bonchida - Válaszút - Budapest
Késői bőséges büféreggeli után ha-
zautazás. Útközben megálló SZA-
MOSÚJVÁR-on, Rózsa Sándor híres 
betyár síremlékének, majd Európa 
legnagyobb örmény katolikus temp-
lomának megtekintése. BONCHIDÁ-n 
séta a Bánffy-kastély udvarában. 
VÁLASZÚT-on nyitvatartás függvé-
nyében Kallós Zoltán népművészeti 
gyűjteményének megtekintése. A 
programokat követően folyamatos 
utazás Kolozsvár érintésével Magyar-
országra. Határátkelés Vállajon, érke-
zés Budapestre a késő esti órákban. 

18 HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

Dátum:   12.30 - 01.02.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 119.800,- Ft       

Egyágyas felár:   35.000,- Ft (csak pár szoba áll rendelkezésre!)
Belépőjegyek kb.:  50,- RON

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Besztercén, a Hotel Metropo-
lis***** szálloda 2 ágyas, fürdőszobás / WC-s szobái; 3 bőséges büféreggeli, 
1 „hagyományos román” büfévacsora, 1 szilveszteri gálavacsora korlátlan ital-
fogyasztással, 1 újévköszöntő mulatság büfévacsorával, 2 ebéd + újévi meg-
lepetés; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Szilveszter Erdélyben

Búcsúztassa velünk az óévet Észak-Erdély varázslatos tájain! Programunk 
során a Szilágyság és Beszterce-Naszód egykori vármegye nevezetessége-
ivel és természeti szépségeivel ismerkedünk. Szállásunk Besztercén, az 5 
csillagos Metropolis szállodában lesz, ahol szilveszter este fergeteges ze-
nés-táncos mulatságon, újév első napján pedig grillpartin is részt vehetünk!

HOTEL METROPOLIS***** www.hotelmetropolis.ro
Minden szoba légkondicionálással, széffel és mini bárral rendelkezik. 
A fürdőszobához fürdőköpeny, hajszárító és papucs tartozik. Szolgál-
tatások: ingyenes wifi az egész épületben, konferencia-központ, SPA 
center, privát mozi szoba. 

Utasaink ingyenesen használhatják a szaunát, az edzőtermet, a pezsgő-
fürdőt és a fedett úszómedencét!
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BESZTERCE

BORGÓI-HÁGÓ



1. nap: Budapest - Isztambul
Reggel repülés ISZTAMBUL-ba, mely  
több mint 18 millió lakosával Török-
ország legnagyobb városa, kulturális, 
művészeti és gazdasági központja. 
Délután szabadidő. Vacsora, szállás.

2. nap: Isztambul
Egész napos városnézés az ősi Kons-
tantinápolyban: a stadion és a Hippod-
rom maradványai; a XVII. századi Kék 
Mecset; az Aya Sophia a világ egyik 
legszebb építészeti, kultúrtörténeti 
emléke. A Topkapi Palota és környéke 
a szultánok otthonaként szolgált, ame-
lyet ma is fal választ el a város többi 
részétől. Yerebatan-sarai, az ókortól 
kezdve a város vízellátásának külön-
leges építészeti alkotása. Délután sza-
badidő, amikor érdemes felkeresni a 

Nagybazárt. Az utcák labirintusát (kb. 
200.000 m²) festett boltozatokkal 
díszítették, a sok ezer üzletből szinte 
kifolyik az áru. Vacsora, szállás. 

3. nap: Rodostó - Edirne
Szabadidő vagy egész napos fakul-
tatív kirándulás EDIRNE-be, amely 
Konstantinápoly meghódításáig fővá-
ros is volt. Látogatás az oszmán-török 
építészet legszebb és legnagyobb 
épületegyüttesének számító, híres 
Selimiye-dzsámiban. Továbbutazás a 
Márvány-tenger partján lévő RODOS-
TÓ-ba. Betekintünk a Rákóczi ház-
ba, ahol II. Rákóczi Ferenc 1718-1735 
között, haláláig száműzetésben élt. 
Ebéd. Vacsora, szállás Isztambulban.

4. nap: Isztambul
Szabadidő vagy fakultatív program ke-

retében folytatjuk az ismerkedést Isz-
tambullal. A Chora-monostor (Karye 
Dzsámi) napjainkban már múzeum, a 
több mint másfél évezred alatt külön-
böző vallású imahelyként használták. A 
Török Birodalom egykori fővárosának 
emléke a Szulejmán dzsámi amelyet 
Nagy Szulejmán építtetett Sehzade 
Mehmet herceg emlékére. A Héttorony 
erőd (Yedikule, a magyar rabok egyko-
ri börtöne) a XV. század közepén épült. 
Átkelünk a Boszporuszon az Ázsiai 
oldalra. Este szilveszteri gálavacsora 
hastáncműsorral egy hangulatos helyi 
étteremben. Vacsora, szállás.

5. nap: Isztambul - Budapest
Késői reggeli után félnapos város-
nézés ISZTAMBULBAN. Látogatás a 
pompázatos Dolmabahce palotában. 

A szultán az építkezést külföldi ban-
kok hiteleiből finanszírozta. Az épü-
letegyüttesen az ún. „török rokokó” 
stílusjegyeit fedezhetjük fel. 1855-től 
ez volt az oszmán uralkodók lakhelye. 
Amíg a Topkapi Palota a középkor 
korlátlan szultáni egyeduralmát jelen-
tette, addig itt már a török parlament 
politikai szerepét is figyelembe kellett 
venni. Hajókirándulás a Boszporuszon, 
amely kettéválasztja a két kontinenst, 
illetve átjárót biztosít a tengerek kö-
zött. Legtöbb turista ezt a programot 
tartja a legszebb isztambuli emléknek. 
A pihentető program során páratlan 
kilátással fedezhetjük fel ismét a város 
nevezetességeit. Késő délután transz-
fer a repülőtérre. Hazautazás, érkezés 
az esti órákban.

ISZTAMBUL - EDIRNE - RODOSTÓ DECEMBER 28 - JANUÁR 1.
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Isztambuli szilveszter

Dátum:    12.28 - 01.01.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 179.500,- Ft
Repülőtéri illeték:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:  59.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Belépők a 2. napon: kb. 30,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 15,- EUR 

Fakultatív kirándulások (helyszínen fizetendő, létszmfüggő árak!): 
- Városnézés Chora-monostor, Szulejmán-dzsámi, Héttorony: kb. 50,- EUR
- Edirne - Rodostó ebéddel és belépőkkel: kb. 80,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, valamint a programok során  autó-
busszal és komppal;  **** szállodában standard szoba; félpanzió (büféreggeli 
és 3 fogásos vacsora +2 ebéd); idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Isztambul történelmi negyedei

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Minden város másképp ünnepel. Ha lehetőségünk van rá, látogassunk el vala-
melyik nagyvárosba, hogy megnézzük, az ottani emberek hogyan köszöntik 
az új évet! Isztambul kétség kívül az egyik legjobb hely a szilveszter ünnep-
léséhez: az év utolsó napján több ezer ember - helyi és turista - gyűlik össze a 
városközpontban lévő Taksim téren és az İstiklal sugárúton, hogy megnézze 
azt a felvonulást, ahogy több száz autó halad keresztül dudálva Isztambul ut-
cáin. Az éjfél előtti visszaszámlálás végén különleges tűzijáték veszi kezdetét, 
amit a város különböző pontjairól lőnek fel. Európa és Ázsia határán pezsgőt 
bontani, miközben a Boszporusz a fellőtt tűzijátékok színkavalkádjában úszik, 
igazán egyedi élmény. A fergeteges mulatság mellett természetesen nem  
maradhat el a várossal, és a török kultúrával való ismerkedés sem.



Dátum:   03.15 - 01.17.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 52.400,- Ft       
Egyágyas felár:   9.000,- Ft
Belépők és fülhallgató kb.: 65,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; mosonmagyaróvári 3* szálloda;  
félpanzió (reggeli és 3 fogásos vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás, 
idegenforgalmi adó.

MÁRCIUS 15-17.LÁTOGATÁS A NEMZETKÖZI ORCHIDEA KIÁLLÍTÁSON!
1. nap: Budapest - Vöröskő vára -  
Pozsony - Mosonmagyaróvár
Utazás a szlovák területen található, 
XIII. századi VÖRÖSKŐ várához (Cer-
veny Kamen). A látogatás után irány 
a „három nyelvű” örök POZSONY! 
Gyalogos városnézés helyi idegen-
vezető közreműködésével. A Szt. 
Márton Székesegyházban tartották a 
híres koronázási ceremóniákat (szer-
tartások függvénye a látogatás). Az 
óváros számos gyönyörű műemlék-

épületét is sorra vesszük (Mihály-ka-
pu, Fő tér, Korzó, a híres reformkori 
országgyűlések helyszíne stb.). Sza-
badidő után irány Mosonmagyaróvár. 
Vacsora, szállás.   
2. nap: Mariazell - Lilienfeld 
Irány Ausztria! MARIAZELL a leg-
ismertebb osztrák zarándokhely. 
Mindszenty bíboros egykori sírja, a 
magyar királyok, érsekek, nemesi csa-
ládok miatt sem szabad elfelejtenünk 
ezt a kegyhelyet. Látogatás LILIEN- 

FELD-ben a ciszter apátságban. Va-
csora, szállás Mosonmagyaróváron.
3. nap: Klosterneuburg - Bécs - Bp.
KLOSTERNEUBURG közvetlenül a 
Duna partján található, legfontosabb 
látnivalója az Ágoston-rendi apát-
ság, ahol az egyházi kiállítás útvo-
nalát járjuk végig. Megtekintjük az  
egyházi központ üvegházát, azaz az 
Orangerie-t, ahol az idei évben 12. 
alkalommal rendezik meg a Nemzet-
közi Orchidea kiállítást. 1.200 m²-en, 

mesterségesen kialakított őserdei 
környezetben, különleges szín és for-
mavilág keretében csodálhatjuk meg 
a különleges növény több száz fajtát. 
A nap folytatásaként irány az egykori 
császári főváros. Délután autóbu-
szos városnézés BÉCS-ben (a Ring 
híres építményei: Operaház, Hősök 
tere, Parlament stb.). Az autóbuszos 
városnézés után egyéni szabadidő, 
majd hazautazás. Érkezés Budapest-
re az esti órákban.

MÁRCIUS IDUSA AZ ALPOKALJÁN

     4*-os hotelben    3*-os melléképületben
RÉSZVÉTELI DÍJ:    79.400,- Ft    69.500,- Ft 
Egyágyas felár:     16.300,- Ft    14.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépőjegyek, hajójegy, fülhallgató kb.: 60,- EUR

Idegenforgalmi adó: kb. 5,- EUR (Helyszínen fizetendő!)
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; a Szlovén tengerparton, Izola 
városában található San Simon szállodakomplexum épületeinek 4* és 3*-os 
szobái; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Velence óvárosa és a lagúnák

MÁRCIUS 1-3.KARNEVÁL AZ ADRIA MINDKÉT PARTJÁN!

1. nap: Bp. - Postojna - Piran - Izola 
Utazás rövid pihenőkkel Szlovénia 
egyik legismertebb turisztikai látvá-
nyosságához. POSTOJNA világhírű 
cseppkőbarlangjában kb. 2 km-es 
szakaszt kisvonatról csodálhatunk 
meg, majd kb. 1 km-es szakaszt sétál-
va járunk végig, hogy felfedezhessük 
a felszín alatt található mesevilágot. 
Továbbutazás a tengerpartra. PIRAN a 
szlovén Adria egyik leghangulatosabb 
városkája. Rövid séta az ódon, színes 
házak között. Vacsora, szállás Izolán.

2. nap: Velence 
Reggeli után irány VELENCE! Punta 
Sabbioniból hajóval közelítjük meg 

„Az Adria királynőjét”. Egyéni rész-
vétel a karneváli hangulatban. Igény 
esetén városnéző séta a magyar ide-
genvezetővel (Doge Palota - csak 
kívülről, Szent Márk tér, Rialto stb.). 
Késő délután visszautazás Szlovéniá-
ba. Kései vacsora, szállás Izolán.

3. nap: Izola - Rijeka / Fiume - Bp. 
Utazás az Isztriai-félsziget horvát ol-
dalára. Több évtizedes hagyomány-
ként FIUME karneváli központtá nőtte 
ki magát. A velencei „csendes” karne-
váli hangulattal ellentétben itt zenés 
felvonulás jellemző. Egyéni részvétel 
a forgatagban. Délután hazautazás. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.

VELENCEI & RIJEKAI KARNEVÁL
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FEBRUÁR 28 - MÁRCIUS 5. (MÁRCIUS 1-4.)
A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme a farsangban ér az igazi tetőpontjára! 
Eredetileg maga a fogalom is a húshagyókeddet jelölte.  Ez a vidám ünnepség 
a nagyböjt kezdetével, húshagyókeddel ér véget. Farsang / karnevál idején a 
világ számtalan országában őrzik ezt a hagyományt. Az európai karneválok 
sorában a XIX. század vége óta az egyik leghíresebb a nizzai, ahol hatalmas 
díszes kocsik menetével, virágok csatájával csalogatják a látogatókat.

KARNEVÁLI HANGULAT A FRANCIA RIVIÉRÁN

1. nap: Budapest - Milánó környéke
Utazás Budapestről Olaszországba, 
útközben rövid pihenőkkel. Szállás.

2. nap: Milánó Malpensa - Monaco
A repülőt választó utasok a kora reg-
geli órákban elrepülnek Milánó Mal-
pensa repülőterére, ahol csatlakoznak 
buszos utasainkhoz. Továbbutazás 
MONACO-ba, a hercegség fővárosá-
ba, a híres és gazdag miniállamba. 
Az Azúr-part egyik ékszerdoboza 
népszerűségét nem kis mértékben a 
kedvező földrajzi fekvésének köszön-
heti. MONTE CARLO a szerencsejáték 
fővárosa (Óváros, Kaszinó), két völgy 
között az Agel-hegy sziklateraszára 
épült. Szállás Sanremo környékén.

3. nap: Nizza 
Reggeli után irány NIZZA! A város 
varázsát fekvése és hangulata adja. 
Délután részvétel a NIZZAI VIRÁG-
KARNEVÁL-on, amelyet 1878 óta 
minden év februárjában megren-
deznek, de a gyökerek a középkorig 
nyúlnak vissza. A felvonuláson fan-
tasztikus virágkompozíciókat és jel-
mezesek parádéját csodálhatjuk meg 
végig a Promenade des Anglais-n. 
Szállás Sanremo környékén.

4. nap: Sanremo - Menton 
Délelőtt ismerkedés SANREMO-val. 
Séta a középkori házakkal, pasz-
tellszínű zsalugáterekkel szegélyezett 
szűk utcákon. MENTON-ban a híres 
CITRUSFESZTIVÁL-on narancsból és 

citromból készült hatalmas szobor-
kompozíciókban, mesejelenetekben 
gyönyörködhetünk. A település cit-
rom-, narancs- és mandarinkertjei 
miatt is ismert, de olasz hangulata, 
egymásba tapadó házsorai, virág- 
piaca, az apró kavicsokkal kikövezett 
Szt. Mihály tere valósággal lenyűgözi 
a látogatókat. A város és környéke 
arisztokratikus atomszférát sugároz, 
amelyet Maupassant is megemlített. A 
híres gazdagok ugyanúgy igyekeztek 
itt villákat, palotákat építtetni, mint 
idegen hírességek (pl. Winston Chur-
chill). Szállás Sanremo környékén.

5. nap: Antibes - Cannes - Milánó 
Reggeli után utazás ANTIBES-be.  
A település egyik érdekessége a  

Grimaldi-kastély, amely ma a modern 
művészeteknek ad otthont. Főként Pi-
casso munkái vonzzák a látogatókat. 
CANNES a Côte d’ Azúr egyik leghí-
resebb és legelegánsabb üdülőhelye, 
a filmvilág központja. A településnek 
gyönyörű a fekvése, kellemes a klímá-
ja, nem véletlen lett a felső tízezer téli, 
tavaszi találkozó helye. Séta a város-
ban. Délután irány Milánó Malpensa 
repülőtere, ahol a csoport kettéválik. 
A repülőt választó utasok a késő esti 
órákban hazarepülnek, a buszos uta-
soknak szállás Milánó környékén.

6. nap: Milánó környéke - Budapest 
Reggeli után hazautazás rövid pihe-
nőkkel. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
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   BUSSZAL    REPÜLŐVEL

Dátum:   02.28 - 03.05.  03.01 - 03.04.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  148.800,- Ft  158.800,- Ft
Egyágyas felár:   44.500,- Ft  31.300,- Ft
Félpanziós felár:  29.900,- Ft  19.900,- Ft
Reptéri ill. kb.:          ---   44.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, fülhallgató: kb. 125,- EUR 
Idegenforgalmi adó kb.: 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal vagy menetrendszerinti repülőjárattal.; 
középkategóriás szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

NIZZA VIRÁGKARNEVÁL & MENTON CITRUSFESZTIVÁL
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ÁPRILIS 19-22.KIRÁNDULÁS DÉL-TIROLBA

HÚSVÉT A FESTŐI KARINTIÁBAN

Dátum:    06.07 - 06.10.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  95.300,- Ft     
Egyágyas felár:    21.000,- Ft
Belépők, felvonójegy és fülhallgató kb.: 65,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Hüttauban középkategóriás 
panzió; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Hallstatt - Dachstein - Salzkammergut régió

JÚNIUS 7-10.SALZKAMMERGUT - SASFÉSZEK - GROSSGLOCKNER
1. nap: Budapest - Markt St. Florian - 
St. Wolfgang - Hüttau 
Utazás MARKT ST. FLORIAN-ba, az 
Ágoston rendiek apátságába, mely 
a középkor óta fontos egyházi és 
kulturális központ. Anton Bruckner 
volt a templom egyik legismertebb 
orgonistája, de az apátság zenei ha-
gyománya a híres fiúkórus révén 900 
éves múltra tekint vissza. A látoga-
tás után továbbutazás SALZKAM-
MERGUT vidékére. ST. WOLFGANG 
a legfelkapottabb üdülőhely, ahol 

a búcsújáró-templomban a híres  
Pacher-oltárt tekintjük meg. Vacsora, 
szállás Hüttauban.

2. nap: Grossglockner - Krimml-vízesés 
Délelőtt felkapaszkodunk a lenyű-
göző GROSSGLOCKNER ALPESI 
PANORÁMA ÚT-on, mely Salzburg 
tartományt és Karintiát köti össze 
48 kilométer hosszan. Délután irány 
a Krimml-vízesések völgye! A helyi-
ek szerint itt láthatók Európa leg-
nagyobb vízesései. Vacsora, szállás 
Hüttauban.

3. nap: Königssee - Berchtesgaden 
Egész napos kirándulás bajor föl-
dön. Városnéző séta BERCHTES-
GADEN-ben, amely a második világ-
háború időszakában csak kivételezett 
személyek számára volt megköze-
líthető. Látogatás az Oberzalbergen 
található egykori „Sasfészek”-ben. 
Az emelkedőt helyi speciális autó-
busszal, illetve lifttel küzdjük le. Visz-
szatérve a völgybe, rövid pihenő a 
KÖNIGSSEE partján. Vacsora, szállás 
Hüttauban.

4. nap: Hallstatt - Budapest 
Reggeli után irány HALLSTATT, a  
Salzkammerguti tóvidék gyöngy- 
szeme! Séta a tóparton, városnézés. A 
főtér parányi, de páratlan hangulatú, 
„az osztrák városok meséskönyvének 
legszínesebb lapja”-ként is említik. A 
tó panorámáját fentről is megcsodál-
juk, ugyanis az eddigiektől eltérően, 
most felkapaszkodunk sikló segítsé-
gével a városka feletti magaslatra. 
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.  

PÜNKÖSD AZ ALPOK VARÁZSLATOS VIDÉKÉN

Dátum:     04.19 - 04.22.    

RÉSZVÉTELI DÍJ:  92.800,- Ft     
Egyágyas felár:     16.000,- Ft    

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépőjegyek, fülhallgató kb.: 30,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Oberdrauburgban középkate-
góriás panzió; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.

1. nap: Bp. - Klagenfurt - Oberdrauburg
Utazás Szlovénián keresztül Karintiá-
ba. Ismerkedés KLAGENFURT neve-
zetességeivel: Tartományi Székház, 
Sárkányos kút, óváros palotái stb.  
Vacsora, szállás Oberdrauburgban.

2. nap: Millstatt - Ossiach - Villach
Irány a Karintiai-tóvidék! MILLSTATT, a 
Millstätter See partján épült klimatikus 
gyógyhely és síparadicsom egyik leg-
főbb látnivalója a XI. században alapí-
tott kolostor. Megkerülve az Ossiacher 
See-t, rövid pihenő OSSIACH egykori 
apátsági templománál. Séta és rövid 
szabadidő VILLACH belvárosában. Va-
csora, szállás Oberdrauburgban.

3. nap: Bressanone - Cortina D’Ampezzo
Egész napos kirándulás Dél-Tirol-
ba. Ismerkedés a híres püspöki köz-
ponttal, a vidék történelmi városával. 
BRESSANONE / BRIXEN belső város-
képe jellegzetes középkori hangulatot 
áraszt: festői utcák falfreskókkal, erké-
lyekkel, a püspöki székesegyház és az 
érseki palota. Rövid pihenő (időjárás 
és az útviszonyok függvényében) az 
1496 m tengerszint feletti magasában 
található festői PRAGSER WILDSEE 
partján. Rövid szabadidő CORTINA 
D’AMPEZZO-ban, Olaszország legfel-
kapottabb síparadicsomában, melyet 
az 1956-os téli olimpia tett világhírűvé 

és az outdoor-sportok (síelés, túrá-
zás, hegymászás) szerelmesei tesz-
nek egész évben nyüzsgővé. Vacsora, 
szállás Oberdrauburgban.

4. nap: Minimudnus - Maria Wörth -  
Budapest 
Délelőtt a MINIMUNDUS-t keressük fel, 
ahol pár óra alatt bejárhatjuk a világot 
a 150, 1:25 arányú, tökéletesen valóság-
hű épület között barangolva. MARIA 
WÖRTH a tó csodájaként is említett te-
lepülés, mely a IX. század óta a térség 
egyházi központja. Hazautazás rövid 
pihenőkkel Szlovénián keresztül. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.  

CORTINA D’AMPEZZO
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Dátum:   04.18 - 04.22.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  98.900,- Ft   

Egyágyas felár:   23.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Belépők az 1. 2. és 5. napon és fülhallgató kb.: 35,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.: 6,- EUR (Helyszínen fizetendő!)

Fakultatív kirándulások, kérjük előre jelezni részvételi szándékukat (min. 20 fő esetén):
Split - Trogir: 6.000,- Ft + kb. 130,- HRK belépők és fülhallgató összege
Šibenik - Krka Nemzeti Park: 6.500,- Ft + kb. 170,- HRK belépők és fülhallgató 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; 1 éj Szarajevó külvárosában, 3 éj 
Baska Voda: Hotel Horizont Spa & Wellness ****; félpanzió (reggeli és vacsora);  
idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Mostarban a Régi híd és környéke, Split óvárosa a Diocle-
tianus palotával, Trogir óvárosa, Sibenik dóm

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Déli szomszédaink csodálatos természeti tájakkal, építészeti látnivalók-
kal várják a pihenni vágyókat. Tavasszal még kellemesebb időjárással de  
mindenképpen kevesebb turistával találkozhatunk, változatos csillagtúrák 
illetve fakultatív kirándulások keretében fedezhetjük fel a régió kincseit.

1. nap: Budapest - Eszék - Szarajevó
A reggeli órákban elutazás Budapest-
ről a hegyek és a minaretek országá-
ba, Bosznia-Hercegovinába. Késő 
délután városnézés SZARAJEVÓ- 
ban: a 90-es években zajlott délszláv 
háború után újjászületett Könyvtár 
(kívülről), Gazi Huszref bég dzsá-
mi (kívülről), Bascsarsija, a nyüzs-
gő, keleties bazár, szerb templom, 
zsidó negyed, stb. Felkeressük a 
Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar 
trónörökös elleni merénylet hely-
színét. Vacsora, szállás a Szarajevó  
külvárosában.

2. nap: Mostar - Medjugorje -  
Baška Voda
Utazás a festői MOSTAR-ba. Séta az 
óvárosban, a Karadzsoz bég dzsámi 
megtekintése, majd a Neretván átí-
velő Régi hídon megyünk át. 1575-ös 
átadását követően több mint 400 
éven keresztül kötötte össze a város 
két partját, míg áldozatul nem esett 
a háborúnak. Ma, újjáépítve memen-
tóként ível át a folyón. Továbbutazás 
MEDJUGORJE-be, mely 1981. után 
vált a legismertebb és leglátogatot-
tabb zarándokhellyé Európa balkáni 
területén. Évről évre sok ezer zarán-

dok keresi fel az egykori Mária jele-
nések helyét. Vacsora, szállás Baška 
Voda-ban.

3. nap: Trogir - Split
Pihenés vagy fakultatív kirándulás. 
TROGIR egykor az Adria legjelen-
tősebb városai közé tartozott, Ra-
guzával és Velencével vetélkedett.  
SPLIT-et a görögök alapították, de 
híressé szülötte, Diocletianus császár 
tette. Városi rangját magyar királyok-
tól kapta, majd mintegy 400 évig 
Velence uralta. Vacsora, szállás Baška 
Voda-ban.

4. nap: Šibenik - Krka Nemzeti Park
Pihenés vagy fakultatív kirándulás. 
ŠIBENIK horvát alapítású város, im-
pozáns temploma 2000-ben került 
fel az UNESCO világörökségi listájá-
ra.  Séta az óvárosban, rövid pihenő. 
Továbbutazás Horvátország legfi-
atalabb nemzeti parkjába, a KRKA 
NEMZETI PARK-ba, a Dinara-hegy-
ség „aranyhajának” is nevezett Krka- 
folyó vízeséséi, zuhatagai közé.  
Vacsora, szállás Baška Voda-ban.

5. nap: Baška Voda - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel és egy 
meglepetés programmal. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

ÁPRILIS 18-22.SZARAJEVÓ - MOSTAR - TROGIR - SPLIT - ŠIBENIK - KRKA NEMZETI PARK

HÚSVÉT DALMÁCIÁBAN

MOSTAR

KRKA NEMZETI PARK

SPLIT

H
Ú

SV
É

T



24 HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

TERMÉSZETI KINCSEK ÉS AZ ADRIA

KVARNER-ÖBÖL - KRK SZIGET - PLITVICEI-TAVAK MÁJUS 9-12.

Dátum:    05.16 - 05.19., 09.12 - 09.15.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  79.300,- Ft     
Egyágyas felár:    18.000,- Ft
Belépők, hajójegyek és fülhallgató kb.: 70,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Deggendorf környéki közép-
kategóriás szálloda/panzió; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Regensburg óvárosa

MÁJUS 16-19., SZEPTEMBER 12-15.KALANDOS UTAZÁSOK SZÁRAZON ÉS VÍZEN
1. nap: Budapest - Schärding - 
Wernstein - Deggendorf környéke 
Utazás SCHÄRDING-be, az Inn folyó 
partján fekvő, színes házacskáiról is-
mert felső-ausztriai városba. Innen 
WERNSTEIN-be hajózunk, ahonnan 
autóbusszal érkezünk Deggendorf 
környéki szállásunkra. Vacsora.

2. nap: Walhalla - Regensburg  -  
Kelheim - Weltenburg  
Délelőtt egy „isteni” hely, a WAL-
HALLA (a germán istenek és hősök 
lakóhelye) szerepel a programban. 

Továbbutazás REGENSBURG-ba, 
ahol, mintha megállt volna az idő a 
XV-XVI. század fordulóján. Délután 
hajózás a Duna sziklás áttörésénél, 
KELHEIM és WELTENBURG között, 
amely a folyó legszebb szakaszai 
közé tartozik. Látogatás a WELTEN-
BURG-i bencés kolostor templo-
mában. Ha valaki megszomjazott, 
itt megkóstolhatja a több mint 900 
éves recept szerint főzött barna sört. 
Hajózás vissza Kelheimbe. Vacsora, 
szállás Deggendorf környékén.

3. nap: Passau - Kasten
Irány PASSAU, ahol a bencés apácák 
kolostorában nyugszik Szent István 
király felesége, Gizella. Városnézésünk 
során az ódon utcákat járva láthatjuk 
a díszes kutakat, a régi városházát, va-
lamint a dómot. Utazás a SWAROVSKI 
kristályhajón, várak és várromok között 
KASTEN-ig, ahol a legenda szerint Isa, 
a dunai sellő élt egykor. Visszatérve 
Passauba, a várból is megcsodáljuk a 
három folyó torkolatát. Vacsora, szállás 
Deggendorf környékén.

4. nap: Engelhartszell - Aschach - Bp.
Ausztria egyetlen Trappista kolos-
torát keressük fel ENGELHART-
SZELL-ben. Nemcsak a díszes, ba-
rokk templommal, hanem az igazi 
„trappista sajttal” és különféle likő-
rökkel is megismerkedhetünk. Ma is 
hajózunk: bejárjuk a Duna szabályos 
„S” alakot formáló, hurokszerű haj-
latát, az Engelhartszell és Aschach 
közötti szakaszon. Hazautazás au-
tóbusszal, rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN

Dátum:  05.09 - 05.12.    

RÉSZVÉTELI DÍJ:  69.500,- Ft     Egyágyas felár: 23.300,- Ft    
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépőjegyek, fülhallgató kb.: 360,- HRK; Idegenforgalmi adó kb.: 4,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás busszal; középkategóriás szálloda; félpan-
zió (reggeli és vacsora 1 pohár itallal); idegenvezetés; BBP biztosítás.

Kedvezményes részvételi díj pótágyon: 
0-5,99 éves korig pótágyon a részvételi díj: 34.200,- Ft
6-11,99 éves korig pótágyon a részvételi díj:  52.000,- Ft
12-17,99 éves korig pótágyon a részvételi díj:  59.800,- Ft
18 éves kortól pótágyon a részvételi díj:   63.700,- Ft

UNESCO Világörökség: Plitvicei Tavak Nemzeti Park

1. nap: Budapest - Varasd - Crikvenica
Utazás Horvátországba. Útközben is-
merkedés VARASD városával, mely a 
török időkben Horvátország fővárosa 
volt. Látogatás a Czilleiek, Erdődyek 
várában kialakított múzeumban. Va-
csora, szállás Selcén/Crikvenicán.

2. nap: Krk - Košljun - Vrbnik 
Egész napos kirándulás a legna-
gyobb horvát szigetre, KRK-re. Séta 
KRK városában, melynek parányi 
óvárosát tömör falak veszik körül. 
Továbbutazás autóbusszal Punatba, 
onnan hajóval KOŠLJUN-szigetre. A 
kis sziget dús növényzetű, paradicso-

mi hangulatú hely, ahol a ferencesek 
kolostorában szakrális tárgyakat, régi 
kéziratokat, festményeket őriznek. 
Visszatérve Krk szigetre, irány a bor-
termeléséről híres, hangulatos VRB-
NIK! Séta a meredek sziklafal tetején 
kiépült zegzugos utcákban. Vacsora, 
szállás Selcén/ Crikvenicán.

3. nap: Plitvicei-tavak
Egész napos kirándulás a PLITVI-
CEI-tavakhoz. A nemzeti park terü-
letén 16 tó, 92 vízesés, zuhatag talál-
ható. A parkban tett gyalogtúrát hajó 
és az utolsó szakaszban helyi busz 
egészíti ki. Visszaútban a szálláshely 

felé kitérőt teszünk a kalóz uszkok 
egykori fészkébe, SENJ-be. Vacsora, 
szállás Selcén/Crikvenicán. Vacsora 
után - búcsúzásként - fakultatív ha-
jókázási lehetőség.

4. nap: Rijeka - Budapest 
Irány FIUME / RIJEKA! Séta a belvá-
rosban, ahol lépten-nyomon magyar 
emlékekbe ütközünk. Látogatás a 
város felett emelkedő Trsat várá-
ban, valamint a Csodatévő Szűzanya 
tiszteletére felszentelt templomban, 
mely Horvátország egyik legfonto-
sabb búcsújáró helye. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.
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ÁPRILIS 28 - MÁJUS 4.VERONA - CERTOSA DI PAVIA

Dátum:   04.28 - 05.04.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  146.800,- Ft
Egyágyas felár:   34.500,- Ft
Félpanziós felár:  19.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 6,- EUR
Belépők, bergamói felvonó, hajójegyek, fülhallgató kb.: 95,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.: 6,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; helyi középkategóriájú  
szállodák; reggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Verona és Vicenza óvárosa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Olaszország északi részén az Alpok és a Pó-síkság találkozásánál, a 
hegységbe vájt gleccservölgyek páratlan szépségű tóvidéket alakítot-
tak ki. A múlt században a legfelkapottabb üdülőkörzet volt e kivételes 
szépségű táj. Az őshonos azálea és rododendron virágzása szemet gyö-
nyörködtető látványt nyújt.

1. nap: Budapest - Vicenza - Garda-tó
Utazás Olaszországba Szlovénián ke-
resztül. Rövid belvárosi séta Palladio 
városában, VICENZA-ban. A kőfara-
góból lett építőművész egyéni stílusá-
nak fejlődését alkotásain keresztül kö-
vethetjük nyomon. Szállás a Garda-tó 
környékén.

2. nap: Sirmione - Verona 
Utazás a Garda-tóhoz. Hajókázás a 
különleges fekvésű üdülőhely, SIR-
MIONE körül. Városnézés a lüktető 
VERONA-ban, amely Észak-Olaszor-
szág egyik legvirágzóbb települése 
és a „szerelmesek” városa (Aréna, 
Romeo háza, Júlia erkélye stb.). Szál-
lás a Garda-tó környékén.

3. nap: Bergamo - Como 
Utazás BERGAMO-ba. A település 
csaknem érintetlenül megőrizte kö-
zépkori jellegét, régi magva a fallal 
övezett Felsőváros. Továbbutazás 
COMO-ba. A Comoi-tó a Garda és 
a Maggiore után a harmadik leg-
nagyobb, de talán a legszebb az 
észak-olaszországi tavak között. 
Szállás Milánó környékén.

4. nap: Lago Maggiore -  
Borromeoi-szigetek
A Lombardia, Piemonte és Svájc kö-
zött fekvő, kanyargós gleccserteknőt 
kitöltő LAGO MAGGIORE a második 

legnagyobb tó Olaszországban. Ha-
jókirándulásunk során megtekintjük 
ékességét, a BORROMEOI-szigete-
ket. Szállás Milánó környékén.

5. nap: Milánó 
Egész napos kirándulás és város-
nézés Olaszország második legna-
gyobb városában, a gazdasági élet, 
az ipar és a divat központjában,  
MILÁNÓ-ban: a 600 évig épült, több 
mint 2000 szoborral díszített Dóm, 
a milánói hercegség tündöklésének 
és bukásának színhelye, a Sforza 
kastély, a világhírű Scala stb. Szállás 
Milánó környékén.

6. nap: Certosa di Pavia - Pavia - 
Garda-tó 
Lombardia legszebb reneszánsz al-
kotását, a CERTOSA DI PAVIA kart-
hauzi kolostort keressük fel. Látoga-
tás a Visconti hercegek által alapított 
épületegyüttesben. Majd a közeli 
PAVIA-ba utazunk, mely egykor 
Lombardia fővárosa volt. Városné-
zés: dóm, az egyetem megtekintése, 
majd séta a híres fedett hídon. Szál-
lás a Garda-tó környékén.

7. nap: Garda-tó - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel, Szlo-
vénián keresztül. Érkezés Budapestre 
az esti órákban.

MILÁNÓ ÉS AZ ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK

COMÓI-TÓ

SIRMIONE

MILÁNÓ

LAGO MAGGIORE
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Dátum:    05.20 - 05.26.  09.09 - 09.15. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  159.700,- Ft  159.700,- Ft
Egyágyas felár:   38.000,- Ft  38.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 6,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.: 6,- EUR
Belépők, foglalási díj, fülhallgató és hajójegy Cinque Terrén kb.: 140,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió; idegenvezetés, 
BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Firenze, Siena és San Gimignano óvárosa; 
Pisa: Dóm, Ferde-torony, Battistero

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Ronta 
Utazás Budapestről Szlovénián ke-
resztül Rontába. Vacsora, szállás.

2. nap: Firenze 
Délelőtt irány FIRENZE! Egész napos 
városnézés a „reneszánsz bölcső-
je”-ként ismert központban: dóm, 
Keresztelő-kápolna, Palazzo Vecchio, 
Ponte Vecchio, Santa Croce, Piazza 
Michelangelo stb. Látogatás az UFFI-
ZI képtárban helyi vezető kalauzolá-
sával. Itt találjuk az itáliai reneszánsz 
leggazdagabb kollekcióját, valamint 
az évszázadok alatt felhalmozott Me-
dici gyűjteményt is. Vacsora, szállás 
Lido di Camaioréban.

3. nap: Pisa - Lucca - Lido di Camaiore 
PISA, a „Ferde torony” városa, mely 
a XI-XIII. századi Itáliában Genova 
és Velence vetélytársaként tenge-
ri nagyhatalom volt. Ennek a kor-
nak a gazdagsága teremtette meg 
azt az egyedülálló épületegyüttest 
(Keresztelőkápolna, dóm, Ferde to-
rony) mely a „Csodák mezején” áll. 
Továbbutazás LUCCA-ba, ahol a II. 
században alapított egykori római 
kolónia utcái kanyarognak a közép-
kori házakkal együtt, néha kiszéle-
sedve, helyet adva az apró tereknek, 
templomoknak.  Vacsora, szállás Lido 
di Camaioréban.

4. nap: Siena - San Gimignano 
Kirándulás SIENA-ba, Szent Katalin 

városába, mely Olaszország leg-
szebb középkori települése. Város-
néző séta: Palazzo Pubblico, Fonte 
Gaia, dóm stb. Egy csodálatos ráadás 
mai programunkra: SAN GIMIGNANO 
városkája, amely virágkorát a XII-XIII. 
században élte, amikor az Észak-Eu-
rópából a Rómába vezető fő zarán-
dokút egyik fontos állomása volt. 
Vacsora, szállás Lido di Camaioréban.

5. nap: Cinque Terre - Portovenere
Programunkban a festői a CINQUE 
TERRE! Öt falu, melyek szédítő szik-
laszirtek szélébe kapaszkodó háza-
ikkal néznek le a tenger hullámaira. 
PORTOVENERE, a Ligur partvidék 
legromantikusabb települése nem 
másról, mint Vénuszról kapta nevét. 
Vacsora, szállás Lido di Camaioréban.

6. nap: Parma - Mantova - Garda-tó 
Irány PARMA! A város a gasztro-
nómiai fogalmak, „pármai sonka”, 
„parmezán sajt” mellett művészeti 
szempontból sem érdektelen (dóm, 
Keresztelő kápolna stb.). Tovább- 
utazás a Gonzaga család városába, 
MANTOVA-ba. Városnézés: Palazzo  
del Te, a Szt. András bazilikában Man-
tegna sírja. Vacsora, szállás a Gar-
da-tó környékén.

7. nap: Garda-tó - Budapest 
Hazautazás Szlovénián keresztül, pi-
henőkkel. Érkezés Budapestre az esti 
órákban.

MÁJUS 20-26., SZEPTEMBER 9-15.RENESZÁNSZ ITÁLIA

TOSZKÁN VARÁZSLAT

A toszkán tartományi székhely, Firenze meghatározó szerepet játszott az 
egész európai kontinens kulturális fejlődésében. Illatos szőlő- és olíva ültet-
vények övezte utak, hangulatos középkori utcácskák. A Cinque Terre szín-
pompás sziklaszirtekre épült házacskái.

FIRENZE

TOSZKÁNA

SIENA
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   BUSZ / BUSZ   BUSZ / REPÜLŐ

Dátum:   05.30 - 06.06.  05.30 - 06.05.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  179.800,- Ft  179.800,- Ft
Egyágyas felár:   39.500,- Ft  35.400,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:         ---   29.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó: kb. 13,- EUR (helyszínen fizetendő!)
Belépők, fülhallgató: kb. 65,- EUR  
Szervizdíj / borravaló:  6,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, vagy választás szerint hazaútban Bari - Budapest 
útvonalon repülővel; középkategóriás szállodák; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; 
BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Matera, Castel del Monte, Alberobello „Trulli” stílusú épületei

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Az olasz csizma délkeleti tartománya a magyar utazók körében még kevés-
sé ismert. Antik kikötők, középkori várkastélyok, katedrálisok, különleges 
városképek birodalma. Már-már Európán kívüli, akárcsak Szicília: keleties, 
szegény, de festői. Egyedi építészeti stílusa mellett itt van Dél-Olaszor-
szág legnagyobb cseppkőbarlangja és természetesen a változatos arculatú  
Adria.  Apulia régiója Dél-Itália és Kis-Ázsia egyedülálló szakrális és kulturális 
kapcsolatát ötvözi!

1. nap: Budapest - Rimini di Viserba
Elutazás reggel Budapestről Szlo-
vénián keresztül az Adria partjára.  
Vacsora, szállás Rimini di Viserbában.

2. nap: Rimini di Viserba - Loreto 
Irány APULIA, olaszul PUGLIA tarto-
mánya. Ancona után letérünk az autó-
pályáról és LORETO-ba látogatunk. A 
települést egy csoda tette híressé. Szűz 
Mária a kis-ázsiai Ephesos-ban (ma 
Törökország) halt meg, azonban, ami-
kor Kis-Ázsiát elözönlötték a muszlim 
törökök, az angyalok az éj leple alatt 
átszállították Szűz Mária házát az itáliai 
Loretoba. A látogatás után továbbuta-
zunk az olasz csizma „sarkantyújába” 

a Gargano-félszigetre. Vacsora, szállás 
San Giovanni Rotondóban.

3. nap: Gargano-félsziget 
Egész napos tartalmas kirándulás 
a Gargano-félszigeten. MANFRE-
DONIA strandjáról és Hohenstaufen 
Anjou-korabeli váráról nevezetes. A 
várost a homéroszi legendák szerint 
Siponto, Diomédesz fia építtette; 
egyike volt az első itáliai püspöksé-
geknek, melyeket Szent Péter apos-
tol alapított. A Monte Gargano keleti 
lábánál fekszik a környék középkori 
központja MONTE SAN ANGELO, 
régi búcsújáró hely. Fő látnivalója a 
Monte Sant’ Angelo szentély, ame-

lyet I. Anjou Károly emeltetett. A 
keresztény tézisek szerint az itt ta-
lálható barlangban több alkalommal 
is megjelent Szent Mihály arkangyal. 
Továbbutazás Olaszország egyik 
legfontosabb zarándokhelyére, a 
szentté avatott Pió atya (PIO PAD-
RE) szülővárosába, SAN GIOVANNI 
ROTONDO-ba. Vacsora, szállás San 
Giovanni Rotondóban.

4. nap: Trani - Castel del Monte 
A román építészet igazi gyöngyszeme 
TRANI, templomának védőszentje a 
csodatevő zarándok Szt. Miklós. Dél-
után egy különleges erődítményhez, a 
CASTEL DEL MONTE-hoz látogatunk, 
melyet II. Frigyes építtetett. A nyolc-
szögletű vár falait több helyen még ma 
is márvány borítja, a bejáratot is már-
ványfaragás díszíti, a bevehetetlennek 
épült vár sokkal inkább palotának ne-
vezhető. Az óváros déli részében álló, 
háromhajós bazilikát a XI. század kez-
detén építették, majd az évszázadok 
folyamán többször bővítették. Vacsora, 
szállás Alberobellóban.

5. nap: Castellana Grotte - Ostuni - 
Alberobello 
Felkeressük Dél-Olaszország legna-
gyobb cseppkőbarlangját, a CAS-
TELLANA GROTTE-t. Majd látogatás 
a hegyre épült, festői OSTUNI-ban. 
ALBEROBELLO jellegzetes építmé-
nyei az Európában egyedülálló, ke-
rek, darázsfészek-szerű lakóépületek. 
A trulli úgy készül, hogy minden tég-
láját kicsivel beljebb teszik, míg a te-
tőzet össze nem ér. Az építőanyagok 
így egymást stabilizálják. Apulián 

kívül, Szíriában és Örményország-
ban állnak hasonló épületek. Vacsora, 
szállás Alberobellóban.

6. nap: Matera - Bari 
Délelőtt MATERA-ba látogatunk, 
melynek egyedi, sziklába vájt, belül 
freskókkal díszített épületei Anató-
liára emlékeztetnek. Délután a tar-
tomány fővárosát, BARI-t keressük 
fel, mely a rómaiak idején egyszerű 
kereskedelmi központ volt, majd a IX. 
században a szaracén uralom alatt 
vált a régió fővárosává. A XI. század 
végén Myrából (ma Törökország) 
idehozták Szent Miklós ereklyéit, így 
a város egyike lett Európa legjelen-
tősebb keresztény központjainak. 
Az ereklyék elhelyezésére építették 
a San Nicola bazilikát, a román kori 
építészet egyik legszebb alkotását. 
Bariban is felfedezhető II. Frigyes 
kézjegye, a Sforzák által 1500 körül 
alapított, hatalmas kastélyban, mely 
egykor börtön volt, ma múzeumként 
működik: a szobrok „börtöne”. Va-
csora, szállás Alberobellóban. 

7. nap: Gradara - Rimini di Viserba 
Rövid szabadidő majd transzfer a 
repülőtérre. A repülős utasok a déli 
órákban hazarepülnek Bariból, a bu-
szos utasokkal északnak indulunk, 
útközben rövid kitérőt teszünk a kö-
zépkori erődítményrendszerrel büsz-
kélkedő kisvárosba, GRADARA-ba. 
Vacsora, szállás Rimini di Viserbában.

8. nap: Rimini di Viserba - Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.

MÁJUS 30 - JÚNIUS 6. (MÁJUS 30 - JÚNIUS 5.)AZ OLASZ CSIZMA SARKA ÉS SARKANTYÚJA

OLASZORSZÁG: APULIA

MATERA

ALBEROBELLO
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Dátum:    05.21 - 05.28. 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 209.700,- Ft 
Reptéri illeték + csomagdíj kb.: 49.000,- Ft
Félpanziós felár (6 vacsora): 23.500,- Ft
Egyágyas felár:   42.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR
Belépők, fülhallgató, Lipari-szigeteki hajójegy: kb. 135,- EUR
Etna - terepjáró és felvonó ára: kb. 65,- EUR 

Fakultatív kirándulás az Alcantara-szurdokba (min. 15 fő jelentkezése esetén): kb. 35,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú szállodák; reggeli; 
idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.
UNESCO Világörökségek: Siracusa, Agrigento régészeti területe, Eoli-szigetek, Villa Casale

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Catania
Repülés Cataniába az esti órákban 
közvetlen járattal. Szállás Taormina 
környékén. A késői érkezés miatt ezen 
az estén nincs vacsora.

2. nap: Siracusa
SIRACUSÁ-t a görögök alapították, 
de a rómaiak hódításával is virágzott. 
Legendás polgára volt Archimédesz, 
a természettudós itt dolgozta ki a 
nevét viselő fizikai törvényt. Főbb 
látnivalók: Görög színház, római 
amfiteátrum, Aretusa forrása, Szent 
János katakomba, és a legújabb kori 
zarándok templom, Madonna delle 
Lacrime, amelyet II. János Pál pápa 
őszentsége avatott fel. Szállás Taor-
mina környékén.

3. nap: Etna - Taormina
Kirándulás az ETNA-ra, Európa 
legmagasabb, aktív vulkánjára. Fa-
kultatív lehetőség: utazás kabinos 
felvonóval és terepjáróval kb. 3.000 
méteres magasságba. A festői  
TAORMINA-ban a város nevezetes-
ségét, a görög színházat tekintjük 
meg, mely Csontváry festménye 
alapján ismerős számunkra. Szállás 
Taormina környékén.

4. nap: Vulcano - Lipari-szigetek
Szicília észak-keleti kikötőjéből, Mi-
lazzoból indulva, mintegy egyórányi 
hajóút után érjük el a kis szigetcso-
portot a türkizkék Tirrén-tengeren, 
mely több elszórt sziklaszirtből és 
hét festői szépségű szigetből áll. 

Körbehajózzuk a VULCANO szigetet, 
majd irány a LIPARI-sziget, ahol ki-
kötünk. Látogatás a Régészeti Múze-
umban. Szabadidő után visszatérünk 
hajóval Milazzoba, onnan pedig autó-
busszal a Taormina környéki szállás-
helyünkre.

5. nap: Alcantara-szurdok - Savoca
Pihenés vagy fakultatív kirándulás 
az Etnáról lezúduló olvadékvíz vájta 
kemény bazaltsziklák közé, az Alcan-
tara-szurdokba, ahol őshonos szicíliai 
növényeket is láthatunk. A szurdok 
megközelítése lifttel és lépcsőn ke-
resztül történik. A patak vize még a 
forró nyári hónapokban is igen hideg. 
Továbbutazás a hegyek között meg-
bújó kisvárosba, SAVOCA-ba, ahol 
a Keresztapa című filmeposz első 
részének egyes jeleneteit forgatták. 
Szállás Taormina környékén.

6. nap: Piazza Armerina - Agrigento
Irány a déli part! AGRIGENTO ókori 
görög templom-együttese a kor leg-
jelentősebb archeológiai emlékhelye. 
Továbbutazás PIAZZA ARMERINA 
városába. A pezsgő életű, virágzó, 
vidékies kisváros részben középkori, 
részben barokk épületeinek köszön-
heti sajátos hangulatát. A római kor-
ból fennmaradt Villa Casale-t a XX. 
században feltárt mozaikjai tették vi-
lághírűvé. Szállás Palermo környékén.

7. nap: Palermo - Monreale
Ismerkedés PALERMO-val. A város 
ötvözi az európai és keleti vonáso-
kat, az arab hatástól a normannig, 
stílusjegyeiben a barokktól a szecesz-
szióig. Városnézés: Normann palota, 

székesegyház, Piazza Pretoria stb. 
Délután látogatás a román építőmű-
vészet egyik csodálatos alkotásában, 
a MONREALE-i Dómban. Szállás Pa-
lermo környékén.

8. nap: Cefalu - Messina - Catania - 
Budapest
Első állomásunk a festői fekvésű 
CEFALÚ. A hangulatos tengerparti 
kisváros egy meredek sziklatömb 
lábánál épült ki. Dómja Szicília egyik 
legfontosabb normann kori műem-
léke. Továbbutazás Szicília harmadik 
legnagyobb városába MESSINA-ba. 
Este transzfer a reptérre, hazautazás. 
Érkezés Budapestre a késő esti órák-
ban, a menetrend függvényében.

MÁJUS 21-28.KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA

OLASZORSZÁG: SZICÍLIA

Szicília a Földközi-tenger legnagyobb szigete, melynek birtoklása a törté-
nelem során mindig különös jelentőséggel bírt. Az ókori görög és a gótikus 
építészet emlékei mellett a művészeket évszázadok óta megihlető termé-
szeti szépségek birodalma, ahol az Etna és a vulkanikus Eoli (Lipari)-szige-
tek nemcsak a geológusokat nyűgözik le!

CEFALU

TAORMINA
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Dátum:    03.03 - 03.11.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:   298.300,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 68.000,- Ft 
Egyágyas felár:   77.200,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 20,- EUR
Belépők és hajójegyek kb.: 155,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel; a programok során autóbusszal, 
hajóval Lanzarotéra és La Graciosára; helyi középkategóriájú szállodák; 
félpanzió; idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
A szigetet az UNESCO 1993-ban Bioszféra-rezervátumnak nevezte ki.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Csillagtúráink során felfedezzük a három misztikus vulkáni sziget termé-
szet- és ember alkotta látnivalóit.

1. nap: Budapest - Fuerteventura 
Repülés délután Fuerteventurára 
közvetlen járattal. Vacsora, szállás.

2. nap: Fuerteventura - Lanzarote
Egész napos kirándulás a szigetcso-
port legkevésbé ismert szigetén. LA 
OLIVA, az egykori politikai, közigaz-
gatási és kulturális központ, ma me-
zőgazdaságból élő falu. A Kanári-szi-
getek legelső fővárosa BETANCÚRIA 
volt, melyet Jean de Bethencourt 
normann hódító alapított 1405-ben. 
A Casa Santa Maria egy jellegzetes 
kanári épület, - napjainkban múzeum 
-, ahol helyi kézműves termékekből is 
vásárolhatunk. Áthajózás Lanzarotéra, 
vacsora, szállás. 

3. nap: Timanfaya Nemzeti Park - El 
Lago Verde - Los Hervideros - La Geria 
Ismerkedés Lanzarote nyugati részé-
vel, a TIMANFAYA NEMZETI PARK-
kal. Először buszos túrát teszünk, 
majd megtapasztalhatjuk milyen 
forróság uralkodik a talpunk alatt. EL 
LAGO VERDE egy színpompás vulká-
ni kráter, melyet az óceán beáramló 
vize töltött fel. A LOS HERVIDEROS 
partszakaszon ismerkedünk az óceán 
hullámai által alkotott, változatos ba-
zaltszikla alakzatokkal. LA GERÍA-n 
látogatás egy borászatban, kóstoló-
val és vásárlási lehetőséggel. Vacso-
ra, szállás.

4. nap: Tahíche és környéke 
A Fundación César Manrique, a híres 
polihisztor César Manrique egykori 
lakó- és alkotóhelye, mely nem egy-

szerűen „csak egy ház”, ilyet máshol 
nem láthatunk! A művész a termé-
szet és az építészet páratlan harmó-
niájában, földalatti lávabuborékokból 
képződött barlangokból alakította 
ki az építményt. A Museo el Patio 
Lanzarote látványos mezőgazda-
sági múzeuma, mely napjainkban 
is foglalkozik növénytermesztéssel. 
A Monumento de la Fecundidad al 
Campesino egy 25 méter magas ter-
mékenységi emlékmű, melyet César 
Manrique ötlete alapján kiselejtezett 
hajótest lemezekből hegesztettek 
össze. Vacsora, szállás.

5. nap: Kirándulás a sziget észak- 
keleti részére
A Cueva de los Verdes a Corona 
vulkán lávafolyama által kialakított 
barlangrendszer, melyet egykor me-
nedékként használtak a szigetlakók. 
Különleges akusztikája miatt egy 
része koncertteremnek ad otthont. 
A látogatás végén egy titokzatos él-
ményben lesz részünk. A közelben 
található Jameos del Agua 48 km 
hosszú barlangrendszer, melynek egy 
kristálytiszta vizű kis tavában a vilá-
gon egyedülállóan fehérszínű, mély-
tengeri vak rákok élnek. A César Man-
rique tervei alapján kialakított Jardin 
de Cactus több mint 1000 kaktusznak 
ad otthont. Vacsora, szállás.

6. nap: Üdülés
Pihenés. Vacsora, szállás.

7. nap: Arrecife - La Graciosa
Irány ARRECIFE, a sziget fővárosa.  

A sziget északnyugati részén, 474 
méterrel a tengerszint felett maga-
sodó Mirador del Rióról gyönyörű 
kilátás nyílik Lanzarotéra, a szom-
szédos La Graciosa szigetére és az 
óceánra. Délutáni programunk LA 
GRACIOSA, a csend és nyugalom 
szigete. Orzolából kb. 20 perces ha-
jóút után érjük el a Kanári-szigetek 
legeldugottabb kincsét, melyet kb. 2 
órás dzsip túra keretében fedezünk 
fel. Vacsora, szállás.   

8. nap: Teguise - Fuerteventura
Irány TEGUISE, a Kanári-szigetek 
egyik legrégebben alapított telepü-
lése, mely 1847-ig Lanzarote fővá-
rosa volt. Látogatásunk során képet 
kapunk a gyarmati kor időszakáról. 
Manapság vasárnapi piacáról híres a 
település, ahol szinte minden megta-

lálható. Délután transzfer a kikötőbe, 
hajózás Fuerteventurára. Transzfer a 
repülőtérre, hazautazás Budapestre 
menetrendszerinti járattal. 

9. nap: Budapest
Érkezés a hajnali órákban Budapestre.

MÁRCIUS 3-11.LANZAROTE - FUERTEVENTURA - LA GRACIOSA

KANÁRI-SZIGETEK: LANZAROTE

MIRADOR DEL RIO

CUEVA DE LOS VERDES

ARRECIFE



30 HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

E
U

R
Ó

PA

1. nap: Budapest - Németország 
Kora reggel elutazás Budapestről, 
Ausztrián át Németországba. Szállás.

2. nap: Charleroi - Verdun
A repülővel utazók a kora reggeli 
órákban Budapestről Charleroi-ba 
repülnek. Találkozás a magyar au-
tóbusszal. Továbbutazás Lotharin-
giába. Első megállónk SEDAN, ahol 
1870-ben zajlott le a csata a francia 
császárság és a porosz királyság kö-
zött, ez utóbbi győzelmével. Ennek 
is következménye VERDUN, az I. Vi-
lágháború egyik leghosszabb és leg-
véresebb csatája, ennek helyszíneit 
keressük fel. 1916-ban tíz hónapon 
át harcoltak egymás ellen franciák és 
németek, melynek eredménye közel 
700.000 halott és sebesült volt. A 
katonai temetőkben tiszteletet pa-
rancsoló fehér keresztek végelátha-
tatlan sora emlékezésre késztet min-
den arra haladót. A „Bajonett-árok” 
a 137. gyalogosezred 57 katonájának 
tiszteletére épült műemlék a hajda-
ni lövészárok helyén. Szállás Verdun 
környékén.

3. nap: Verdun - Amiens - Rouen 
Délelőtt látogatás AMIENS városá-
ban, ahol a legenda szerint Márton 
még római tisztként szolgált. A Notre 
Dame katedrálist a legtöbb művé-
szettörténeti leírás a gótika „csúcs-
teljesítménye”-ként említi, és nem 
utolsó sorban valamennyi franciaor-
szági gótikus templom közül a leg-
nagyobb! Továbbutazás ROUEN-be, 
a fontos tengeri kikötőközpontba. 
Az országban megszámlálhatatlan 
műemlék található, azonban ez az 
egyetlen olyan város, amelyet „Vil-
le-musée”, azaz múzeumvárosként 
is ismernek. Itt halt máglyahalált 
Jeanne d’Arc, akit 1920-ban szentté 
avattak és Franciaország patrónája-
ként tisztelnek. Ismerkedés a város 
történelmi látnivalóival. Szállás.

4. nap: Normandia híd - Tancarville-i 
híd - Caen - Mt. Saint Michel
Le Havre közelében található a PONT 
DE NORMANDIE, amely a Szajna fe-
lett átívelő, az ország legnagyobb, 
1995-ben felavatott függőhídja (2.141 
m hosszú). A PONT DE TANCARVIL-
LE a világ egyik legjelentősebb füg-

gőhídja, a Szajna partján található két 
hatalmas (125 m) pilléről függesztett 
középső hídpálya szakasza több mint 
40 m-rel van a folyó dagályszint-
je felett. Rövid pihenő CAEN-ban, a 
„normann Athén”-ban (Vilmos király 
őrtornya, Nők- és Férfiak Apátsága, 
Saint-Pierre templom stb.). Délután 
a képekről már jól ismert MONT- 
SAINT-MICHEL és koronája, a „Csoda”, 
a bencés apátság megtekintése sze-
repel programunkban. Szállás Mont- 
Saint-Michel környékén. 

5. nap: Mt. Saint Michel - Vitré -  
Angers - La Rochelle 
VITRÉ középkori városka, ahol Bretag-
ne egyik legfontosabb középkori vég-
vára látható. Első tulajdonosa Hódító 
Vilmos seregében szolgált. ANGERS a 
Plantagenêt és Anjou dinasztiák köz-
pontja volt egykor. Az Anjouk idején 
hatalmas építkezések, valamint a több 
mint 5.000 diákkal büszkélkedő egye-
tem igazi központtá tette a telepü-
lést. A várban található Nagy Galéria 
egyik büszkesége a XIV. század végén 
készült „Apokalipszis” faliszőnyeg. 
A St-Maurice katedrális az anjou gó-
tika remeke, amelyet angevin, vagy 
ismertebb nevén a Plantagenêt stílus 
első műveként is említenek. Szállás La 
Rochelle környékén.

6. nap: La Rochelle - Ile de Ré -  
Cognac - Bordeaux 
LA ROCHELLE az „Az Atlanti-partvi-
dék gyöngyének” is nevezett város, 

az egyik legnagyobb történelmi múl-
tú, rengeteg műemléket befogadó 
település a nyugati partvidéken.  ILE 
DE RÉ kb. 20 km hosszú, szabály-
talan formájú sziget. Egykor fontos 
kereskedelmi és hadikikötő volt, ma 
a nyugati part egyik legkedveltebb 
üdülőövezete és természetvédelmi 
terület (Réserve naturelle). PHARE 
DES BALEINES-ben rövid pihenő, 
fényképezési lehetőség az óceán 
felé. COGNAC kisváros nevét nem 
a látnivalói tették naggyá és nem is 
az, hogy itt született a franciák lo-
vagkirálya, I. Ferenc, hanem az egyik 
legnemesebb és legdrágább ital, a 
konyak. A település és környékének 
fő nevezetességei a pincészetek, így 
nem maradhat el a pincelátogatás 
sem, ahol fakultatív kóstolási és vá-
sárlási lehetőség is lesz! Továbbuta-
zás Bordeaux-ba, szállás.

7. nap: Bordeaux - Saint-Émilion - 
Arcachon - Pilátus Düne - Bordeaux 
BORDEAUX az egykori Aquitaine 
hercegség fővárosa, a francia borá-
szat leghíresebb központja. A XVIII. 
századi óriási építkezéseknek kö-
szönhetően egységes városmag 
alakult ki. A kb. 5.000, nagyjából 
egy időben elkészült, palotának is 
beillő, klasszikus vonalú házak teljes 
harmóniában állnak a középkori em-
lékekkel. Séta az óvárosban, a festői 
utcák labirintusában. ST-ÉMILION a 
Dordogne folyó északi partján elterü-

BORDEAUX - MARSEILLE - LYON - BEAUNE - DIJON

TOUR DE FRANCE - FRANCIA NAGYKÖRÚT

Programunk során a legszebb francia katedrálisokat (Amiens, Rouen, Mont 
Saint Michel, Moissac, Albi, Cluny stb.), a legszebb városokat (Rouen, La 
Rochelle, Pérouges, Beaun, Dijon stb.), a legnagyszerűbb hidakat (Norman-
dia-híd, Tancarville, Millau stb.), a francia borkultúra remekeit (Bordeaux, 
Cognac, Rhone-völgye, Burgundia stb.) mutatjuk be. Felkeressük a Verdun 
közelében 100 éve lezajlott csata helyszínét is, amely az I. Világháború ese-
ményeire, áldozataira emlékeztet minden arra járó turistát.

MARSEILLE

BURGUNDIA

MONT ST. MICHEL

MILLAU VÖLGYHÍD
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    BUSSZAL    REPÜLŐVEL
Dátum:    05.18 - 05.30.  05.19 - 05.29.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   328.800,- Ft  358.800,- Ft
Egyágyas felár:    109.500,- Ft  101.000,- Ft
Félpanziós felár:   99.800,- Ft  89.800,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:          ---   48.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, fülhallgató: kb. 160,- EUR 
Idegenforgalmi adó kb.: 15,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, vagy választás szerint Bp. - Charleroi és  
Basel - Bp. útvonalon menetrendszerinti repülőjárattal.; középkategóriás szállodák; reggeli; 
idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Amiens katedrálisa, Mont-Saint-Michel, Bordeaux - Port de la Lune, Moisac apátsága (Szt. 
Jakab út része), Lyon történelmi városa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

lő kisváros, a leghíresebb vörösborok 
hazája. Rövid pihenő ARCACHON 
városkában, ahol a francia gaszt-
ronómia egyik legismertebb étkét, 
az osztrigát mindenki saját kedvére 
megkóstolhatja. Az Atlanti-óceán 
partján találjuk a PILÁTUS DÜNE-t, 
amely Európa legmagasabb termé-
szet alkotta különlegessége (kb. 500 
m széles, 100 m magas és majdnem 
3 km hosszú, 60 millió m³ homok). 
Szállás Bordeaux-ban. 

8. nap: Bordeaux - Moissac - Albi - Millau
MOISSAC apátsága Franciaország 
egyik legszebb egyházi épületegyüt-
tese, egyben a Szent Jakab út fontos 
állomása is. A kerengőben található 
hetvenhat oszlopfő rendkívüli művészi 
kidolgozással bír. ALBI a katár (kathar) 
eretnek mozgalom egyik központja. A 
Ste-Cécile katedrális az ország egyik 
legkülönösebb építménye, hiszen el-
lentétben a többi francia katedrálissal, 
teljes egészében téglából emelték. 
Az egyhajós templom a szentéllyel 
együtt mintegy 100 m hosszú, a falak 
szinte minden négyzetcentiméterét 
több mint 2.000 festmény díszíti, XV. 
századi karzata különleges ritkaság. A 
Palais de la Berbie egykor a város püs-
pökének volt a székhelye. Ma a Tou-
louse-Lautrec múzeumnak ad otthont, 
ami nem maradhat ki a programunk-
ból. Továbbutazás a szálláshely felé 
átkelve a közel 300 méter magasság-
ban, 2,5 km hosszan húzódó MILLAU 

VÖLGYHÍD-on! 2009-es átadásakor a 
világ legmagasabb hídja volt, a ferde-
kábeles hidak tekintetében még ma 
is tartja „leg” rekordját! Szállás Millau 
környékén.

9. nap: Millau - Marseille 
Francia földön sok olyan város van, 
amelynek története több mint egy 
évezredet ölel át, de MARSEILLE 
több mint két és fél évezredes. Itt 
volt az első jelentős város a mai 
Franciaország területén. A Földkö-
zi-tenger partvidékének fővárosa 
lakosait tekintve a második legna-
gyobb település, gazdasági, politikai 
és kulturális központként is jelentős. 
2013-ban Európa Kulturális Fővárosa 
volt. Séta a régi kikötőben, a Notre 
Dame de la Garde megtekintése. 
LES CALANQUES népszerű üdülő-
hely, ahol a kb. 25 km-es hosszúság-
ban húzódó partszakasz a nemzeti 
park része. A ragyogóan fehér, csip-
kézett mészkőfal homlokzatát meg-
számlálhatatlan kisebb-nagyobb 
öböl tagolja, amelyek hajdani folyók 
torkolatainál alakultak ki, és azokat 
a tenger folyamatosan alakítja mind 
a mai napig. Teljes egészében csak 
vízről lehet jól látni ezt a természeti 
jelenséget, így a marseille-i régi ki-
kötőből hajóról (kb. 2 órás) fedezzük 
fel a területet. (A környéket alapo-
sabban a Provence programunk so-
rán lehet megismerni!) Továbbuta-
zás autóbusszal Lyonba, szállás.

10. nap: Lyon - Pérouges - Cluny
LYON a kulturális világörökség ré-
sze, a Rhône és a Saône folyók ta-
lálkozásánál alakult ki. A két folyó 
által határolt félsziget, az ókori vá-
rosrészletek, a történelmi belváros 
templomai és az árkádos folyosókkal 
(les traboules) határolt reneszánsz 
udvarok, a kortársi háromdimenziós 
falfestmények és a Fourvière bazili-
ka a legfőbb látnivalók. PÉROUGES 
a középkor végétől a kenderszö-
vésből meggazdagodott település, 
Franciaország legszebb falvai kö-
zött említik. Mindössze pár hektáron 
terül el és közel száz műemléket 
számlál, nem véletlenül forgattak 
itt számos történelmi filmet (pl. A 
három testőr). A település híres a 
cukros lepényéről is, amit okvetlen 
meg kell kóstolni, védett márka. A 
ma már csak néhány részletében fel-
lelhető CLUNY apátság a középkori 
Európa szellemi fellegváraként és a 
bencés rend reformjának központja-
ként volt ismert. Templomát a nyu-
gati kereszténység leghatalmasabb 
egyházi épületként említették a ró-
mai Szent Péter bazilika megépítése 
előtt. Szállás Beaune-ben.

11. nap: Beaune - Dijon 
BEAUNE a Cote d’Or „fővárosa”, a 
középkorban egy ideig ez volt a bur-
gundiai hercegek székvárosa. Ez a 
Cote d’Or „Aranypart”, a leghíresebb 

francia bortermelő körzetek egyike, 
ahol a leghíresebb és meglehetősen 
drága burgundiai borok készülnek. 
Elsőként egy közel kétszáz eszten-
deje családi vállalkozásban működ-
tetett mustárkészítő műhelyben 
teszünk látogatást, majd a közép-
kori burgundi építészet remekével 
ismerkedünk. A Hotel Dieu-ben év-
századokon keresztül kórház műkö-
dött. Egyik részében szociális ott-
hont, a másikban pedig múzeumot 
alakítottak ki. Látogatás Burgundia 
legnagyobb pincészetében. A gyö-
nyörű burgundi borvidéket átszelve 
érkezünk DIJON-ba, Burgundia fő-
városába. Városmagja az építészet 
gyöngyszeme, a burgundi hercegek 
öröksége. Gyalogos városnézés: her-
cegi palota, Notre Dame katedrális, 
Saint Bénigne katedrális, középkori, 
reneszánsz és klasszicista paloták. 
Szállás Dijon környékén.

12. nap: Basel - Tirol / Fekete-erdő 
Reggeli után irány a repülőtér, a re-
pülős utasok Baselből hazautaznak. 
Az autóbusz folytatja az útját, szállás 
a menetrend függvényében, Feke-
te-erdőben vagy Tirolban.

13. nap: Budapest
Reggeli után hazautazás Budapestre 
rövid pihenőkkel.

MÁJUS 18-30. (MÁJUS 19-29.)

ROUEN
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MÁJUS 12-19.ANDALÚZIA - KASZTÍLIA

1. nap: Budapest - Valencia - Alicante 
Repülés VALENCIÁ-ba. A település 
gazdag történelmi múltra tekint visz-
sza, egykor római kolónia lakta, ké-
sőbb a mórokhoz is tartozott. Valen-
ciában a múlt építészeti emlékei és az 
ultramodern avantgárd épületek har-
monikus városképet alkotnak, talán 
ezért is tartják az „Új Barcelonának”. 
Városnézés: városháza a Várostörté-
neti Múzeummal, egyetem, Igazság-
ügyi Palota, Elesettek emlékműve, La 
Seo katedrális stb. Vacsora, szállás 
Alicante környékén.

2. nap: Granada - Torremolinos
Utazás GRANADÁ-ba, a flamenco 
szülőhazájába. A műemlékekben 
gazdag, nyüzsgő várost a gyönyö-
rű épületek mellett a Sierra Nevada 

hegylánc ölelése teszi különösen 
hangulatossá. Városnézésünkből 
nem maradhat ki az Alhambra - a 
mór uralkodók rezidenciája, mely a 
legcsodálatosabb arab építészeti 
alkotás az európai kontinensen. To-
vábbutazás a világhírű andalúz ten-
gerpartra, a Costa del Solra. Vacsora, 
szállás Torremolinos környékén.

3. nap: Ronda - Mijas
Irány a lélegzetelállító fekvésű RON-
DÁ, melyet a korabeli írások sziklafé-
szeknek is neveznek. A Tajo de Ronda 
160 m mély szakadéka szeli ketté a 
klimatikus gyógyközpontot. Tovább- 
utazás MIJAS-ba. A hegyekben fekvő 
tradicionális andalúz kisváros fehér 
épületei, romantikus kis utcácskái, vi-
rágokkal tűzdelt erkélyei, színpompás 

kertjei lenyűgözik a látogatókat. Va-
csora, szállás Torremolinos környékén.

4. nap: Gibraltár
Pihenés a tengerparton, vagy egész 
napos fakultatív kirándulás brit felség-
területre, GIBRALTÁR-ba. Városnézés 
és kisbuszos túra a „the Rock”, sziklán, 
majd szabadidő a városban, Vacsora, 
szállás Torremolinos környékén.

5. nap: Sevilla - Cordoba 
SEVILLA Andalúzia székhelye, han-
gulatos kisváros, impozáns műemlé-
kekkel. Városnézés: Katedrális, Alca-
zar (a királyok palotája), Mária Lujza 
park (az 1929-1930-as Ibér-Amerikai 
Világkiállítás helyszíne), Spanyolor-
szág tere a spanyol városokat meg-
örökítő csempeképeivel stb. Tovább- 
utazás CORDOBÁ-ba, az egykori 
Spanyol Kalifátus központjába. A 
város egyik leghíresebb látnivalója a 
la Mezquita, az egykori mecset, mely 
ma katedrális. Vacsora, szállás Cordo-
ba környékén.

6. nap: Toledo - Madrid 
Utazás TOLEDO-ba, El Greco városába. 
A vizigótok, majd a spanyolok főváro-
sa, és az ország első érseki székhelye 
volt. Itt ma is középkori módszerrel 
készítik az arab eredetű híres toledói 
marcipánt. Irány a spanyol főváros!  
Vacsora, szállás Madridban.

7. nap: El Escorial - Segovia 
Az EL ESCORIAL egyedülálló épí-
tészeti remekmű, királyi rezidencia, 
templom, kolostor és sírhely egy-
idejűleg. A XVI. században épült 
komplexum gigantikus mérete már 
messziről felhívja magára a figyel-

met. SEGOVIA Észak-Spanyolország 
egyik legpompásabb települése. A 
városban szinte minden korból je-
lentős művészeti emlékek maradtak 
fenn, de a legismertebb a rómaiak 
idejében épített híres vízvezeték. Va-
csora, szállás Madridban.

8. nap: Madrid - Budapest 
Egész napos városnézés MADRID- 
ban, az Európai Unió harmadik leg-
népesebb városában: Prado Múzeum, 
királyi palota (egykori mór erőd, 
amely a toledói utat védte, napjaink-
ban az ország legnagyobb barokk 
palotája), Puerta del Sol „Madrid szí-
ve” stb. Délután transzfer a repülő-
térre, hazautazás. Érkezés Budapest-
re a késő esti órákban, a menetrend 
függvényében.

Dátum:     05.12 - 05.19.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   298.900,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:    95.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők és fülhallgató: kb. 130,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR

Fakultatív kirándulás Gibraltárba (min. 20 fő): kb. 60,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; helyi középka-
tegóriájú szállodák; félpanzió; BBP biztosítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: Cordoba, El Escorial és Toledo óvárosa; Sevilla: katedrális;  
Granada: Alhambra; Segovia óvárosa és az ókori vízvezeték

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/9932

SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS

A legtartalmasabb spanyolországi körutazásunk! Programunk során né-
hány órát brit földön töltünk, miközben még akár az afrikai partokat is 
láthatjuk a horizonton!

MADRID

VALENCIA

SEVILLA
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33HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

Dátum:     05.22 - 05.29.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   289.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:    95.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, fülhallgató díja: kb. 125,- EUR 
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusz-
szal; helyi *** szállodák; félpanzió; BBP biztosítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: Franciaország:  Carcassone óvárosa, a Szent 
Jakab zarándokút franciaországi szakasza. Spanyolország: A Szent Jakab 
zarándokút, Bilbao függőhídja, Altamira-barlang, Oviedo - emlékművek, 
Burgos - katedrális, Santiago de Compostela - óváros.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Costa Brava -  
Carcassone - Lourdes 
Repülés Budapestről Barcelonába, 
továbbutazás autóbusszal a francia-
országi CARCASSONE erődvárosba, 
amely Európa legnagyobb középkori 
vára. LOURDES-ban Bernadette éle-
tének helyszíneit, a Mária-jelenések 
kegyhelyeit nézzük meg. Aki pedig 
zarándoklatként fogja fel santiagói út-
ját, részt vehet az esti fáklyás körme-
neten is. Vacsora, szállás Lourdes-ban.

2. nap: San Sebastian - Bilbao - Suances 
Spanyolországba SAN SEBASTIAN- 
nál, az ország nyári fővárosánál 
térünk vissza, ahová korábban a 
madridi nyári hőség elől mene-
kült a királyi család és a miniszté-
riumok. BILBAO-ban megnézzük a 
függőhidat (Puente Vizcaya), mely 
a Világörökség része, valamint a 
Guggenheim Múzeumot, a modern 
és kortárs művészetek múzeumát.  
Vacsora, szállás Suances környékén.

3. nap: Suances - Altamira - Santilla-
na - Oviedo - León 
Első állomásunk ALTAMIRA híres 
Barlang Múzeuma. Az Altamira-bar-
lang a történelem előtti idők Sixtus 
kápolnájaként is ismert. A páratlan 
művészi alkotás több mint 15 ezer 
évvel ezelőtt készült és a dél-euró-
pai, ún. magdaléni kultúrák kivételes 
emléke. Következő állomásunk SAN-
TILLANA a XV-XVII. századi nemesi 

paloták, festői utcák és terek kisváro-
sa. OVIEDO-ban megtekintjük a korai 
asztúriai építészet legnagyobb érté-
keit. Vacsora, szállás Leónban.

4. nap: León - Astorga - Ponferrada
Ismerkedés a királyi várossal, LE-
ÓN-nal: Plaza Mayor, városfalak, gó-
tikus katedrális, román San Isidoro, 
a világ egyik legjelentősebb román 
mennyezetfreskója, királysírok, üveg- 
ablakok, a San Marco 100 méter 
hosszú barokk homlokzata. Tovább- 
utazás ASTORGA-ba, melynek fő lát-
nivalói Gaudi palotája és a katedrális. 
Vacsora, szállás Ponferradában.

5. nap: Ponferrada - Lugo -  
Santiago de Compostela 
PONFERRADA a templomos lovagok 
egykori székhelye, a XII. században 
alapított erődítmény még romjaiban 
is impozáns. Rövid pihenő LUGO- 
ban, ahol megtekintjük a rómaiak ál-
tal épített városfalat. Irány Santiago 
de Compostela! Vacsora, szállás.

6. nap: Santiago de Compostela
Az egész napot Jakab apostol váro-
sában töltjük. Legyünk zarándokok 
vagy csak esztéták, netán a város-
képek vagy a hangulatok kedvelői, 
itt megtaláljuk, amit kerestünk. Hogy 
mit? Ezt az előzetes program nem 
mondhatja el, de egy tanácsunk le-
het: tessék jól felkészülni! A várossal 
egyszerűen nem lehet betelni! Va-
csora, szállás Santiagóban.

7. nap: Ourense - Valladolid 
Ismerkedés OURENSE főbb látni-
valóival: XII-XIII. századi katedrális, 
óváros, festői terek. A későbbiekben 
ismerkedés VALLADOLID nevezetes-
ségeivel (Plaza Mayor, a San Gregorio 
és a San Pablo homlokzata kivilágít-
va is szép). Vacsora, szállás Valladolid 
környékén.

8. nap: Valladolid - Burgos - Madrid 
- Budapest
Utazás BURGOS-ba. A tartományi és 
érsekségi székváros a gótikus építé-
szet fellegvára, itt áll a Szűz Mária ka-
tedrális, mely egyike Spanyolország 
legelső, legszebb és legegységesebb 
székesegyházainak. Transzfer a mad-
ridi repülőtérre, hazautazás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

MÁJUS 22-29.ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG - ALTAMIRA BARLANGMÚZEUM - LOURDES

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Felkeressük Baszkföld, Kantábria és Asztúria legszebb városait és az eu-
rópai zarándoklatok két jelentős állomását. Utazunk a Pireneusok impo-
záns csúcsai között és láthatjuk az Atlanti-óceán által formázott, festői 
észak-spanyol partokat!

BILBAO

SANTIAGO DE COMPOSTELA



34 HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

E
U

R
Ó

PA

Dátum:    05.12 - 05.19.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  218.600,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  68.000,- Ft 
Egyágyas felár:   56.500,- Ft 
Félpanziós felár itallal (7):  40.600,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló: 20,- EUR
Belépők: kb. 125,- EUR, 65 éves kor felett kb. 105,- EUR
Idegenforgalmi adó: kb. 3,- EUR (helyszínen fizetendő!)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során autóbusszal; helyi középkategóriájú szállodák; reggeli; 
idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Guimaraes történelmi épületei, Porto történelmi belvárosa, Tomar: a Krisztus rend kolos-
tora, Alcobaca: Santa Maria templom, Batalha: a Győzelem temploma, Sintra kulturális látképe, Lisszabon: Jeromos 
Templom és Kolostor, Belém Torony

* FIGYELEM! Ha a COIMBRAI Egyetem könyvtárlátogatását az Egyetem vezetősége nem teszi lehetővé, akkor a 
coimbrai városnézés helyett a QUELUZ Nemzeti Palotát tekintjük meg. 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

8 nap - 8 világörökségi helyszín! Az európai kontinens legnyugatibb orszá-
gában tett körutazást Ön is kipihenheti az „örök tavasz” szigetén, Madeirán!

1. nap: Budapest - Lisszabon - 
*Coimbra - Figueira da Foz
Repülés közvetlen járattal Lisszabonba. 
Irány COIMBRA, ahol Európa legrégibb-
nek tartott egyeteme található, mely 
1537-ben költözött az akkorra már el-
hagyott királyi palotába. A hangulatos 
óváros és a Santa Cruz templom meg-
tekintése.* Szállás Figueira da Fozban.

2. nap: Guimaraes - Bom Jesus do 
Monte - Braga
Városnézés GUIMARAES-ben, Portu-
gália első fővárosában. Tovább utaz-
ván meglátogatjuk BOM JESUS DO 
MONTE-t, Braga környékének leg-
látványosabb zarándokhelyét, majd 
ismerkedés a „portugál Rómának” is 

nevezett BRAGA városával. Legimpo-
zánsabb temploma a Sé (katedrális), 
amely a román, a gót, a barokk és a 
manuel stílus jegyeit is magán viseli. 
Séta a történelmi belvárosban és főté-
ren, ahol a patinás Viana és Astoria ká-
vézók is régóta hozzátartoznak a vá-
rosképhez. Szállás Figuera de Fozban.

3. nap: Porto
Kirándulás a festői PORTO-ba: Dom 
Luis híd; a XII. századi román stílusú 
Sé (erőd-templom pompás panorá-
mával); a neoklasszicista Palacio da 
Bolsa; a Szent Ferenc templom pazar 
barokk aranydíszítése; és a hangula-
tos Ribeira városrész szűk, középkori 
utcácskái.  A bor szállítására egykor 

használt hajók egyikével hajókázás 
a folyón, majd kóstoló a híres portói 
borból. Szállás Figuera da Fozban.

4. nap: Tomar - Fátima
TOMAR-ban a Krisztus-rend XII-XVII. 
század között épült erődítményét ke-
ressük fel. A román, gótikus, manuel-
ino és reneszánsz stílusjegyeket őrző 
épület a portugál építészet múzeu-
ma. Délután Európa egyik leglátoga-
tottabb zarándokhelyére, FÁTIMA-ba 
utazunk. 1917-ben három pásztor- 
gyerek volt itt a Szűzanya jelenése-
inek tanúja. A szentély szíve a Jele-
nések Kápolnája, ahol a Fatimai Szűz 
szobra áll. Szállás Figueira da Fozban.

5. nap: Batalha - Alcobaca - Nazaré 
- Óbidos
Egész napos kirándulás négy cso-
dálatos városba: BATALHA-ban a 
győztes csata emlékére épített góti-
kus templom megtekintése. ALCO-
BACA-ban Portugália legnagyobb 
temploma, a középkori ciszterci 
apátság legjobban megőrzött épüle-
te áll. NAZARÉ tulajdonképpen nem 
egy, hanem két város. A felsőváros-
ból fenséges kilátás nyílik a sziklás 
tengerpartra, az alsóváros sétánya 
mára hangulatos, éttermekkel, fagy-
laltozókkal, üzletekkel teli gyönyörű 
tengerparttá fejlődött. A megkapó-
an szép ÓBIDOS fehér házait szín-
pompás muskátlik, bougainvilleák és 
leanderek díszítik. Vára ma luxusz-
szállóként várja vendégeit. Keskeny, 

népművészeti boltokkal galériákkal 
teli utca vezet a Santa Maria temp-
lomhoz. Szállás Lisszabon környékén.

6. nap: Cabo da Roca - Sintra -  
Cascais - Estoril
CABO DA ROCA az európai szárazföld 
legnyugatibb pontja, ahol diplomát 
is kaphatunk a látogatásról. SINTRA 
a portugál királyok nyári székhelye. 
Boca de Inferno barlangokkal és ha-
sadékokkal tűzdelt sziklás tengerpar-
ti rész. A CASCAIS festői öble körül 
húzódó óváros sétálóutcáin egymást 
érik az éttermek, kávézók és szuvenír 
üzletek. ESTORIL eredetileg halászfa-
lu volt, de az idők folyamán elegáns 
üdülőhellyé alakult, itt található Eu-
rópa legnagyobb kaszinója. Szállás 
Lisszabon környékén.

7. nap: Lisszabon
A portugál főváros egyik szimbó-
luma a Felfedezések Emlékmű-
ve. A Belém Torony a Tejo folyó 
hajóforgalmát ellenőrizte, de volt 
börtön és raktár is. A Szent Jero- 
mos templom és kolostor a manuel 
stílus mesterművei. Itt találjuk Vasco 
da Gama és Camoes szarkofágjait is. A 
Comercio és a Rossio az igazi központ, 
ahol a Nemzeti Színházat és az Operát 
is megtaláljuk. Este még élvezhetjük a 
kivilágított Lisszabon szépségeit, majd 
hazautazás, éjszaka a repülőn.

8. nap: Budapest
Érkezés kora reggel Budapestre. 

MÁJUS 12-19.IGAZI ÉKSZERDOBOZ & VILÁGÖRÖKSÉG CSOKOR

PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

PORTO

LISSZABON
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Dátum:   05.19 - 05.26. 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 238.300,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 79.000,- Ft 
Egyágyas felár:  59.800,- Ft 
Félpanziós felár itallal (4x): 36.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  20,- EUR

Fakultatív programok: létszámfüggő (min. 15 fő), tájékoztató jellegű árak 
Porto Santo hajókirándulás: 128,- EUR
Santa Maria „Kolumbusz hajója”: 50,- EUR
Delfinles katamaránnal: 50,- EUR 
Félnapos Levada túra: 35,- EUR
Félnapos dzsip szafari: 50,- EUR     
Folklór est vacsorával és itallal: 45,- EUR
Nossa Senhora do Monte: kb. 55,-EUR + kb. 11,- EUR felvonó
Tobogán nyári szánkózás: 15,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriás 
szálloda; reggeli és két napon ebéd; belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.

MÁJUS 19-26.AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÚSZÓ VIRÁGOSKERTJE

Az Atlanti-óceán buja virágos kertje, az „örök tavasz” szigete! A termé-
szet bőkezűen bánt nemcsak Madeirával, de testvérszigetével is! Porto 
Santo hosszú, lassan mélyülő tengerpartján igazi trópusi paradicsomban 
érezhetjük magunkat! 

1. nap: Bp. - Lisszabon - Funchal
Repülés lisszaboni átszállással, 
Madeirára, érkezés a déli órákban. 
Szállás 6 éjszakán át Funchal kör-
nyéki, medencés szállodában.

2. nap: Kelet-Madeira 
Egész napos, ebéddel egybekötött 
kirándulás keretében ismerkedés 
Madeira keleti részével. CAMACHA fo-
nott kosarairól híres, Pico de Arieiro a 
sziget harmadik legmagasabb pontja. 
RIBEIRO FRIO környéke a környező 
babérerdőkről és pisztrángosokról is-
mert. SANTANA zsúpfedeles házacs-
káit idős emberek lakják, sok épület 
műemléki védelem alatt áll. MACHICO 
volt az első Madeirán alapított telepü-
lés, melyben még ma is a halászat a 
legfontosabb tevékenység. 

3. nap: Funchal
Gyalogos városnézés keretében ismer-
kedünk FUNCHAL látnivalóival: régi 
kikötő, yachtkikötő, Szent Katalin park, 

Városi park a városházával. Látjuk Szt. 
Lőrinc szobrát és az erődöt, a Mánuel 
király által építtetett Sé (katedrális) 
épületét. Felkeressük a híres piacot. A 
botanikus kert a buja szubtrópusi és 
trópusi növények gyüjteménye. Bor-
kóstoló vásárlási lehetőséggel. 

4. nap: Nossa Senhora do Monte - 
Eira Do Serrado
Szabadidő vagy fakultatív programok. 
Kabinos felvonóval (falultatív) jutunk 
fel a Funchallal szinte egybeépült 
MONTE városkába, ahol a Miasszo-
nyunk Templomban megtekintjük az 
utolsó magyar király, IV. Károly sírját. 
Séta a varázslatos, trópusi Jardins do 
Monte Palace kertben. Akinek kedve 
tartja, a fővárosba a helyi hagyomá-
nyos ún. nyári szánnal, a tobogánnal 
juthat vissza (fakultatív)! Ezt követő-
en az Apácák-völgyének csodálatos 
panorámájában gyönyörködhetünk 
EIRA DO SERRADO-nál. Este fakulta-
tív vacsorával egybekötött madeirai 
folklórest, ahol finom nyárson sült 
húsokkal és portugál, ill. madeirai dal-
lamokkal, táncokkal ismerkedhetünk. 

5. nap: Porto Santo, Santa Maria, 
Delfinles, Levada túrák, dzsip-szafari
Szabadidő, vagy többféle fakultatív 
kirándulás közül választhatunk:

- Egész napos kirándulás hajóval, busz-
szal és ebéddel a szomszédos PORTO 
SANTO szigetére, melynek fő attrak-
ciója a 8 km hosszú homokos strand, 
ahol kellemes fürdőzésre és vízispor-
tokra is van lehetőség.
- Hajózhatunk Kolumbusz Kristóf le-
gendás hajójának, a Santa Mariának 
másával. 
- Delfinlesre is mehetünk egy kényel-
mes katamaránnal. 
- Ha a sziget izgalmas belsejét sze-
retnénk felfedezni, az egyik „Leva-
da”-több száz kilométernyi, nyitott 
vízvezeték-rendszer - mentén tehe-
tünk gyalogtúrát.
- Terepjáróval is útra kelhetünk felfe-
dezni a szigetet. 
Ezekre a programokra a helyszínen 
lehet jelentkezni.

6. nap: Nyugat-Madeira
Egész napos, ebéddel egybekötött 
kirándulásunk során CAMARA DE 
LOBOS kikötőjében láthatjuk a ha-

gyományos, színesre mázolt, nyitott 
halászbárkákat, amelyek már Winston 
Churchillt is festésre ihlették. A kikö-
tőből fantasztikus kilátás nyílik Cabo 
Girao sziklájára. Kellemes sétát tehe-
tünk RIBEIRA BRAVA kedves kis váro-
sában. Lélegzetelállító és vadregényes 
panorámaúton jutunk a sziget észak-
nyugati szegletébe, PORTO MONIZ-ba, 
ahol fakultatív lehetőségként fürödhe-
tünk az óceánvízzel feltöltött termé-
szetes medencékben. Hazafelé érint-
jük PAUL DA SERRA kopár fennsíkját, 
mely gyakran felhőködbe burkolózik. 

7. nap: Ponta Du Garajau - Santa Cruz 
Délelőtt szabadprogram. Délután 
a PONTA DO GARAJAU foknál, a 
Cristo Rei kilátópontnál búcsúzunk 
Madeirától. Rövid szabadidő a ten-
gerparti SANTA CRUZ belvárosában. 
Lisszaboni átszállással utazás Buda-
pestre. Éjszaka a repülőn.

8. nap: Budapest
Hazaérkezés reggel Budapestre.

TARTALMAS PIHENÉS MADEIRA SZIGETÉN

Együtt is foglalható!
Utunk a Portugál körutazás 
folytatásaként is foglalható, 
a részleteket megtalálja a 
következő oldalon!

CAMARA DE LOBOS

FUNCHAL
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Dátum:   05.12 - 05.26.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  436.400,- Ft
Repülőtéri illeték: kb.  79.000,- Ft (Az indulásig változhat!)
Félpanziós felár Portugáliában: 40.600,- Ft
Félpanziós felár Madeiran:  36.000,- Ft
Egyágyas felár:   128.800,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 

Idegenforgalmi adó Portugáliában: kb. 4,- EUR. (A helyszínen fizetendő!)

Portugál belépőjegyek: kb. 125,- EUR, 65 éven felülieknek kb. 105,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 40,- EUR

Fakultatív programok:
- Egész napos hajókirándulás Porto Santo szigetre (min. 15 fő): kb. 128,- EUR
- Santa Maria - Kolumbusz hajója (min. 15 fő): kb. 50,- EUR
- Delfinles katamaránnal (min. 15 fő): kb. 50,- EUR
- Levada túrák: félnapos (min. 15 fő): kb. 35,- EUR
- Terepjárós szafari félnapos (min. 15 fő): kb. 50,- EUR 
- Folklór est vacsorával és itallal (min. 15 fő): kb. 45,- EUR
- Nossa Senhora do Monte (min. 15 fő): kb. 55,-EUR + kb. 11,- EUR felvonó
- Tobogán nyári szánkózás a 11. napon: kb. 15,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; középkategóriás szálloda; 
reggeli és két napon ebéd; belépők Madeirán; idegenvezetés; BBP biztosítás.
* FIGYELEM! Ha a COIMBRAI Egyetem látogatását az Egyetem vezetősége nem teszi 
lehetővé, akkor a coimbrai városnézés helyett a QUELUZ Nemzeti Palotát tekintjük meg. 

1. nap: Budapest - Lisszabon - 
Coimbra* - Figueira da Foz
Repülés Lisszabonba, majd utazás 
COIMBRA-ba, ahol Európa legré-
gibbnek tartott egyeteme található.* 
Szállás Figueira da Fozban.

2. nap: Guimaraes - Bom Jesus do 
Monte - Braga
A napot GUIMARAES-ben kezdjük, 
mely Portugália első fővárosa volt, 
majd BOM JESUS DO MONTE-t, Braga 
környékének leglátványosabb zarán-
dokhelyét. Délután ismerkedés BRAGA 
városával. Szállás Figuera de Fozban.

3. nap: Porto
Egész napos városnézés PORTO-ban, 
hajókázás a folyón, majd borkóstoló. 
Szállás Figuera da Fozban.

4. nap: Tomar - Fátima
TOMAR-ban a portugál templomos 
lovagrend erődítményét keressük fel. 
Délután Portugália leglátogatottabb 
zarándokhelyére, FÁTIMA-ba utazunk. 
Szállás Figueira da Fozban.

5. nap: Batalha - Alcobaca - Nazaré 
- Óbidos
Egész napos kirándulás: BATALHA- 
ban található a győztes csata emléké-
re épített templom. ALCOBACA-ban 
Portugália legnagyobb temploma, a 
középkori ciszterci apátság épülete 
áll. NAZARÉ alsó- és felső városát is 
megtekintjük. A megkapóan szép 
ÓBIDOS-t középkori falak veszik körül. 
Szállás Lisszabon környékén.

6. nap: Cabo da Roca - Sintra -  
Cascais - Estoril
CABO DA ROCA az európai szárazföld 
legnyugatibb pontja, ahol diplomát is 
kaphatunk a látogatásról. SINTRA a 
portugál királyok nyári székhelye.  A 
CASCAIS festői öble körül húzódó 
óváros sétálóutcáin egymást érik az 
éttermek, kávézók és szuvenír üzletek. 
ESTORIL eredetileg halászfalu volt, de 
az idők folyamán elegáns üdülőhellyé 
alakult. Szállás Lisszabon környékén.

7. nap: Lisszabon
Városnézés: A Belém Torony a Tejo 
folyó hajóforgalmát ellenőrizte, de 
volt börtön és raktár is. A Szent Jero-
mos Templom és Kolostor a mánuel 
stílus mesterművei. Itt találjuk Vasco 
da Gama és Camoes szarkofágjait is. 
A Comercio és a Rossio az igazi köz-
pont, ahol szökőkutakat, a Nemzeti 
Színházat és az Operát is megtalál-
juk. Szállás Lisszabon környékén. 

8. nap: Lisszabon - Funchal
Reggel transzfer a reptérre, majd 
repülés Madeira szigetére. Érkezés a 

déli órákban, transzfer a szállodába. 
Lehetőség lesz fürdésre is a szállo-
da medencéjében. Szállás Funchal  
környékén.

9. nap: Kelet-Madeira 
Egész napos, ebéddel egybekötött 
kirándulás keretében ismerkedés 
Madeira keleti részével. CAMACHA 
fonott kosarairól híres, Pico de Arie-
iro a sziget harmadik legmagasabb 
pontja. RIBEIRO FRIO környéke a 
környező babérerdőkről és pisztrán-
gosokról ismert. SANTANA zsúpfe-
deles házacskáit idős emberek lakják, 
sok épület műemléki védelem alatt 
áll.  MACHICO volt az első Madeirán 
alapított település, melyben még ma 
is a halászat a legfontosabb tevé-
kenység. Szállás Funchal környékén.

10. nap: Funchal
Városnézés, ismerkedés FUNCHAL 
látnivalóival. Ezen a napon megis-
merkedünk a világhírű Madeira-hím-
zéssel és megkóstoljuk a különleges 
és kiváló madeirai bort, melyből 
vásárolhatunk is, ha ízlett. Szállás  
Funchal környékén.

11. nap: Nossa Senhora do Monte - 
Eira Do Serrado
Szabadprogram vagy fakultatív ki-
rándulás a Funchallal szinte egy-
beépült MONTE városkába. Séta 
a varázslatos, trópusi Jardins do 
Monte Palace kertben. A főváros-
ba a helyi hagyományos ún. nyári 
szánnal, a tobogánnal is visszajut-
hatunk. Az Apácák-völgyének cso-
dálatos panorámájában gyönyör-
ködhetünk EIRA DO SERRADO-nál. 
Este fakultatív vacsorával egybe-
kötött madeirai folklórest. Szállás  
Funchal környékén. 

12. nap: Porto Santo szigete - San-
ta Maria - Delfinles - Levada túrák -  
Terepjáró safari
Szabadidő, vagy többféle fakultatív 
kirándulás közül választhatunk:
» Egész napos kirándulás hajóval, 
busszal és ebéddel a szomszédos 
PORTO SANTO szigetére, melynek fő 
attrakciója a 8 km hosszú homokos 
strand, ahol kellemes fürdőzésre és 
vízisportokra is van lehetőség.
» Hajózhatunk Kolumbusz Kristóf le-
gendás hajójának, a Santa Mariának 
másával. 
» Delfinlesre is mehetünk egy ké-
nyelmes katamaránnal. 
» Ha a sziget izgalmas belsejét sze-
retnénk felfedezni, az egyik „Leva-
da”-több száz kilométernyi, nyitott 
vízvezeték-rendszer - mentén tehe-
tünk gyalogtúrát.
» Terepjáróval is útra kelhetünk felfe-
dezni a szigetet. 

13. nap: Nyugat-Madeira
Egész napos, ebéddel egybekötött 
kirándulás CAMARA DE LOBOS-ra. 
Kellemes sétát tehetünk RIBEIRA 
BRAVA kedves kis városában. PORTO 
MONIZ-ban fakultatív lehetőségként 
fürödhetünk az óceánvízzel feltöltött 
természetes medencékben. Hazafelé 
érintjük PAUL DA SERRA kopár fenn-
síkját. Szállás Funchal környkén.

14. nap: Ponta Du Garajau - Santa Cruz 
Délelőtt szabadprogram. Kora délután 
a PONTA DO GARAJAU foknál, a Cris-
to Rei kilátópontnál búcsúzunk Madei-
rától. Rövid szabadidő SANTA CRUZ 
belvárosában. Lisszaboni átszállással 
utazás Budapestre. Éjszaka a repülőn.

15. nap: Budapest
Hazaérkezés a kora reggeli órákban.

PORTUGÁLIA & MADEIRA

MÁJUS 12-26.KÖRUTAZÁS ÉS SZIGETTÚRA KOMBINÁCIÓJA!

Az európai kontinens legnyugatibb országában tett körutazás során Portu-
gália legfontosabb látnivalóit, világörökségi helyszíneit keressük fel. A tar-
talmas napok után átutazunk az „örök tavasz” szigetére, Madeirára, ahol a 
pihenés mellett változatos fakultatív programok közül válogathat!

Az utazás részletes programját megtalálja az előző oldalakon illetve honlapunkon!

36 HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

  UNESCO Világörökségek
» Guimaraes történelmi épületei

» Porto történelmi belvárosa 

» Tomar: Krisztus rend kolostora

» Alcobaca: Santa Maria templom

» Batalha: Győzelem temploma

» Sintra kulturális látképe

» Lisszabon: Jeromos Templom

    és Kolostor, Belém Torony

FUNCHAL
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Dátum:    03.29 - 04.06.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:   299.900,- Ft
Repülőtéri illetékek és csomag díjak kb.: 58.000,- Ft 
Egyágyas felár:   78.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Szervizdíj / borravaló:  35,- EUR
Marokkói fakultatív esti programok kb.: 90,- EUR
Spanyol belépők és foglalási díjak kb.: 100,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal; Spanyolországban ***/****, Marokkóban **** 
szállodák; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; marokkói belépők (kivéve a II. Hasszán mecset kb. 12,- 
EUR); BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Spanyolország: Sevilla: katedrális; Cordoba: történelmi központ; Granada: Alhambra
Marokkó: Fez, Marrakesh és Meknes óvárosa; Volubilis régészeti lelőhelyei

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG

MÁRCIUS 29 - ÁPRILIS 6.MÓR EMLÉKEK AFRIKÁBAN ÉS ANDALÚZIÁBAN

Mór emlékek nyomában - két földrész két országában! Meknes a „marokkói 
Versailles” és Cordoba az egykori kalifátus központja. Mert a kultúra és a 
művészet nem ismer határokat!

1. nap: Budapest - Marrakesh
Repülés Marrakeshbe a délutáni 
órákban. Vacsora, szállás.

2. nap: Marrakesh
Városnézés a magával ragadó at-
moszférájú berber városban, MAR-
RAKESH-ben (Ménara kert, Báhia 
palota, Kitubija-mecset, a Szadida di-
nasztia tagjainak sírjai, a híres bazár, 
Djemaa el Fna). Este fakultatív prog-
ram: fergeteges berber-arab folklór 
est. Szállás Marrakesh-ben.

3. nap: Marrakesh - Casablanca
Reggel utazás CASABLANCA-ba, 
mely Marokkó legnagyobb városa, a 
gazdasági élet központja. A II. Hasz-
szan Mecset ékes példája a hagyo-

mányos díszítőművészet és a mo-
dern technika összehangolásának. 
A modern város közterületei közül a 
legszebbek az Arab Liga Park, vagy 
az V. Mohammed tér. A tengerpart 
mentén futó Corniche Bulvár a klu-
bok, éttermek, a kikapcsolódás vilá-
ga. Vacsora, szállás Casablancában.

4. nap: Rabat - Meknes - Fez
Utazás RABAT-ba, a Marokkói Király-
ság fővárosába. Ismerkedés a főbb lát-
nivalókkal: Követek Kapuja, Mechouar, 
királyi negyed, Oudayas-i Kasbah, 
Hasszán torony, V. Mohamed mauzó-
leum. Irány a királyvárosok követ- 
kező helyszíne, MEKNES. Városnézés:  
Báb-Manszúr, a királyi palota gabona-

tárolói és istállója, Muláj Iszmáil ma-
uzóleuma stb. Továbbutazás Fezbe. 
Vacsora, szállás.

5. nap: Fez
Egész napos városnézés FEZ-AL BALI- 
ban, Marokkó vallási és kulturális köz-
pontjában. A kézművesipar fellegvá-
rában láthatunk szőnyegkészítőket, 
réz- és fémműveseket, bőrfeldolgozó-
kat, selyemszövőket, textilkészítőket 
stb. Megcsodáljuk a kék-zöld Bab Bou 
Jeloud Kaput, a Nejjarine teret szép 
kútjával, II. Moulay Idriss emlékhelyét 
és a híres Kairaouine Egyetemet. A 
marokkói építészet díszítőművészetét 
egy Medreszében, azaz korán iskolá-
ban tekintjük meg. Ebéd a szállodá-
ban. Felfedezzük a zsidónegyedet, a 
mellah szép balkonjait, a királyi palota 
csodás kapuját, Fez-el-Jded és Ville 
Nouvelle utcáit. Este fakultativ vacso-

ra lehetőség, melynek keretében helyi 
tipikus fogásokat kóstolhatunk meg. 
Szállás Fezben.

6. nap: Volubilis - Tanger - Algeciras
Délelőtt látogatás VOLUBILIS rom-
városához, amely a Római Birodalom 
idején a környék legnagyobb városa 
volt. Rövid fotószünet MOULAY ID-
RISS zarándokhelyen, az iszlám szent 
városánál. Továbbutazás a változatos 
történelemmel rendelkező kikötővá-
rosba, Tangerbe. Kompátkelés a Gib-
raltári-szoroson Tarifába, majd rövid 
utazás Algeciras-ba. Vacsora, szállás.

7. nap: Sevilla
Délelőtt irány Andalúzia székhelye,  
SEVILLA! Városnézés: Katedrális, Al-
cazar, Mária Lujza park, Spanyolország 
tere stb. Vacsora, szállás Sevillában.

8. nap: Cordoba - Granada
Utazás CORDOBÁ-ba, amely mind 
a mai napig megőrizte mór jellegét. 
Városnézés az egykori Spanyol Kali-
fátus központjában. A „Nagymecset” 
(la Mezquita) a nyugati világ második 
legnagyobb mecsete volt. Vacsora, 
szállás Granadában.

9. nap: Granada - Budapest
Utazásunk utolsó napján a mesés 
GRANADA felfedezése vár ránk. Vá-
rosnézés: Alhambra, a mór uralkodók 
rezidenciája, séta a Generalife-ben 
stb. Programunk végeztével transzfer 
a malagai repülőtérre, hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a késő esti órákban.

SEVILLA

RABAT
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1. nap: Budapest - Reykjavik
Elutazás a reggeli órákban Budapest-
ről közvetlen repülőjárattal Izlandra. 
Érkezés Izland nemzetközi repülőte-
rére, Keflavikba a délelőtti órákban. 
Transzfer a világ legészakabbra fekvő 
fővárosába, REYKJAVIK-ba. Ismerke-
dés a főbb nevezetességekkel: vá-
rosháza, Parlament, Hallgrímskirkja, 
Perlan stb. Szállás.

2. nap: Fjordok - vízesések - lávamezők
Reggeli után utazás a HVALFJÖRDUR- 
hoz, azaz a Bálnafjordhoz. Elsőként 
a lávavízesést, a HRAUNFOSSAR-t, 
majd a Gyermek-vízesést, vagyis a 
BJARNAFOSS-t keressük fel. REYK-
HOLT az izlandi nép történelmi em-
lékhelye, ahol a nagy író és politikus, 
Snorri Sturlusson meghalt. Rövid pi-
henő az egyik legnagyobb hőforrás-
nál. Szállás Reykjavikban.

3. nap: „Arany körút”
Egész napos kirándulás Izland leg-
ismertebb természeti szépségeihez. 
GULLFOSS a három lépcsőben alázú-
duló ARANY-VÍZESÉS. A szunnyadó 
GEYSIR minden gejzír névadója. A 
STROKKUR gejzír időről időre lát-
ványosan tör a magasba. A THING-
VELLIR NEMZETI PARK történelmi és 

földrajzi szempontból is jeles helyszíne 
az országnak. Itt alakult meg a sziget 
állama, itt tartották egykor az országy-
gyűléseket is. Szállás Reykjavikban.

4. nap: A déli partvidék
Ismerkedés Izland déli partvidéké-
vel. Útközben rövid pihenő két ha-
talmas vízesésnél, a 60 méter magas 
SKOGAFOSS-nál és a 40 méter ma-
gas SELJALANDFOSS-nál. SKOGAR 
a vízesése mellett a Néprajzi Múze-
umnak köszönhetően vált népszerű-
vé a turisták körében. DYRHOLAEY 
fantasztikus sziklaalakzata, amely 

egyben a sziget legdélibb pontja is, 
az óceán partjáról rajzolódik ki iga-
zán. Szállás Reykjavikban.

5. nap: Reykjanes-félsziget - Kék 
Lagúna - Budapest
Utolsó nap a Reykjanes-félsziget fel-
fedezése szerepel a programunkban. 
KLEIFARVATN tava is érdekes ter-
mészeti képződmény, szinte holdbéli 
tájhoz hasonló területen érzi magát 
itt az utazó. KRYSUVIK-SELTUN a 
fortyogó föld, a kénes gőzoszlopai 
révén különleges. Végül utazásunk 
befejezéseként fürdési lehetőség az 
egyedülálló, különleges medencé-
ben, a meleg vizű KÉK LAGÚNÁ-ban. 
(Törölközőt biztosítanak, hajszárító is 
rendelkezésre áll.) Ezután transzfer 
a repülőtérre, s hazautazás. Érkezés 
Budapestre az éjféli órákban.

ÁPRILIS 18-22.A TŰZ, A GŐZ ÉS A JÉG SZIGETE!

IZLAND FÉNYPONTJAI

Izland a csodák szigete: a jég és a tűz birodalma, zord és vadregényes tájak 
otthona. Európa második legnagyobb szigetén több mint 140 vulkán ala-
kítja a tájképet évezredek óta - sokszor olyan érzése lehet az izlandi tájon 
utazónak, mintha egy másik bolygó felszínén járna, annyira különbözik ez a 
környezet a Föld más vidékeitől. 

Dátum:     04.18 - 04.22.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  239.900,- Ft
Repülőtéri illeték:    60.000,- Ft
Egyágyas felár (standard szoba):  68.400,- Ft 
De-luxe szoba felára:   28.000,- Ft / fő
De-luxe egyágyas felár:  99.900,- Ft
Büfévacsora (4 alkalommal) felára: 17.200,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők: kb. 25,- EUR-nak megfelelő izlandi korona 
Szervizdíj / borravaló: 5,- EUR

Fakultatív Kék Lagúna belépő:  kb. 70,- EUR*
Fakultatív Kék Lagúna sétálójegy: kb. 12,- EUR*
*Indulás előtt, itthon fizetendő! / Tartalmaz 1 pohár italt a Lagunában.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; 4 éj Reykjavíkban középategóriás hotel-
ben standard szobájában; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Thingvellir Nemzeti Park

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

SELJALANDFOSS

STROKKUR

KÉK LAGÚNA
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Dátum:     04.27 - 05.01.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  259.900,- Ft
Repülőtéri illeték:    60.000,- Ft
Egyágyas felár (standard szoba):  72.000,- Ft 
Reykjavíkban de-luxe szoba felára:  21.000,- Ft / fő
Reykjavíkban de-luxe egyágyas felár: 96.000,- Ft
Büfévacsora (3 alkalommal) felára: 12.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők: kb. 25,- EUR 
Szervizdíj / borravaló: 5,- EUR

Fakultatív Kék Lagúna belépő:  kb. 70,- EUR*
Fakultatív Kék Lagúna sétálójegy: kb. 12,- EUR*
*Indulás előtt, itthon fizetendő! / Tartalmaz 1 pohár italt a Lagunában.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; 1 éj Vikben, 3 éj Reykjavíkban középate-
góriás hotelben standard szobájában; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Thingvellir Nemzeti Park

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

ÁPRILIS 27 - MÁJUS 1.HALADÓKNAK, VISSZATÉRŐKNEK!

Az éles kontrasztok világába invitáljuk Önöket: sötétség és világosság, jég 
és a tűz, humor és mélabú, forróság és hideg - a Nyugati-fjordok és Dél-Iz-
land a világ egyik legszebb célállomása, amit legalább egyszer az életben 
látni kell. A havas hegyeket gyönyörű fjordok váltják, amelyek aztán kecse-
sen összesimulnak az óceánnal...akár először jár Izlandon, akár visszatérő 
vendége ennek a csodás országnak - a különleges, mesebeli viking jégvilág 
mindenkit, minden alkalommal elvarázsol!

1. nap: Budapest - Keflavik -  
Skogafoss - Vik
Elutazás a reggeli órákban Buda-
pestről közvetlen repülőjárattal  
Izlandra. Érkezés Izland nemzetközi 
repülőterére, Keflavikba a délelőtti 
órákban. Az út a déli parton folyta-
tódik, ahol először a 40 m magas 
SELJALANDSFOSS majd a 60 m 
magas SKOGAFOSS vízesésben gyö-
nyörködhetünk. A sziget legdélebbi 
pontján fekvő VIK falucska környéke 
a vidék gazdag madárvilágának ked-
velt költőhelye. Szállás Vikben.

2. nap: Fjordok - jéghegyek 
Reggeli után Európa legnagyobb 
összefüggő jégmezeje, a Vatnajö-
kull mentén vezet utunk Jökursar-
lón irányába, a gleccserek világába, 
a SKAFTAFELL Nemzeti Parkba. Itt 
a folyók torkolatvidéke 160 m mély 
tóvá duzzadt. Fantasztikus élményt 
nyújt a jégdarabok gleccserekből 
történő leválása, a „borjadzás”. A pi-
henő után utazás vissza a fővárosba. 
Szállás Reykjavikban.

3. nap: „Arany körút”
Egész napos kirándulás Izland leg-
ismertebb természeti szépségei-

hez. GULLFOSS a három lépcsőben 
alázúduló ARANY-VÍZESÉS, a szuny-
nyadó GEYSIR minden gejzír név-
adója. A STROKKUR gejzír időről 
időre látványosan tör a magasba. 
Végül kirándulás a THINGVELLIR 
NEMZETI PARK-ba, ahol egykor az 
országgyűléseket is tartották. Szállás  
Reykjavikban.

4. nap: Snaefellsnes-félsziget: Bor-
garnes - Arnarstapi 
Északi irányban Borgarnes mellett 
elhaladva BÚDIR-nál megtekintjük 
a hatalmas lávamező közepén fek-
vő kis fatemplomot. A következő 
megálló ARNARSTAPI, a kis halász-
falu, ahol a vízimadarak különleges 
sziklaformátumok üregeiben fész-
kelnek. Az óceán partjáról tiszta 
időben gyönyörűen kirajzolódik a 
SNAEFELLSJÖKULL híres gleccsere. 
A jég alatti vulkánkitöréssel keletke-
zett hegy több mint 1400 m magas 
és egész évben jég borítja. Verne: 
„Utazás a Föld középpontja felé” 
c. regényében tesz említést erről 
a helyről. Visszatérés Reykjavikba, 
szállás.

5. nap: Reykjanes-félsziget - Kék 
Lagúna - Budapest
Utolsó nap a Reykjanes-félsziget fel-
fedezése szerepel a programunkban. 
KLEIFARVATN tava érdekes termé-
szeti képződmény, szinte holdbéli 
tájon érzi magát itt az utazó. KRYSU-
VIK-SELTUN a fortyogó föld, a kénes 
gőzoszlopai miatt különleges. Végül 
utazásunk befejezéseként fürdési 
lehetőség az egyedülálló, különle-
ges medencében, a meleg vizű KÉK 
LAGÚNÁ-ban. (Törülközőt biztosíta-
nak, hajszárító is rendelkezésre áll.) 
Ezután hazautazás, érkezés Buda-
pestre az éjféli órákban.

IZLANDI CSEMEGÉK

SNAEFELLSNES-FÉLSZIGET

GULLFOSS
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          BUSZ / BUSZ         BUSZ / REPÜLŐ           REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:          04.07 - 04.13.          04.07 - 04.12.            04.08 - 04.12.
RÉSZVÉTELI DÍJ:      138.800,- Ft        148.800,- Ft          158.800,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:           ---         26.000,- Ft             49.000,- Ft
Vacsora a tranzitszállásokon:     9.000,- Ft          4.500,- Ft                  ---
Egyágyas felár*:           36.000,- Ft         30.000,- Ft            24.000,- Ft
*Egyágyas szoba foglalása esetén egy 4 fős apartman egyik hálószobájában egyedül tör-
ténik az elhelyezés - közös konyha/fürdőszoba/WC használat a két hálószobás apartman 
másik szobájában elhelyezett utasokkal.

Szállás felárak a Landal Greenparks üdülőfaluban:
4 fős apartmanban 2 + 1 fő FELÁR: 8.000,- Ft / fő
2 fős apartman FELÁR: 24.000,- Ft / fő

Családi kedvezmény a Landal Greenparks üdülőfaluban:
6 fős apartmanban 5 fő (2+2+1) esetén KEDVEZMÉNY: 5.000,- Ft / fő
6 fős apartmanban 6 fő (2+2+2) esetén KEDVEZMÉNY: 8.000,- Ft / fő

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépőjegyek, hajójegy és a fülhallgató kb.: 95,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program során autóbusszal; helyi középka-
tegóriájú tranzitszállás reggelivel; 4 éj szállás a LANDAL GREENPARKS üdülőfaluban; a tran-
zitszállásokon reggeli (fakultatív vacsora), Hollandiában önellátás (fakultatív a’la carte étkezési 
lehetőség az üdülőtelep büféjében vagy éttermében), idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Amszterdam védművonala, Köln: Szent Péter és Szűz Mária Dóm

ÁPRILIS 7-13. (ÁPRILIS 7-12., ÁPRILIS 8-12.) HOLLAND TÁJ, SAJT & ÉLETSTÍLUS

1. nap: Budapest - Mannheim környéke 
Utazás Ausztrián keresztül Mann-
heim környékére. Szállás.

2. nap: Mannheim környéke - Köln - 
Landal üdülőtelep
Utazás Köln/Bonn repülőterére. Itt 
csatlakoznak a repülővel érkező uta-
sok, majd együtt látogatás KÖLN-
ben, a dóm megtekintése. Rövid 
szabadidő után folytatjuk utunkat 
Hollandiába. Késő délután érkezés az 
üdülőtelepre, szálláshelyek elfoglalá-
sa. Felfrissülés, fürdési lehetőség az 
élményfürdőben. Szállás 4 éjszakán 
át a Landal Greenparks üdülőtelepen.

3. nap: Amszterdam 
Egész napos kirándulás AMSZTER-
DAM-ba, amely hangulatos utcái, 
szép látképe, éttermei és kiskocsmái 
révén rendkívül népszerű a helyiek és 
természetesen az idelátogató turis-
ták körében is. Ismerkedés a sokszor 
„meglepetések” városaként is említett 
településsel, hajókirándulás a grach-
tokon. Látogatás a Rijks Múzeum-

ban, amelynek legismertebb kincse, 
Rembrandt „Éjjeli őrjárat” alkotása. 
Látogathatóság függvényében a Ki-
rályi Palota megtekintése is szerepel 
terveink között. Természetesen nem 
maradhat ki programunkból egy gyé-
mántcsiszoló műhely felkeresése sem.

4. nap: Aalsmeer - Volendam - Marken 
AALSMEER-ben rendezik meg a 
világ legnagyobb virágárverése-
it. Látogatás Hollandia leghíresebb 
kertjében, KEUKENHOF-ban. a lát-

ványos tulipán show megtekintése, a 
stílusos, „Európa tavasza” elnevezésű 
kiállításon. Délután kirándulás VO-
LENDAM és MARKEN népművészeti 
halászfalvakba. Szállás.

5. nap: Rotterdam - Delft - Hága
Utazás Hollandia második legna-
gyobb településére és a világ hajdani 
legnagyobb kikötővárosába, ROT-
TERDAM-ba („Európa-árboc”, kilátás 
a kikötőre). Rövid pihenő DELFT-ben, 
mely ugyan kisváros, de sokak véle-
ménye szerint szépsége és történel-
me felülmúlja a két nagy szomszédját, 
azaz Rotterdamot és Hágát. Délután 
irány HÁGA, Hollandia közigazgatási 
központja! Városnézés: Binnenhof 
(parlament), Békepalota, Madurodam 
(mini Hollandia) stb. Szállás.

6. nap: Alkmaar - Schermerland - 
Mannheim környéke 
Délelőtt részvétel a híres ALKMAAR-i 
sajtpiacon, ahova hagyományosan 
szinte a világ minden tájáról érkez-
nek turisták. SCHERMERLAND a szél-
malmok vidéke. Egy malomba bete-
kintve mi is megnézhetjük, hogyan 
éltek régen a szorgos hollandok. Aki 
szeretne gyorsan hazatérni, ezen a 
napon hazarepülhet Eindhovenből. 
Érkezés az esti órákban. A többiek-
kel folytatjuk utunkat autóbusszal 
Németországba. Szállás Mannheim 
környékén.

7. nap: Mannheim környéke- Budapest 
Reggeli után hazautazás rövid pihe-
nőkkel Magyarországra. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.

Ha meghalljuk a kis ország nevét, azonnal a sajt, a fapapucs, a tulipán és a 
szélmalom jut az eszünkbe. Ezek valóban az ország jelképei, de a valóság 
ennél több. A szorgalmas hollandok fejlett ipart, mezőgazdaságot, keres-
kedelmet és közlekedést teremtettek. Az utazás során egyaránt megismer-
kedünk a jelképekkel és a valósággal. Április az idegenforgalmi főszezon, 
ekkor látogat a legtöbb turista az országba, a világ minden tájáról. 

HOLLAND TULIPÁN SHOW

LANDAL GREENPARKS ÜDÜLŐFALU
Az idilli természeti környezetben fekvő üdülőfaluban a kedves kis házi-
kók a holland érintetlen vidék szabadságát és a modern épített környezet 
harmonikus egységét képviselik! A jól felszerelt, összkomfortos nyaraló-
házak egy-, két- vagy három hálószobásak (a hálószobák 2 ágyasak), zu-
hanyozó, külön WC, amerikai konyha (mikró sütővel ellátva), a nappaliban 
színes TV található és saját kertkapcsolattal is rendelkeznek. Az üdülőfalu 
szolgáltatásai: étterem, bisztró, élelmiszerüzlet, sportolási lehetőségek, 
valamint fedett meleg vizes élményfürdő, ahol jól esik a felfrissülés az 
egész napos programok után!ALKMAAR
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   BUSSZAL   REPÜLŐVEL
Dátum:   04.27 - 05.04.  04.28-05.03.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  188.900,- Ft  198.800,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:           -   49.000,- Ft 
Egyágyas felár:  62.800,- Ft  50.300,- Ft
Félpanziós felár:  46.500,- Ft  37.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépőjegyek, hajójegy és a fülhallgató kb.: 100,- EUR 
Idegenforgalmi adó kb.: 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint autóbusszal vagy repülővel; a program során busszal; 2 éj Német-
országban, 2 éj Brüsszelben és 3 éj Hollandiában ****/*** szállodák ; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; Brugge óvárosa; Hollandia: Amszterdam csatornarendszere 
és védművonala; Luxemburg: Luxembourg óvárosa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Mannheim
Elutazás Budapestről a reggeli órák-
ban Bécs - Linz - Passau - Regens-
burg útvonalon rövid pihenőkkel. 
Szállás Mannheim környékén.

2. nap: Luxembourg - Brüsszel 
A repülős utasoknak kora reggel el-
utazás Charleroi-ba. Találkozás az au-
tóbuszos vendégekkel a déli órákban 
LUXEMBOURG-ban. Városnéző séta 
a Nagyhercegség fővárosában, majd 
továbbutazás Belgiumba. WATER-
LOO a csata helyszíne sem marad 
ki a programból. Ez a kis település a 
napóleoni idők egyik legfontosabb 
ütközetének helyszíne volt, hiszen 
Napóleon számára végzetes, sorsfor-
dító csata zajlott ezen a vidékén. Esti 
séta a világ legszebb főterén! Szállás 
Brüsszelben.

3. nap: Gent - Brugge 
Városnéző séták a flamand vidék leg-
szebb városaiban. GENT-ben Jan Van 
Eyck, „A titokzatos bárány imádása”; 
BRUGGE-ben Michelangelo világhírű 
alkotásának - „Brugge-i Madonna” 
- megtekintése szerepel a program-

ban. E két várost méltán hasonlítják 
az itáliai Firenzéhez és Velencéhez. 
Szállás Brüsszelben.

4. nap: Brüsszel
A belga fővárost a helyiek gyakran 
emlegetik „Európa szíveként”. Város-
nézés BRÜSSZELBEN: Királyi Képtár 
(Rubens, Bosch és Bruegel), Grand 
Place, Városháza, Manneken Pis, Ato-
mium stb. Szállás Utrecht környékén.

5. nap: Keukenhof - Rotterdam - 
Delft - Hága
Reggel irány KEUKENHOF, a látvá-
nyos tulipán show, amely más hagy-
más virágokat is bemutat, mint pl. az 
amarillisz vagy a liliom. Ezután HÁ-
GÁ-val, a kormányzati székhellyel is-
merkedünk: Binnenhof (Parlament), 
Békepalota stb. Látogatás a felújított 
Mauritshuis-ban, ahol többek kö-
zött Vermeer, Rembrandt, festmé-
nyei nyűgözik le az embert. DELFT 
az egyik legszebb kisváros, a „delfti 
porcelán”, a fajansz hazája. Befejezé-
sül ROTTERDAM, Hollandia második 
legnagyobb települése, Európa leg-
nagyobb kikötővárosa, mely az ez-

redfordulón még a világ legnagyobb 
kikötője volt. („Európa-árboc”-ról 
panoráma a kikötőre). Szállás Utrecht 
környékén.

6. nap: Amszterdam 
Városnézés a hangulatos, mindig 
nyüzsgő AMSZTERDAM-ban: hajóki-
rándulás a grachtokon (csatornákon), 
Rijks Múzeum (Rembrandt: „Éjjeli őr-
járat”), gyémántcsiszoló, Királyi Palo-
ta (kívülről), Dam-tér, belvárosi séta 
stb. Szállás Utrecht környékén.

7. nap: Alkmaar - Mannheim 
Délelőtt látogatás ALKMAAR-ban a 
híres sajtvásáron. SCHERMERLAND 
a szélmalmok hazája, végül VOLEN- 
DAM a népművészetéről híres ha-
lászfalu következik. A csoport ketté-
válik, a repülős utasok hazarepülnek. 
A buszos utasok késő este érkeznek a 
Mannheim környéki szállásunkra.

8. nap: Mannheim - Budapest 
A reggeli után kisebb pihenőkkel ha-
zautazás, érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

ÁPRILIS 27 - MÁJUS 4. (ÁPRILIS 28 - MÁJUS 3.)LUXEMBOURG - BRÜSSZEL - GENT - AMSZTERDAM

BElgium, NEderland és LUXemburg három kis ország, melyeknek nevét 
gyakran emlegetjük együtt a múlt történelmi és a jelen gazdasági kap-
csolata révén. Programunk meghatározó része a németalföldi festészet. 
Brüsszelben felkeressük a Királyi Képtárat, Amszterdamban a Rijks Múze-
umot, Hágában a Mauritshuis-t, valamint Brugge és Gent művészettörté-
neti kincseit is. Tavaszi utazásunk nemcsak a művészet, hanem a virágok 
jegyében is történik! Hollandiában a világhírű KEUKENHOF tulipán show 
megtekintése nyújt felejthetetlen élményt!

BENELUX KÖRUTAZÁS

AMSZTERDAM

KEUKENHOF

BRÜSSZEL
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Dátum:     05.27 - 06.02.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   279.900,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  65.000,- Ft 
Egyágyas felár:    67.500,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépőjegyek és a fülhallgató kb.: 100,- EUR 
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák; félpanzió (ír reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNSECO Világörökség:
Bend of the Boyne régészeti  együttese

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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1. nap: Budapest - Dublin
Repülés Dublinba. Ismerkedés a város 
látnivalóival: O’Conell utca, Georgi-
anus negyed, Főposta, Emlékezés 
kertje és a híres Temple Bar negyed. 
Vacsora, szállás Dublin környékén.

2. nap: Dublin - Glendalough - 
Powerscourt 
A városnézés folytatása DUBLIN-ban. 
A Trinity College-ot I. Erzsébet király-
nő építtette 1592-ben. Könyvtárában 
őrzik a VIII. századból való Book of 
Kellst (a világ egyik legszebben díszí-
tett középkori kódexét) és Brian Boru 
király hárfáját, amely az ország egyik 
jelképe. Ezt követően látogatás a XI. 
századi Szt. Patrick Székesegyházban. 
Utazás Wicklow megyébe, Írország 
„zöld kertjébe”. GLENDALOUGH-ban 
a Szt. Kevin kolostor romjait keressük 
fel. Séta POWERSCOURT XVIII. szá-
zadban kialakított kertjében. Vacsora, 
szállás Dublin környékén.

3. nap: Kilkenny - Cashel - Killarney
KILKENNY-be látogatunk. Írország 
egyik legkedvesebb középkori kisvá-
rosában a Szt. Canice székesegyház 
megtekintése és a vár látogatása 
szerepel a programunkban. Továbbu-
tazás a „ROCK OF CASHEL” várhoz, 
amely az arany lapályból kiemelkedő, 
60 m magas mészkő-sziklára épült 
erőd, egykor királyi székhely volt. Va-
csora, szállás Tralee környékén.

4. nap: Kerry-gyűrű 
Az Iveragh-félsziget, a híres „KERRY- 
GYŰRŰ” színes és változatos útvonal, 
rengeteg látnivalóval! A 170 km-es 
„gyűrű” nagy részében csodálatos a 
panoráma, az Atlanti-óceán sziklás, 
szaggatott partvidékével, a Golf- 
áramlat hatására kialakult gazdag 
vegetációval. Itt állnak Írország leg-
magasabb hegyei, a kecskét koronázó 
Killorglin,  Waterville - Chaplin ked-
venc nyaralóhelye, juhászkutya bemu-
tató, az ír parasztok életét bemutató 
skanzen stb. Átutazunk a színes házai-
ról híres Sneem-en, majd visszatérünk 
a Killarnay-tavak festői láncolatához. 
Vacsora, szállás Tralee környékén.

5. nap: Adare - Bunratty - Moher - 
Burren - Galway 
Utazás északra. Séta az Írország „leg-
csinosabb faluja” címet viselő ADA-
RE-ban. Következő látnivalónk BUN-
RATTY-ban a XV. századi félelmetes 
vár, amely az ország egyik legnép-
szerűbb látványossága. A Bunratty 
Folk Park (skanzen) hűen tükrözi az 
ír vidéki életet. Pihenő a lélegzetelál-
lító, 200 m magasan kiemelkedő, kb. 
8 km hosszan elnyúló MOHER-sziklán. 
Továbbutazás a burreni mészkőfenn-
síkon át GALWAY-ba, Írország nyu-
gati „fővárosába”, amely elsősorban 
hangulatos kocsmáiról híres. Vacsora, 
szállás Galway környékén.

6. nap: Kylemore - Clonmacnoise - 
Dublin környéke 
Kirándulás a festői szépségű CON-
NEMARA-félszigeten. A Kylemore-tó 

partján épült Kylemore apátság egy 
része, és a 2,5 hektáros viktoriánus 
kert nyitott a turisták számára. To-
vábbutazás CLONMACNOISE-be. A 
területen egy katedrális, 8 templom 
(X-XIII. századból) romjai, két kerek 
torony és három kelta kereszt látha-
tó.Vacsora, szállás Dublin környékén.

7. nap: Newgrange - Monasterboice - 
Malahide - Dublin - Budapest 
Utazás a Boyne-völgybe, amely az 
ír civilizáció bölcsője. Továbbutazás 
MONASTERBOICE-ba, a középkori 
kolostor romjai mellett gyönyörű, X. 
századi nagy kőkereszteket is látha-
tunk. Utunk befejezéseként ellátoga-
tunk a romantikus Malahide-kastély-
hoz. A XIV. századi épülethez később 
hozzáépített részek mesebeli külsőt 
adnak a várnak. Hazautazás Buda-
pestre, érkezés a késő esti órákban.

A szomszéd fűje se lehetne ennél zöldebb! Szent Patrik misztikus földjén 
kalandozunk! Programunkban legendás várkastélyok, a híres „Kerry-gyűrű” 
és az impozáns Moher-sziklák!

MÁJUS 27 - JÚNIUS 2.MOHER - DUBLIN - KERRY-GYŰRŰ

ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS

MOHER-SZIKLÁK KILKENNY

ROCK OF CASHEL
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1. nap: Budapest - Winchester - 
Portsmouth
Repülés Londonba, majd továbbutazás 
WINCHESTER-be. Közel 20 angol ural-
kodó fejére került fel itt a korona, kö-
zülük többen itt nyugszanak. A város 
leghíresebb épülete a Great Hall, Artúr 
király kerekasztalával. PORTSMOUTH 
kikötőjében láthatjuk Nelson admirális 
hajóját, a Victory-t, mely az angol flotta 
zászlóshajója volt a trafalgari ütközet 
idején, valamint VIII. Henrik hajójának, 
a Mary Rose-nak roncsait. Szállás Port-
smouth környékén.

2. nap: Poole - Swanage - Corfe vára 
- Plymouth
POOLE-ból hajókirándulás a Jurassic 
part legkeletibb sziklaképződményé-
hez, a hajdani kalózról elnevezett Old 
Harry-hez. SWANAGE-ból folytatjuk 
utunkat Corfe várához. A kastély 1.000 
éven át uralta a tájat és ötszáz évig volt 
királyi rezidencia. A X. században itt 

lett merénylet áldozata Edward király. 
Utunk POUNDBURRY városka mel-
lett halad el, melynek különlegessége, 
hogy Károly walesi herceg koncepciói 
szerint építik, várhatóan 2025-re készül 
el. Szállás Plymouth környékén.

3. nap: Marazion - St.Michael’s 
Mount - Polperro - Plymouth
Utunk Cornwallban folytatódik. MA-
RAZION bájos tengerparti üdülővá-
ros, ahonnan gyönyörű panoráma 
nyílik a St. Michael’s Mount-ra. A 
francia Mont St. Michel brit megfele-
lőjére gyalog (apály) vagy csónakkal 
(dagály esetén) látogatunk át. A szi-
getdomb tetején messziről tündököl 
a XII. századi vár, egykori kolostor, 
börtön és erőd. Felkeressük POLPER-
RO-t, a hamisítatlan cornwalli halász-
falut, mely egykor csempészek tanyá-
ja volt. Szállás Plymouth környékén.

4. nap: Tintagel - Exeter
Cornwall északnyugati partja misz-

tikummal és legendákkal teli vad-
regényes vidék. TINTAGEL várának 
romjai között Artúr király legendája 
elevenedik meg. Az óceán nyaldos-
ta sziklák tövében lévő barlang a 
mondák szerint Artúr varázslójának, 
Merlinnek barlangja, melybe apály 
idején be lehet sétálni. Következő ál-
lomásunk a két évezredes történelmi 
múltra visszatekintő EXETER, mely-
nek legszebb ékköve gótikus Kated-
rális. Két normann tornyáról, nyugati 
homlokzatának falfaragványairól és a 
világon leghosszabb boltozatáról hí-
res. Belvárosi sétánk során láthatjuk 
a céhcsarnokot, mely a legidősebb 
önkormányzati épület Angliában, a 
Parlament utca egyike az Egyesült 
Királyság legszűkebb utcácskáinak, 
két ember nehezen fér keresztül 
rajta. A közelben Rougemont vörös 
homokkőből épült erődítményének 
romos bejáratánál emléktábla őrzi 
Alice Molland emlékét, akit 1685-ben 
utolsóként  égettek meg boszorkány-
ságért. Szállás Exeter környékén.

5. nap: Glastonbury - Wells - Cheddar 
- Bristol
A GLASTONBURY apátság impozáns 
romjaihoz kirándulunk. Egyes legen-
dák szerint Jézus is járt itt, más le-
gendák szerint itt temették el Arthur 
királyt és feleségét. A közeli 158 m 
magas dombot a Glastonbury Tort, 
Artúr király misztikus városával, Ava-
lonnal hozzák összefüggésbe. A közeli 
WELLS-ben városnéző séta: a XIV. 
századi Vicar’s Close, a XII. századi 

Katedrális, és a Püspöki palota (kívül-
ről). Innen CHEDDAR-ba, a híres sajt 
otthonába utazunk, ahol kóstolóval 
egybekötött látogatás egy sajtkészítő 
műhelyben. Szállás Bristol környékén.

6. nap: Bibury - Bourton on the Water 
- Stow on the Wold
Bristol és Oxford között húzódik Ang-
lia szívének dombvidéke, Cotswolds. 
A zöldellő tájat jellegzetes, kőből 
épült öreg házakból álló, békebeli te-
lepülések tarkítják. Irány a mesebeli 
falu BIBURY! Legfőbb látványossága 
az Arlington row, a legtöbbet fényké-
pezett angliai vidéki utca egyike. Ta-
kácsok régi kőházai sorakoznak rajta, 
a falu virágkorát idézve, mikor a szö-
vés és a gyapjúkereskedelem virág-
zott a településen. Továbbutazunk 
BOURTON ON THE WATER-be, me-
lyet Cotswold Velencéjének is nevez-
nek, gyönyörű látképét a központján 
átfolyó Windrush-folyó határozza 
meg. A vidék legmagasabban fekvő 
városkája STOW ON THE WOLD, ahol 
egykoron nagy birkavásárokat tar-
tottak. Szállás Bristol környékén.

7. nap: Lacock - Bath - Bristol - 
Budapest 
Rövid pihenő a bájos LACOCK-ban, 
majd irány a nyüzsgő római fürdővá-
ros, BATH! A több mint 2 évezredes 
történelmi múltú városka legfőbb lát-
nivalói: apátság, Római Fürdő, Szivaty-
tyú-terem és a Pultney-híd. Körutazá-
sunk zárásaként megtekintjük a Royal 
Cresentet, Queen teret, Circus teret. 
Bristolból hazautazás Budapestre. 

MÁJUS 12-18.CORNWALL - DEVON - COTSWOLDS

Körutazás a békebeli Anglia történelmi és természeti kincsei között, az Artúr 
királyt övező legendák és mondák nyomában. Letűnt korok titkai, zegzugos 
utcácskák, csempészek rejtett útvonalai.

A BRIT-SZIGET DÉLI KINCSEI

Dátum:     05.12 - 05.18.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   329.600,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  59.000,- Ft 
Egyágyas felár:    86.500,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépőjegyek és a fülhallgató kb.: 150,- GBP 
Szervizdíj / borravaló: 15,- GBP

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal;  
középkategóriájú szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP 
biztosítás.

UNSECO Világörökség:
Bath városa, Kelet-Devon, Cornwall és Nyugat-Devon 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

BIBURY

ST. MICHAEL’S MOUNT
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Dátum:    04.27 - 05.04.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  369.500,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft  
Egyágyas felár:  94.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %
Belépők és fülhallgató: kb. 125,- GBP
Szervizdíj / borravaló: kb. 15,- GBP

Fakultatív kirándulás a Hebridák-szigetekre (min. 20 fő esetén): 26,- GBP
Kérjük a részvételi szándékot előre jelezni irodánkban!

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; középkategó-
riájú szállodák; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: Edinburgh

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Glasgow - Stirling 
- Edinburgh 
Repülés a gazdag történelmi múl-
tú, élénk kulturális életet élő GLAS-
GOW-ba. Városnézés: George Square, 
városháza, Buchanan street, Glasgow 
Katedrális stb. Délután STIRLING vá-
rának rekonstruált termeit tekintjük 
meg. Egykor e falak között lakott IV. 
Jakab, V. Jakab és Stuart Mária is. Va-
csora, szállás Edinburgh-ban.

2. nap: Edinburgh 
Egész napos városnézés „Észak 
Athénjá”-ban, EDINBURGH-ban, ahol 
a természeti szépségekhez jó állapot-
ban fennmaradt történelmi emlékek 
társulnak. Az óváros középkori utcák 
kusza szövevénye, kocsmákkal és si-
kátorokkal tarkítva. A Királyi Mérföld 
„a világ legszebb utcája”, amely a vár 
sziklás magaslatától a Holyrood-pa-
lotához (királynői rezidenciához) ve-
zet. A „büszke” St. Giles (Szt. Egyed) 
Katedrális I. Károlytól kapta egyházi 

rangját. Nem maradhat ki progra-
munkból a vulkanikus magaslaton 
épült, a skót koronaékszereket őrző 
vár sem, amelyet gazdag történelme 
és a városra nyíló lenyűgöző panorá-
mája miatt érdemes felkeresni. Va-
csora, szállás Edinburgh-ban.

3. nap: Glamis-kastély - Whisky 
kóstoló - Blair-kastély
Utazás a skót kastélyok egyik leg-
szebbikéhez, a GLAMIS-kastélyhoz, 
ahol Erzsébet anyakirálynő töltötte 
gyermekkorát. Shakespeare „Mac-
beth” c. drámájában a királygyilkos-
ság helyszíneként említi. A szigetor-
szág leginkább szellemjárta várának 
tartják. Következő állomásunkon az 
egyik híres whisky lepárlóban bete-
kinthetünk a whisky-gyártás folya-
matába, kóstolóval. A napot a BLAIR- 
kastély megtekintésével zárjuk. Va-
csora, szállás Pitlochry környékén, a 
Skót-felföld erdői és dombjai között 
megbúvó, tipikus skót településen.

4. nap: Inverness - Loch Ness - Eilean 
Donan - Skye-sziget - Oban
Átutazunk a Skót-felföld „fővárosán”, 
Invernessen. A város közelében ta-
lálható a híres LOCH NESS, ahol ta-
lán a szörny is felbukkanhat. Ha nem 
pillantjuk meg azonnal a tó felszínén 
tekergőző Nessie-t, URQUHART vá-
rának romjaihoz látogatunk. Tovább- 
utazás a Kaledóniai Csatorna és a ta-
vak által alkotott Nagy-völgy (Great 
Glen) mentén. Kitérő a szépen helyre-
állított EILEAN DONAN kastélyhoz. A 
XIII. századból fennmaradt erőd több 
filmből is ismerős lehet. Látogatás a 
„köd szigetére”, Skye-szigetre, ahová 
a XVIII. században angol üldözői elől 
Csinos Károly herceget menekítették. 
Vacsora, szállás Obanben.

5. nap: Hebridák szigetei
Fakultatív kirándulás a Déli Belső-Heb-
ridák két tagjára, IONA-ra és MULL-ra. 
Átkelés komppal Mullra, a szinte la-
katlan szigetre, ahol az érintetlen táj 
látványa megkapó. Újabb, rövid komp- 
átkelés után érkezünk Ionara. A „Szent 
Sziget” legfontosabb látnivalói a VI. 
században érkező első hittérítők em-
lékei mellett, a XIII. században épített 
katedrális és a közelében lévő temető, 
ahol Skócia első 48 királya (köztük Ma-
chbet) nyugszik. A szigeten a végte-
lenség, békesség és szabadság érzése 
járja át az utazót. Komppal térünk visz-
sza Obanbe. Vacsora, szállás.

6. nap: Felföld - Glen Coe - Falkirk
Elsőként a skót természet és tör-
ténelem egy fenségesen komor 

helyszínét, GLEN COE-t, a „könnyek 
völgyét” keressük fel, mely méltán 
Skócia egyik leghíresebb vidéke. A 
Felföld minden természeti szépségét 
elénk tárja: a hegyek, a tőzeglápos 
táj, a patakok és a tavak lenyűgöző 
kombinációját! Sétálunk tőzeg dom-
bon, a Rannoch Moor tóvidékén, a 
Dochart-vízesés kövein és kocsmá-
zunk is egy jót! FALKIRK-nél egy 
mérnöki csodát, a világ egyetlen for-
gózsilipjét láthatjuk, mely 24 méteres 
szintkülönbséget egyenlít ki. Vacso-
ra, szállás Glasgow-ban.

7. nap: Melrose - Abbotsford -  
Rosslyn kápolna 
A festői dombok között elterülő 
MELROSE-ba látogatunk. A legendák 
szerint Skócia legnagyobb harcos 
királyának szelleme itt, a romantikus 
Melrose apátság romjai között to-
vább él, hiszen itt temették el Robert 
Bruce szívét. ABBOTSFORD-ban a 
saját tervezésű kastélyában, eredeti 
berendezési tárgyai között idézzük 
fel a leghíresebb skót író, Sir Wal-
ter Scott emlékét. Végezetül irány 
ROSSLYN, ahol a templomos lovagok 
egyedülállóan értékes XV. századi ká-
polnáját, a Rosslyn kápolnát tekintjük 
meg. Skócia egyetlen reneszánsz 
építészeti emléke a „Da Vinci-kód” 
mozifilmből lesz ismerős. Vacsora, 
szállás Glasgow-ban.

8. nap: Glasgow - Budapest
Kora reggel hazautazás. Érkezés  
Budapestre a déli órákban, a menet-
rend függvényében.

A vadregényes tájak és szellemjárta kastélyok mellett, ha szerencsénk 
van - a Loch Ness-i szörnyet is megpillanthatjuk. De a jófajta whisky-ket 
garantáltan megízlelhetjük!

ÁPRILIS 27 - MÁJUS 4.VADREGÉNYES TÁJAK, SZELLEMJÁRTA KASTÉLYOK, JÓFAJTA WHISKY-K!

SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK SZIGETEI

EILEAN DONAN

GLASGOW
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Litvánia, Lettország és Észtország alkotják a Baltikum legfőbb gyöngyszemeit.  
Ezen a vidéken középkori városok, régi várak, egyre több restaurált főúri lak, 
hatalmas erdős vidék tárul a szemünk elé. Megkapó látványt nyújt a barokk 
Vilnius, a szecessziós homlokzatú házakban gazdag Riga, valamint a középko-
ri épületekben bővelkedő Tallinn. A balti országok több évszázados elnyomás 
után ismét elnyerték a függetlenségüket és az általánosan tapasztalható glo-
balizáció ellenére egyre inkább erősítik nemzeti kultúrájukat, identitásukat. 

1. nap: Budapest - Riga
Elutazás a kora délutáni órákban 
közvetlen járattal a lett fővárosba, 
Rigába. Érkezést követően transzfer 
a szállodába. Vacsora után esti séta. 
RIGA gazdag történelmi múltú te-
lepülés, a Hanza-szövetség büszke 
tagja. Napjainkra a Baltikum legna-
gyobb, legnépesebb „metropoliszá-
vá” fejlődött. Az egykori rigai keres-
kedők gazdagságát őrzik az épen 
maradt, pompásan díszített házak. 
Szállás Rigában.

2. nap: Riga - Rundale - Kaunas 
Reggeli után séta a gótikus jellegű 
óvárosban: Feketefejes ház, Péter 
templom (kívülről), az ún. Macskás 
ház, Három fivér házcsoport, Ja-
kab-templom, városfalak, Svéd kapu, 
dóm stb. Ezt követően irány a szom-
szédos Litvánia! Útközben, még lett 
területen, ismerkedés RUNDALE kas-
télyával és parkjával, mely az ország 
egyik legszebb műemléke. A szentpé-
tervári Téli Palotára hasonlító főúri lak 
jelentette a csúcspontját a német és 
az orosz társadalom XVIII-XIX. századi 
összefonódásának. Átkelve Litvániá-
ba, rövid megálló a Keresztek-hegyé-
nél, mely a katolicizmus és az egykor 
sok istent tisztelő, az ún. baltikumi 

ősi vallás keveredését szimbolizálja. 
A keresztek sokasága az elmúlt év-
századok mártírjainak állít emléket.  
Továbbutazás Kaunas-ba, szállás. 

3. nap: Vilnius - Trakai
Reggeli után továbbutazás. VILNIUS, 
a litván főváros két folyó partján, a 
Neris és a Vilnelen találkozásánál 
fekszik. A templomtornyokban és ba-
rokk épületekben bővelkedő, sajátos 
hangulatú város főbb nevezetessé-
gei: Szt. Sztaniszláv székesegyház a 
harangtoronnyal, Szt. Anna templom 
az ún. „lángoló gótika” remekműve, a 
Báthory István alapította régi egye-
temi udvarok, a Péter-Pál templom 
gazdag stukatúr díszítései stb. Sza-
badidő után utazás TRAKAI-ba, a szi-
getvárosba, amely impozáns gótikus 
vízi-várának köszönhetően népszerű 
a turisták körében. Vilnius alapítása 
előtt itt volt a litván nagyfejedelem-
ség székhelye. Szállás Vilnius-ban.

4. nap: Tallinn
Reggeli után utazás repülővel Vilnius-
ból Tallinn-ba. Érkezés után ismerke-
dés az örökké nyüzsgő TALLINN vá-
rosával. Fontos kikötőváros, melyben 
ötvöződik a világiasság és a vidéki 
hangulat. Egykor fontos tagja volt a 
Hanza- szövetségnek, az együttmű-

ködés meghatározó jelentőségű volt 
a város kereskedelmi kapcsolataira, 
fejlődésére, és a német kereskedők 
pozíciójának megerősödésében is. 
Növekvő gazdasági erejét a környe-
ző országok politikai befolyásolással 
ellensúlyozták, mely hatott az egy-
séges városkép kialakulására is. Nem 
véletlen, hogy az egykori társult vá-
rosokban a mai műemlék épületek 
népszerűek a turisták körében. Autó- 
buszos városnézés: Katalin negyed, 
kikötő, Dalos mező, egykori olimpi-
ai falu stb. Séta az óvárosban: dóm, 
pravoszláv székesegyház, városhá-
za, városfal az egyedi és nevesített 
bástyáival (pl. Kövér Margit, Hosszú 
Hermann stb.), Európa egyik legré-
gibb patikája a főtéren stb. Szállás 
Tallinnban.

5. nap: Helsinki
Szabad program Tallinnban, vagy fa-
kultatív egész napos kirándulás a finn 
fővárosba. Reggel hajóval átkelünk 
a Finn-öböl másik oldalára. HELSIN-
KI-t I. Gusztáv svéd király alapította 
a Vantaa folyó torkolatánál, hogy a 
rivális Hanza-város, Tallinn vetélytár-
sa legyen. Városnézés (Nagytemp-
lom, Egyetemi Könyvtár, Országház, 
Szikla-templom, Uszpenszkíj Székes-
egyház (kívülről), Sibelius-emlékmű 
stb.). Rövid szabadidő után, vissza-
hajózunk Tallinnba. Szállás.

6. nap: Tallinn - Budapest
Reggeli után transzfer a repülőtérre, 
hazautazás rigai átszállással. Érkezés 
Budapestre a déli órákban, a menet-
rend függvényében.

MÁJUS (A PONTOS DÁTUM ELŐKÉSZÜLETBEN)VILNIUS - RIGA - TALLINN & HELSINKI

Dátum:      előkészületben
RÉSZVÉTELI DÍJ:   előkészületben
Repülőtéri illeték kb.:  előkészületben 
Egyágyas felár:   előkészületben
Félpanziós felár:   előkészületben

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló: előkészületben 
Belépők, fülhallgató: előkészületben

Fakultatív kirándulás (min. 20 fő jelentkezése esetén) Városnézés Helsinkiben: előkészületben

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; helyi *** szállodák;  
reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Litvánia: Vilnius óvárosa;  Lettország: Riga óvárosa; Észország: Tallinn óvárosa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

A BALTIKUM SZÍNE-JAVA 

TRAKAI

TALLINN
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ÁPRILIS 19-22. (HÚSVÉT)MOSZKVA HÁROMSZOR & SZERGIJEV POSZAD

1. nap: Budapest - Moszkva 
Elutazás repülővel Budapestről köz-
vetlen járattal MOSZKVÁ-ba. A te-
lepülés a XII. században még csak 
előretolt védelmi állás volt, de a XX. 
században már a világ kb. egyhato-
dát irányította. Autóbuszos város-
nézés keretében első ismerkedés 
a kb. 12 millió lakossal bíró orosz 
fővárosban. Rövid pihenő a Veréb- 
hegyen (egykor Lenin-hegy) találha-
tó kilátónál, ahonnan remek pano-
ráma nyílik az új és régi területekre, 
valamint az egykori Lomonosz Egye-
tem épülettömbjére. Látogatás a XVI. 
század elején alapított Novogyevicsij 
egyházi központban, melynek teme-
tőjében közismert személyiségek (pl. 
Csehov, Gogol, Prokofjev, Mojszejev, 
Bulgakov, Saljapin, Raisza Gorbacso-
va, Jelcin, Koszigin stb.) nyugszanak. 
Szállás Moszkvában.

2. nap: Moszkva
Látogatás a Megváltó Krisztus Szé-
kesegyházban, melynek eredeti 
épületét 1931-ben felrobbantottak. 
A ma látható székesegyházat a XX. 
század végén építették újra azon 
a helyen, ahol uszoda működött a 
közbeeső időben. A Kreml a cárok 
megerősített lakóhelye, az egykori 
Szovjetunió centruma, az orosz elnök 
rezidenciája és hivatalának központ-

ja, azaz az államhatalom jelképe. A 
séta során csak az engedélyezett te-
rületeket tudjuk felkeresni. Itt látható 
a Cár-ágyú, a Cár-harang, valamint 
a Székesegyháztér templomai, ahol 
elsősorban az Uszpenszkij- és Arhan- 
gelszkij Székesegyházakat keressük 
fel. A programból nem maradhat ki 
az Állami Fegyvertár, melynek gyűj-
teményében az orosz fejedelmek és 
cárok által felhalmozott kincseket 
láthatjuk. Délután látogatás az 1856-
ban alapított Tretyakov Képtárban. 
Kb. 1 órás hajózás során a Moszkva 
folyóról is képet kapunk a belváros, 
valamint a Kreml mentén található 
műemlékekről. Szállás Moszkvában.

3. nap: Moszkva
Délelőtt látogatás a XIV. században 
alapított Andronyikov Kolostorban. 
Az egyházi központ egyik legfon-
tosabb érdekessége Andrej Rubljov 
alkotása. A XV. század elején a ka-
tedrálisban készültek a híres festő 
freskói, ikonjai, amelyre az aprólékos 
kidolgozottság, valamint a harmónia 
jellemző. A Moszkva belvárosba visz-
szatérve láthatjuk a Színház téren a 
híres Nagyszínházat és Kisszínházat. 
Látogatás a Vörös téren található Va-
szilij Blazsennij Székesegyházban. A 
különleges szépségű templom a XVI. 
században nyerte el végleges formá-

ját. Egyéni séta, szabadidő a híres 
Régi Arbat utcában. A XIX. század-
ban az utca a művészek, zenészek, 
költők, írók, értelmiségiek törzshelye 
volt. Napjainkban üzletek, kávézók, 
éttermek várják a turistákat. Szállás 
Moszkvában. 

4. nap: Szergijev Poszad - Moszkva 
- Budapest 
Kirándulás az orosz főváros környé-
kére. A híres „Aranygyűrű” egyik 
legkedveltebb turisztikai célpontját a 
szovjet időkben Zagorszk néven ta-
lálhattuk meg a térképeken, útiköny-
vekben. Napjainkban SZERGIJEV 
POSZAD a település neve. A város 
leghíresebb látnivalója a Szenthá-
romság-Szergej kolostor, ahol az 
orosz építészet és ikonfestészet fej-
lődését követhetjük nyomon. Dél-
után szabadidő a GUM Áruházban, 
ahol napjainkban a legismertebb 

világmárkák üzleteit is megtalálhat-
juk, vagy a Vörös teret és környé-
két egyénileg fedezhetjük fel. Este 
transzfer a repülőtérre, hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Moszkva - a világ legnagyobb országának fővárosa. A Vörös-tér és a Kreml, 
aranykupolák, megannyi látványosság...a várossal nem lehet betelni! Prog-
ramunk Moszkván kívül az UNESCO Világörökségi listáján szereplő, Szerg-
ijev Poszad városát is felkeresi, az Aranygyűrű településeinek egyik fontos 
állomását, melyet Oroszország Vatikánjaként is emlegetnek.

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/9946

Dátum:    04.19 - 04.22. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  148.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  59.000,- Ft
Egyágyas felár:   38.000,- Ft
Félpanziós felár:   17.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Orosz vízumdíj: kb. 19.025,- Ft + vízumügyintézési díj: 5.000,- Ft 
Belépők, előzetes foglalások, hajókázás, fülhallgató:  kb. 135,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; Izmailovo városrész-
ben ***szálloda (metróállomás mellett); reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Moszkva: Kreml és Vörös tér, Novogyevicsij - kolostor
Szergijev Poszad: Szentháromság-Szergej kolostor

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

EZER SZÍNŰ MOSZKVA & AZ ARANYGYŰRŰ

MOSZKVA

MOSZKVA

SZERGIJEV POSZAD

MOSZKVA
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MÁJUS (A PONTOS DÁTUM ELŐKÉSZÜLETBEN)PUSKIN - PAVLOVSZK - PETRODVOREC - GATCSINA

A legészakibb metropolisz, a legfiatalabb európai város, a legtöbb forrada-
lom városa - ilyen és ehhez hasonló címekkel ékeskedik Szentpétervár. Ma már 
nehéz elképzelni, hogy a 18. század elején mocsarak és sűrű erdők voltak itt. 
A terület, amelyen I. Péter megvalósította álmát, eredetileg alkalmatlan volt 
a városalapításra. A cár azt akarta,  hogy városának csatornái legyenek, mint 
Amszterdamnak és olyan palotái, mint Velencének és Versailles-nak. Orosz 
földön ez az első város, amelyet kőből építettek. Lenin hatalomra kerülése-
kor a város a forradalom bölcsőjévé vált, a második világháború idején pedig 
a nemzeti büszkeség jelképe lett. Szentpétervár a legeurópaibb orosz város, 
varázsát még az utolsó évszázad viszontagságai sem tépázhatták meg.

1. nap: Budapest - Szentpétervár
Repülés SZENTPÉTERVÁR-ra. Érke-
zés után irány a híres Néva sugárút 
(„Nyevszkij”). Kb. 1 órás hajókázás 
során bepillanthatunk a cári paloták 
világába a várost átszövő csatornák-
ról, valamint a Néváról is páratlan 
panorámában lesz részünk. Rövid 
pihenő a Vaszilij-szigeten találha-
tó Rosztrum oszlopoknál. A város 
egyik szimbóluma a Péter-Pál Erőd, 
melynek területén áll az orosz cárok 
temetkezési helye, a Péter-Pál Szé-
kesegyház. Tornya a legmagasabb a 
városban. Fényképezési lehetőség az 
Auróra cirkálónál (kívülről). Szállás 
Szentpéterváron.

2. nap: Gatcsina - Puskin - Pavlovszk
Délelőtt PUSKIN-ban Katalin cárnő 
Nyári Palotáját keressük fel. A park 
és a kastély építése több cárnő ne-
véhez kapcsolható. I. Katalin kezd-
te el az építését, Erzsébet cárnő 
tovább fokozta a külső látványt és 
Nagy Katalin elsősorban az épület 
belső díszítésére összpontosított. A 
hatalmas barokk és klasszicista pa-
lota-együttesről írták: „Egy magának 

való, külön világ, a mesék birodalma”. 
Továbbutazás GATCSINA városába. 
A település legfontosabb látnivalója 
itt is a palota-együttes, amely Rinal-
di terve alapján épült. PAVLOVSZK 
leglátványosabb nevezetessége a 
kastély, amely szintén I. Pál nevéhez 
kapcsolódik. A koronázás után a cár 
utasítására az egykori kisebb palo-
tát átépítették, megnagyobbították 
és ettől kezdve nyári rezidenciaként 
működött az uralkodó haláláig. Szál-
lás Szentpéterváron.

3. nap: Szentpétervár - Petrodvorec 
- Kronstadt
Délelőtt látogatás a világ egyik leg-
gazdagabb képzőművészeti gyűjte-
ményének otthont adó Ermitázsban 
(Téli palota). Az itt található mint-
egy 3 millió kiállítási tárgynak csak 
a legismertebb és nagy becsben 
tartott részét tekintjük meg! Utazás 
szárnyashajóval PETRODVOREC-be. 
Nagy Péter nyári kastély-együtte-
sét az „orosz Versailles”-nak tartják. 
Leglátványosabb része az Alsó park, 
a világ legnagyobb szökőkútrend-
szerével, a 140 szökőkút naponta kb. 

100.000 köbméter vizet forgat. Az 
impozáns park mellett a Nagy Palo-
tát is megtekintjük. Irány a Finn-öböl 
sokáig lezárt területe, KRONSTADT 
szigete! A Szt. Miklós tiszteletére 
felszentelt katedrálist a szovjet idők-
ben tiszti kaszinóként használták, 
az impozáns épület napjainkban is-
mét egyházi célokat szolgál. Szállás 
Szentpéterváron.

4. nap: Szentpétervár
Egész napos városnézés „ÉSZAK VE-
LENCÉ”-jében. A Kazanyi Székesegy-
ház a XIX. század elején épült. I. Pál 
megbízása alapján, a római Szt. Péter 
Bazilika másolataként. A város egyik 
ékköve a „Vérző Megváltó templom”. 
Az elnevezés II. Sándor cár halálához 
kapcsolódik, ó-orosz stílusban épült, 
külső és belső falait 7.000 m²-nyi 
felületen mozaikok díszítik. Majd az 
Izsák Székesegyházat keressük fel, 
mely a világ egyik legnagyobb ku-
polaépítménye, a messzire ellátszó 
arany kupola miatt „Isten tintatartó-
jának” is nevezik. Séta az Alekszandr 

Nyevszkij Kolostor sírkertjében, ahol 
a híres orosz művészek nyugszanak 
(pl. Dosztojevszkij, Rubinstein, Csaj-
kovszkij, Rimszkij-Korszakov.) Rö-
vid pihenő és fotózási lehetőség a 
Szmolnij-komplexum előtt, melynek 
területén I. Péter idején még a hajó-
építéshez szükséges szurkot főzték. 
Szállás Szentpéterváron.

5. nap: Szentpétervár - Budapest
Reggeli után transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás délelőtt, érkezés Buda-
pestre a déli órákban.

Dátum:    előkészületben

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben
Repülőtéri illeték:   előkészületben
Egyágyas felár:    előkészületben
Félpanziós felár:  előkészületben

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, előzetes foglalások, hajókázás és fülhallgató: előkészületben 
Szervizdíj / borravaló: előkészületben

Orosz vízumdíj: kb.: 19.050,- Ft
Vízum ügyintézés: 5.000,- Ft 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; *** szálloda; reggeli; idegenvezetés; 
BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Szentpétervár történelmi belvárosa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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SZENTPÉTERVÁR „ÉSZAK VELENCÉJE”

PETRODVOREC

SZENTPÉTERVÁR
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Dátum:    03.14 - 03.17., 04.19 - 04.22.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 99.900,- Ft
Repülőtéri illeték:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:  38.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Belépők az 1. és 2. napon: kb. 35,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 12,- EUR 

Fakultatív kirándulások (min. 20 fő jelentkezése esetén):
- Török zenés, táncos est: kb. 35,- EUR  
- Városnézés a 3. napon: kb. 50,- EUR
- Városnézés a 4. napon: kb. 65,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal;  középkategóriás 
szállodában standard szoba; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Isztambul történelmi negyedei

1. nap: Budapest - Isztambul
Reggel utazás repülővel a Boszpo-
rusz partján épült megapoliszba, 
amely hasonlóan Rómához az ősi 
időkben hét halmon feküdt. ISZTAM-
BUL több mint 18 millió lakosával 
Törökország legnagyobb városa, kul-
turális, művészeti és gazdasági köz-
pontja. Városnézés az ősi Konstanti-
nápolyban: a stadion és a Hippodrom 
maradványai; a XVII. századi Kék Me-
cset; az Aya Sophia a világ egyik leg-
szebb építészeti, kultúrtörténeti em-
léke. Vacsora, szállás Isztambulban. 

2. nap: Isztambul
Folytatjuk városnézésünket: a fel-
becsülhetetlen értékű kincstárat és 
könyvtárakat őrző, XV. századi Top-
kapi Palota és környéke közel négy 
évszázadig volt a szultánok otthona. 
A hatalmas területű komplexumot ma 

is fal választja el a város többi részétől. 
A Yerebatan-sarayi az ókortól kezdve 
a város vízellátásának építménye. A 
délutáni szabadidő során érdemes 
felkeresni a híres, gazdagon dekorált 
utcák labirintusából álló Nagybazárt. 
Fakultatív török zenés, táncos est.  
Vacsora, szállás Isztambulban.

3. nap: Isztambul
Szabadprogram vagy Isztambul har-
madszor! Fakultatív program kereté-
ben folytatjuk az ismerkedést a város-
sal. A Chora-monostor (Karye Dzsámi) 
napjainkban már múzeum. Fennállásá-
nak több mint másfél évezrede során 
különböző vallások imahelyeként funk-
cionált. A legrégibb templom az V. szá-
zadi kis kápolna lehetett, amely kívül 
esett Nagy Kontstantinus városfalán. A 
jelenlegi templom a XI. századból ma-
radt fenn, gyönyörú bizánci mozaikok-

kal. A Török Birodalom egykori fővá-
rosának emléke, a Szulejmán dzsámi. 
A hatalmas épületegyüttes egykor a 
város közepe volt. A bizánci és oszmán 
építészet jegyeit őrző Yedikule erőd,  
kincstár, majd börtön volt. Ez utóbbi 
korszaknak komor magyar vonatko-
zása is van, kivégzésre váró magyar 
politikai foglyok raboskodtak celláiban. 
Programunkból nem maradhat ki az 
átkelés a Boszporuszon. Évszázadokon 
keresztül csak hajóval lehetett átjutni a 
város ázsiai területére, ahova ma már 
hidakon vagy alagúton is átkelhetünk. 
Vacsora, szállás Isztambulban.

4. nap: Isztambul - Budapest
Szabadidő vagy félnapos fakultatív 
városnézés Isztambulban. Felkeressük 
a pompázatos, az oszmán birodalom 
hanyatlásának idején épült Dolmaba-
hce palotát. Az 1855-től az oszmán 

uralkodók lakhelyéül szolgáló épü-
letegyüttesen az ún. „török rokokó” 
stílusjegyeit fedezhetjük fel. Amíg a 
Topkapi Palota a középkor korlátlan 
szultáni egyeduralmát jelentette, ad-
dig itt már a török parlament politikai 
szerepét is figyelembe kellett venni. 
Hajókirándulás impozáns panorá-
mával, a két kontintenst elválasztó 
Boszporuszon, mely sokak szerint az 
isztambuli programok legszebbike. 
A Fűszerbazár a XVII. század elején 
épült a szomszédos Új dzsámi (Yeni 
Dzsámi) épületének bővítéseként, 
melynek bevételéből tartották fenn a 
dzsámi jóléti intézményeit. A közép-
kor óta a fűszerek létfontosságú és 
drága konyhai hozzávalóknak szá-
mítanak, és ez lett a piac fő árucikke. 
Az Új dzsámi a Galata-híd lábánál áll. 
Késő délután hazautazás. Érkezés Bu-
dapestre a menetrend függvényében. 

Az ősi város két kontinens határán fekszik és három néven emlegetjük: Bizánc, 
Konstantinápoly vagy mai nevén Isztambul. Megélt görög, római, keresztes 
és oszmán hódítást is, így kulturális sokszínűsége nem meglepő. Európai, de 
mégis misztikus - keleties hangulata, illatai, ízei és gyönyörű épületei számos 
írót, szerzőt, vagy épp filmrendezőt ihlettek már meg. A város feltűnt Agatha 
Cristie könyveiben és több James Bond filmben is, hogy csak a leghíresebbe-
ket említsük, de bőven találunk a történelemben és az irodalomban is Isztam-
bult dicsőítő idézeteket, így például Alphonse de Lamartine híres mondatát: 
„Ha csak egyetlen pillantást vethetnék a világra, Isztambul az, amit látni kell!”.

MÁRCIUS 14-17. (HOSSZÚ HÉTVÉGE), ÁPRILIS 19-22. (HÚSVÉT)„KÉT KONTINENS - HÁROM VÁROS”

ISZTAMBUL A HOSSZÚ HÉTVÉGÉKEN

AYA SOPHIA

NAGY BAZÁR

BOSZPORUSZ
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Dátum:    10.30 - 11.04., 04.30 - 05.05.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 138.300,- Ft
Repülőtéri illeték:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:  58.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Belépők a 2., 3. és 5. napon: kb. 40,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 15,- EUR 

Fakultatív kirándulások (helyszínen fizetendő, létszmfüggő árak!):
- Török zenés, táncos est: kb. 30,- EUR  
- Városnézés Chora-monostor, Szilejmanie-dzsámi, Héttorony: kb. 50,- EUR
- Dolmabache palota, hajókirándulás a Boszporuszon: kb. 70,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal;  középkategóriás  
szállodában standard szoba; félpanzió (+2 ebéd); idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Isztambul történelmi negyedei

49HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

1. nap: Budapest - Isztambul
Reggel utazás repülővel a Boszpo-
rusz partján épült megapoliszba, 
amely hasonlóan Rómához az ősi 
időkben hét halmon feküdt. ISZTAM-
BUL több mint 18 millió lakosával 
Törökország legnagyobb városa, kul-
turális, művészeti és gazdasági köz-
pontja. Városnézés az ősi Konstanti-
nápolyban: a stadion és a Hippodrom 
maradványai; a XVII. századi Kék Me-
cset; az Aya Sophia a világ egyik leg-
szebb építészeti, kultúrtörténeti em-
léke. Vacsora, szállás Isztambulban. 

2. nap: Isztambul
Folytatjuk városnézésünket: a fel-
becsülhetetlen értékű kincstárat és 
könyvtárakat őrző, XV. századi Top-
kapi Palota és környéke közel négy 
évszázadig volt a szultánok otthona. 
A hatalmas területű komplexumot 
ma is fal választja el a város többi ré-
szétől. A Yerebatan-sarayi az ókortól 
kezdve a város vízellátásának épít-
ménye. Délután szabadidő, amikor 
érdemes felkeresni a Nagybazárt. A 
bazár alapítása II. Mehmed nevéhez 
kapcsolódik. Az utcák labirintusát 
(kb. 200.000 m²) festett boltoza-

tokkal díszítették, a sok ezer üzletből 
szinte kifolyik az áru. Fakultatív prog-
ramként részt vehetünk egy hangula-
tos török zenés, táncos esten. Vacso-
ra, szállás Isztambulban.

3. nap: Kirándulás Bursába
Egész napos kirándulás ebéddel az 
első Ottomán fővárosba, BURSA-ba. 
Átkelés a Boszporusz hídon Ázsiába. 
Izmit felé vesszük az irányt és körbeu-
tazzuk az öblöt. Városnézés Bursában: 
Yesil Türbe, Yesil dzsámi, Ulu dzsámi, 
Fedett bazár stb. Hazaútban rövidebb 
az útvonalunk, mert a közelmúltban 
átadott, az Izmiti öblöt átszelő Osman 
Gazi Köprüsü nevű hídon kelünk át. 
Vacsora, szállás Isztambulban.

4. nap: Isztambul
Szabadidő vagy fakultatív program 
keretében folytatjuk az ismerkedést 
Isztambul nevezetességeivel. A Cho-
ra-monostor (Karye Dzsámi) nap-
jainkban már múzeum. A több mint 
másfél évezred alatt különböző val-
lású imahelyként használták. A leg-
régibb templom az V. századi kis ká-
polna lehetett, amely kívül esett Nagy 
Kontstantinus városfalán. A jelenlegi 
templom a XI. századból maradt fenn, 

ahol a legszebb bizánci mozaikok kö-
zül láthatunk néhányat. A Török Biro-
dalom egykori fővárosának emléke, 
a Szulejmán dzsámi amelyet Nagy 
Szulejmán építtette Sehzade Mehmet 
herceg emlékére, aki fiatalon himlő 
miatt halt meg. A hatalmas épülete-
gyüttes egykor a város közepe volt. 
A Héttorony erőd (Yedikule, a magyar 
rabok egykori börtöne) a XV. század 
közepén épült. Bizánci és oszmán je-
gyeket is felfedezhetünk rajta, hiszen 
több lépcsőben készítették. Átkelünk 
a Boszporuszon. Fölötte vagy alatta? 
Évszázadokon keresztül csak hajóval 
lehetett, de ma már hidakon vagy 
alagúton, a város ázsiai területére. Va-
csora, szállás Isztambulban.

5. nap: Edirne - Rodostó
Egész napos kirándulás ebéddel.
Utazás EDIRNE-be, amely Kons-
tantinápoly meghódításáig főváros 
is volt. Látogatás az oszmán-török 
építészet legszebb és legnagyobb 
épületegyüttesének számító, híres 
Selimiye-dzsámiban. Továbbutazás a 
Márvány-tenger partján lévő RODOS-
TÓ-ba. Betekintünk a Rákóczi házba, 
ahol II. Rákóczi Ferenc 1718-1735 kö-

zött, haláláig száműzetésben élt. Va-
csora, szállás Isztambulban.

6. nap: Isztambul - Budapest
Délelőtt szabadidő vagy félnapos fa-
kultatív városnézés Isztambulban. Fel-
keressük a pompázatos, az oszmán 
birodalom hanyatlásának idején épült 
Dolmabahce palotát. Az 1855-től az 
oszmán uralkodók lakhelyéül szolgáló 
épületegyüttesen az ún. „török roko-
kó” stílusjegyeit fedezhetjük fel. Amíg 
a Topkapi Palota a középkor korlátlan 
szultáni egyeduralmát jelentette, ad-
dig itt már a török parlament politikai 
szerepét is figyelembe kellett venni. 
Hajókirándulás a két kontintenst elvá-
lasztó Boszporuszon, mely sokak sze-
rint az isztambuli programok legszeb-
bike. A Fűszerbazár a XVII. század 
elején épült a szomszédos Új dzsámi 
(Yeni Dzsámi) épületének bővítése-
ként, melynek bevételéből tartották 
fenn a dzsámi jóléti intézményeit. A 
középkor óta a fűszerek létfontosságú 
és drága konyhai hozzávalóknak szá-
mítanak, és ez lett a piac fő árucikke. 
Az Új dzsámi a Galata-híd lábánál áll. 
Késő délután hazautazás. Érkezés Bu-
dapestre a menetrend függvényében.

Programunk során a három szultáni fővárost látogatjuk meg, BURSA 1326-
ban lett az oszmán birodalom első fővárosa. Az első oszmán uralkodó,  
Orhan itt verette első pénzeit.  EDIRNE a XV. század elején vált a biroda-
lom központjává, de a későbbiekben is szultánok kedvelt nyári reziden-
ciája maradt. Akkoriban mintegy 300 mecsettel büszkélkedett, sőt Nagy 
Szulejmán kedvelte a környék vadászhelyeit is. A két kontinensen fekvő 
város, ISZTAMBUL szintén Nagy Szulejmánnak köszönheti vezető szerepét, 
amelyet ma is méltán visel az új modern törökországi főváros. A nyüzsgő 
bazárok, kápráztató paloták és lenyűgöző mecsetek, dzsámik felfedezése, 
valamint a Boszporusz méltóságteljes csillogó víztükre igazi csemege 
mindenki számára, aki ezt a programot választja!

OKT. 30 - NOV. 4. (ŐSZI SZÜNET), ÁPR. 30 - MÁJ. 5. (HOSSZÚ HÉTVÉGE)& A SZULTÁNI FŐVÁROSOK

ISZTAMBULI CSEMEGÉK

SELIMIYE-DZSÁMI

BURSA
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Dátum:    05.21 - 06.02.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  249.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:   75.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépőjegyek kb.: 150,- EUR Szervizdíj / borravaló: 20,- €

Fakultatív kirándulások (helyszínen fizetendők, min. 20 fő)
- Demre - Kekova - Myra (6. nap): 60,- EUR
- Priéne - Milet - Didyma (9. nap): 30,- EUR
- Isztambul (13. nap délelőtt): 60,- EUR
Fakultatív lehetsőségek Kappadókiában (helyszínen fizetendő)
- Zenés, táncos est italfogyasztással (min. 15 fő): 30,- EUR
- Kb. 1 órás hajnali hőlégballonozás: 150,- EUR
- Hamam (török fürdő) program masszázzsal: 30,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal;  középkategóriás szállodák; 
félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Isztambul óvárosa, Göreme Nemzeti Park és Kappadó-
kia sziklás tájai, Hierapolis - Pamukkale, Trója, Hattuszasz városa.

1. nap: Budapest - Isztambul - Ankara
Repülés Budapestről Isztambul-
ba, majd utazás busszal Ankarába.  
Vacsora, szállás.

2. nap: Ankara - Hattuszasz
Délelőtt városnézés ANKARA-ban, 
a Hettita Múzeum megtekintése. A 
kiállítási anyagok jelentős része Hat-
tuszaszból származik. Délután kirán-
dulás HATTUSZASZ-ba, az egykori 
hettita birodalom fővárosába, ahol 
az ásatások jelentős kultúrtörténeti 
értéket tárnak elénk. Vacsora, szállás 
Kappadókiában.

3. nap: Göreme - Üchisar - Derinkuyu 
- Zelve
Egész napos tartalmas kirándulás 
KAPPADÓKIA egyedülállóan szép 
vidékén. GÖREME a híres ókeresz-
tény barlangtemplomok központja. 
ÜCHISAR a természet különleges 
alkotása, DERINKUYU az egyik legis-
mertebb földalatti város Kappadókia 
területén. ZELVE a barlangok városa.  
Vacsora, szállás Kappadókiában.

4. nap: Karavánszeráj - Konya - török 
Riviéra
Reggel utazás KONYÁ-ba, a „kerengő 
dervisek” városába. Látogatás a Mev-
lana Múzeumban. Útközben SULTAN-
HANI Karavánszerájának megtekinté-

se. Továbbutazás a Torosz-hegységen 
keresztül a Földközi-tenger partjára. 
Vacsora, szállás a török Riviérán.

5. nap: Antalya - Perge - Aspendos
Városnézés ANTALYA-ban. Délután 
az ókor jelentős helyszínei következ-
nek: PERGE az impozáns stadion ma-
radványaival, ASPENDOS a legjobb 
állapotban fennmaradt római színház 
Anatóliában. Nem maradhatnak ki a 
természeti szépségek sem, ezért a 
Düden vízeséseket is megtekintjük. 
Vacsora, szállás a török Riviérán.

6. nap: Demre - Kekova - Myra 
Pihenés, vagy egész napos fakultatív 
kirándulás: DEMRE városában talál-
ható Szent Miklós temploma, az ő 
nevéhez fűződik a Mikulás-legenda. 
Hajókirándulás KEKOVA szigetére, az 
ókori lykiai városhoz, amely földren-
gés következtében elsüllyedt. Ebéd, 
majd látogatás MYRA-ba, ahol az 
ókori színház mellett sziklába vájt, 
lakóépületek homlokzatát idéző 
sziklasírok bejáratait fedezhetjük fel.  
Vacsora, szállás a török Riviérán. 

7. nap: Hierapolis - Aphrodisias - 
Pamukkale
Délelőtt HIERAPOLIS és APHRODI-
SIAS ősi városok romjait keressük 
fel. Délután egy különleges látvány, 

PAMUKKALE tárul elénk, termálvíz 
alkotta természetes mészkőteraszai-
val. Vacsora, szállás.

8. nap: Ephesos - Kusadasi
Reggeli után utazás az Égei-tenger 
felé, útközben ismerkedés EPHESOS 
ókori város látnivalóival. Az i.e. VI. 
században ezen a helyen állt az ókori 
világ hét csodájának egyike, Arte-
misz temploma. Ezután Szűz Mária 
házának megtekintése következik. 
Vacsora, szállás Kusadasiban.

9. nap: Priéne - Milet - Didyma 
Pihenés, vagy egész napos fakulta-
tív kirándulás: PRIÉNE ókori városa 
festői környezetben fekszik. MILET 
vagy ókori nevén Milétosz a Jón Liga 
főkikötője volt, több görög városnál 
is jobban ismerték művészete, politi-
kája és kereskedelme révén. DIDYMA 
vagy Didime leghíresebb látnivalója 
az Apolló szentély. Vacsora, szállás 
Kusadasiban.

10. nap: Pergamon - Trója 
Utazás PERGAMON-ba. A mai mo-
dern Bergama város fölötti dombon 
találjuk az Akropoliszt. Utazás a 
története révén egyik legismertebb 
ókori görög városba, TRÓJÁ-ba.  
Vacsora, szállás Canakkaleban.

11. nap: Dardanellák - Rodostó 
Átkelés a Dardanellákon Ázsiából 
Európába. Útközben megálló RO-
DOSTÓ-ban, a Rákóczi Múzeumnál. 
Itt élt száműzetésben II. Rákóczi Fe-

renc 1718-tól egészen 1735-ben be-
következett haláláig. Vacsora, szállás 
Isztambulban.

12. nap: Isztambul
ISZTAMBUL Törökország legna-
gyobb városa, kulturális, művészeti 
és gazdasági központja. Délelőtt 
városnézés a Török Birodalom egy-
kori fővárosában: Kék mecset, Aya 
Sophia, Topkapi Palota stb. Délután 
szabadidő. Vacsora, szállás.

13. nap: Isztambul - Budapest
Délelőtt szabadidő Isztambulban, 
vagy fakultatív kirándulás: látogatás 
a Dolmabahce palotában, majd ha-
jókirándulás a Boszporuszon, amely 
kettéválasztja a két kontinenst. Haza-
utazás a délutáni órákban Budapestre.

Az ezeréves kultúrával rendelkező ország számtalan csodát tartogat: letűnt 
kultúrák felfedezésre váró nyomai, mesés szépségű tájak, ízletes ételek és 
gyönyörű tengerpart várja az ide látogatókat. Kappadókiában még a hőlég-
ballonos repülést is kipróbálhatjuk!

MÁJUS 21 - JÚNIUS 2.ANATÓLIA & A FÖLDKÖZI- ÉS AZ ÉGEI-TENGER VIDÉKE

TÖRÖKORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS

KAPPADÓKIA

EPHESOS



Dátum:    03.02 - 03.10.  04.27 - 05.05.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  379.000,- Ft  399.000,- Ft 

Repülőtéri illeték kb.:  143.000,- Ft   143.000,- Ft  
Egyágyas felár:   120.000,- Ft  100.000,- Ft

Szervizdíj / borravaló: 40,- EUR
Vízumdíj: kb. 24.000,- Ft
Vízum ügyintézési díj: 5.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; középkategóriás szállodák; 
félpanzió (reggeli és napi egy főétkezés); idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: Teherán Golesztán Palota, Kásán: Fin kert és pavilonjai, Iszfahán: Chehel 
Sotun palota, Csalogánykert, Imam tér, Péntek mecset, Jazd: óváros és a Doulatábád kert széltornya, 
Paszargadai romkert és Nagy Kürosz mauzóleuma, Persepolis romvárosa, Shiraz: Perzsa (Eram)-kert

A BBP biztosítást és a kedvezményes csoportos útlemondási biztosítást a részvételi díj NEM tartalmazza!

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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MÁRCIUS 2-10., ÁPRILIS 27 - MÁJUS 5.

IRÁN - PERZSA EMLÉKEK

TEHERÁN - KASHAN - ISFAHAN - YAZD - PERSEPOLIS - PASARGAD - SHIRAZ

A Közel-Kelet látnivalókban talán leggazdagabb országa Irán, a kultúra és 
civilizáció bölcsője. Itt virágzott egykor az ősi Perzsia birodalma és a Biblia 
szerint maga az Édenkert. Hatalmas - hazánknál 18-szor nagyobb - területén 
változatos tájak és háromezer év páratlanul gazdag történelmének lenyoma-
tai várják az ide látogatót, aki örökké a szívébe zárja ezt a csodálatos országot.

1. nap: Budapest - Teherán
Reggel elutazás menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással Irán fő-
városába, a mintegy 14 millió lakosú 
TEHERÁN-ba. Megérkezés a késő esti 
órákban, majd transzfer a szállodába. 
Szállás Teheránban.

2. nap: Teherán
Reggeli után látogatás az ősi Perzsia 
2500 éves történelmének emlékeit 
bemutató Archeológiai Múzeum-
ban, majd az egykori uralkodói rezi-
dencia, a Golesztán Palotaegyüttes 
megtekintése. A délután folyamán a 
Pávatrónt és az iráni sahok koronáit 
kiállító Ékszermúzeum felkeresése. 
Szállás Teheránban.

3. nap: Kashan - Isfahan
Elutazás autóbusszal Isfahánba, út-
közben ABYANEH vörös vályogfa-
luja, majd Kashan, a sivatag szélén 
fekvő oázisváros felkeresése, mely 
tradicionális stílusban épült házairól 
híres. Borujerdi, a dúsgazdag keres-

kedő gyönyörű széltornyokkal díszí-
tett házának megtekintése, majd pi-
henő a természetes forrású kútjairól 
nevezetes Fin kertben. Továbbutazás 
Isfahanba, szállás.

4. nap: Isfahan
Egész napos városnézés ISFAHAN-
ban, Irán talán legtöbb látnivalójával 
rendelkező városában: séta az Imam 
téren, látogatás az Ali Qapou palotá-
ban és az iszlám építészet remekmű-
veinek számító Imam és Sheikh Lot 
Follah mecsetekben. Rövid vásárlási 
lehetőség a térről nyíló nagybazár-
ban. Délután látogatás az örmény ne-
gyedben található Vank Katedrális-
ban, mely Isfahan egyik legnagyobb 
és legszebb temploma. Nap végén a 
város egykori, mára már kiszáradt fo-
lyóján átívelő hangulatos, régi hidak 
megtekintése. Szállás Isfahánban.

5. nap: Isfahan - Yazd
Reggeli után a város világörökségi 
helyszíneinek felkeresése, a negy-
venoszlopos Chehel Sotun palota 
majd a Péntek mecset megtekintése. 
Továbbutazás Irán és a világ egyik 
legrégebbi óvárosával büszkélkedő 
Yazdba, szállás.

6. nap: Yazd
Reggeli után városnézés YAZD-ban: 
séta a nyüzsgő sikátorokban, láto-
gatás a Jame mecsethez és az Amir 
Chakhmaq komplexumhoz, majd az 
iszlám előtti ősi perzsa vallás, a zoro-
asztrizmus jegyében épült Tűz Temp-
lomának felkeresése. Nevezetessége 
az itt őrzött, több mint ezernégyszáz 
éve lobogó szent tűz. A nap egy ki-
rándulással zárul a város melletti, si-
vatagi temetkezési helyhez, a Csend 
tornyához. Szállás Yazdban.

7. nap: Pasargad - Persepolis - Shiraz 
Kora reggel utazás autóbusszal 
Shirazba. Útközben megálló PA-
SARGAD-ban, ahol az Akhamenid 
dinasztia alapítójának, Kürosz ki-
rálynak a sírhelye található. Elutazás 
a Naqshe Rostam sziklafalhoz, ahol 
több perzsa uralkodó, többek között 
Dareiosz, valamint Xerxész kőbe vájt 
sírhelye látható. Továbbutazás Irán 
egyik legcsodásabb helyére, PER-
SEPOLIS-ba, melyet mintegy 2500 

évvel ezelőtt, a legendás királyok, 
Dareiosz és Xerxész építettek. Séta 
az egykori főváros romjai között. 
Megérkezés Shirazba, majd az Imam 
Zade Aliebne Hamzeh tükörmecset 
megtekintése. Szállás Shirazban.

8. nap: Shiraz
Egész napos városnézés SHIRAZ-ban, 
Irán egyik legrégebbi városában, mely 
gyönyörű kertjeiről is híres: ezek közül 
a Narenjestan vagy az Eram kert, majd 
a város egyik legszebb mecsetének a 
Nasir ol Molk mecsetnek a megtekin-
tése. Látogatás a híres perzsa költő, 
Háfiz sírjánál. Délután séta a belváros-
ban: a Karim Kán erőd (Arg) és a Vakil 
mecset felkeresése. Idő függvényé-
ben a híres iráni költő Saadi sírjának 
megtekintése kívülről. Az iráni köruta-
zás este szabadprogrammal, vásárlási 
lehetőséggel zárul. 

9. nap Shiraz - Budapest
Az éjjeli órákban hazauzazás átszál-
lással Budapestre. 

IDEGENVEZETŐ: 
Dr. Sárközy Miklós történész
a Magyar-Iráni Baráti Társaság elnöke

SHIRAZ

TEHERÁN
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1. nap: Budapest - Amman - Jerash 
Repülés Budapestről a kora reggeli 
órákban közvetlen, menetrend sze-
rinti járattal Ammanba. Látogatás  
JERASH-ban, a világ talán legjobb 
állapotban fennmaradt római kori 
romvárosában (erődfalak, Artemisz 
Temploma, Hadrianus kapu, diadalív, 
fürdők, római színház stb.). Rövid ki-
térő Ajlun várához, mely az iszlám épí-
tészet szép példája, védve a Jordán 
folyó északi völgyét s annak bejáratát. 
Kora este érkezés Ammanba, szállás.

2. nap: Amman - Sivatagi kastélyok
Irány a „Sivatagi kastélyok”, amelye-
ket az iszlám kialakulásának kezde-
tén az Omajjád kalifák építettek! Az 
oázis Arábiai Lawrence főhadiszállá-
sa volt a törökök elleni küzdelemben. 
A sivatagi várak és kastélyok vidéke 

Ammantól keletre, a szaúdi határig 
terjedő félsivatagos, kő- és homok-
sivatagos területen alakult ki. Vissza-
térés AMMAN-ba, ismerkedés a vá-
rossal: Citadella, Herkules Templom, 
Omajjad Palota, amfiteátrum stb. 
Szállás Ammanban.

3. nap: Madaba - Bethania -  
Nebo-hegy - Holt-tenger 
Utazás MADABÁ-ba, Jordánia legna-
gyobb keresztény lakosú városába. 
Az ezerötszáz éves mozaik térkép 
megtekintése után továbbutazás a 
NEBO-HEGY-re, ahol Mózes az „Ígé-
ret földjét” megpillantotta. Felkeres-
sük a Jordán folyónál BETHANIA-t, 
ahol Keresztelő Szent János Jézust 
megkeresztelte. Irány a HOLT-TEN-
GER, a Föld legmélyebb pontja. Für-
dési lehetőség a magas sótartalmú 

vízben, ahol az ember szinte csak 
lebeg. Szállás Petrában.

4. nap: Petra - Wadi Rum - Aqaba
Ismerkedés a „Rózsaszín várossal”, 
az egyedülálló látványt nyújtó PET-
RA-val. A rózsaszín-vörös homok-
kőbe vésett épületek és barlangok 
között gyalog, vagy részben lóháton 
ismerkedünk meg a nabateusok ál-
tal épített utánozhatatlan, felülmúl-
hatatlan várossal. Utazásunk egyik 
csúcspontja ez. Délután irány WADI 
RUM, amely az egyetlen vörös homo-
kú sivatag a Közel-Keleten. Ezen a 
holdbéli tájon járt Arábiai Lawrence,  
aki az arab forradalom idején itt ké-
pezte ki a sivatagban vándorló bedu-
inokat. Jeep túra keretében ismerke-
dés a tájjal. Szállás Aqabában.

5. nap: Massada - Jeruzsálem
Határátkelés, majd észak felé, a 
Holt-tenger nyugati partján utazunk 
tovább. Megálló MASSADA-n ahol 
megtekintjük a gigantikus erődöt, 
a zsidó hazaszeretet szimbólumát.  
JERUZSÁLEM-ben látogatás az Olaj-
fák hegyén, Miatyánk-temploma, Ge-
csemáni-kert, Nemzetek temploma 
stb. Szállás Jeruzsálemben.

6. nap: Jeruzsálem 
Egész napos városnézés JERUZSÁ-
LEM-ben: séta az óvárosban, Via Dol-
orosa, Golgota, Templom-hegy (felme-
netel a hegyre a palesztin hatóságok 
engedélyének függvénye), Siratófal, 
zsidó negyed, Cardo, Utolsó vacsora, 
Dávid sírja. Ebédszünet után látoga-
tás - az aktuális politikai helyzettől 
függően - BETLEHEM-ben, a Születés 
templomának megtekintése. Szállás 
Jeruzsálemben.

7. nap: Názáret - Tiberias -  
Kfar Nahum - Tabgha
Reggeli után utazás NÁZÁRET-be, 
ahol Szűz Mária háza fölé emelt, az 
un. Angyali Üdvözlet templomát ke-
ressük fel. Továbbutazás a GENEZÁ-
RETI-TÓ környékére. TIBERIAS a zsidó 
vallás szent városa. TABGHA a csodás 
kenyér- és halszaporítás helyszíne, 
CAPERNAUM a szintén tóparti város 
egyformán fontos helyszín a zsidó 
és keresztény vallásnak. Az un. Szent  
Péter háza az első keresztény temp-
lom. YARDENIT keresztelőhely a Jor-
dán folyóban. Szállás Tiberias-ban.

8. nap: Akko - Haifa
Délelőtt a Keresztes lovagok városát, 
AKKO-t tekintjük meg. HAIFA Izrael 
egyik legfontosabb kikötője, az or-
szág harmadik legnagyobb és adott-
ságai révén az egyik legszebb tele-
pülése (Perzsa-kert, Kármel-hegy). 
Transzfer a Ben Gurion repülőtérre, 
hazautazás a délutáni órákban. Érke-
zés Budapestre kora este.

IZRAEL - JORDÁNIA

„AZ IGAZI SZENTFÖLD” MÁRCIUS 24-31.

Dátum:     03.24 - 03.31.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   317.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és poggyászdíj kb.: 76.000,- Ft (Az indulásig változhat!)
Egyágyas felár:    124.000,- Ft
Félpanziós felár (7 vacsora):  27.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 70,- USD
Határátlépési illeték Jordánia - Izrael között: kb. 30,- USD (A helyszínen fizetendő!)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi középkategóriájú szállodák; bőséges reggeli; 
idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Jordánia: Petra, Queseir Amra (Sivatagi kastélyok)
Izrael: Jeruzsálem és Akko óvárosa, Haifa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

ÚJDONSÁG!
Az új repülő-menetrend segítségével 
csak egy alkalommal kell a jordán- 
izraeli határon átlépni, így kényelme-
sebb az utazásunk, és több látnivalót is 
tartalmaz az új programváltozat!

A három világvallás őshazájában tett körutazásunk során Izrael és Jordánia 
szent földjén járva ismerkedünk a Közel-Kelet épített és természeti csodái-
val. Programunk egyik csúcspontja az „Indiana Jones és az utolsó keresztes 
lovag” című mozifilm forgatási helyszínéül is szolgáló rózsaszín homokkőbe 
vésett város, Petra megtekintése.

WADI RUM

JERUZSÁLEM
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Dátum:   11.04 - 11.11.
   03.03 - 03.10.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  229.900,- Ft
Reptéri ill. és poggyászdíj kb.: 76.000,- Ft (Az indulásig változhat!)
Egyágyas felár:  76.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Szervizdíj / borravaló: 40,- EUR

Fakultatív program: 1 órás hajózás üvegfenekű hajóval kb.: 15,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során autóbusszal; középkategóriás szállodák; félpanzió; 
idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Petra, Queseir Amra (Sivatagi kastélyok)

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Jordánia a Szentföld valódi ékköve, számtalan látnivalóval kápráztatja el 
az ide látogatókat: ősi várak, sivatagok, bibliai emlékhelyek, tengerpartok  
várnak felfedezésre! Ókori népek, asszírok, perzsák, egyiptomiak, rómaiak, 
az arab és keresztes csapatok nyomában járhatunk, valamint természeti  
kincsei is egyedülállóak: Petra és Wadi Rum lenyűgöző színei és formái  
mindenkit ámulatba ejtenek.

1. nap: Budapest - Amman - Jerash 
Repülés Budapestről közvetlen járattal 
Ammanba. Látogatás JERASH-ban, a 
világ egyik legjobb állapotban fenn-
maradt római kori romvárosában 
(erődfalak, Artemisz Temploma, Had-
rianus kapu, diadalív, fürdők, római 
színház stb.). Rövid kitérő Ajlun vá-
rához, mely az iszlám építészet szép 
példája, védve a Jordán folyó északi 
völgyét s annak bejáratát. Este érke-
zés Ammanba, vacsora, szállás.

2. nap: Bethánia (Al Maghtas) -  
Nebo-hegy - Madaba - Holt-tenger
Ammant elhagyva felkeressük a 
Jordán folyónál BETHANIA-t, ahol 
Keresztelő Szent János Jézust meg-
keresztelte. Következő megállónk a 
NEBO-HEGY, ahol Mózes az „Ígéret 
földjét”, a Kánaánt megpillantotta. 

MADABA, Jordánia legnagyobb ke-
resztény lakosú városa, gyakran a mo-
zaikok városának is nevezik. Az ezeröt-
száz éves mozaik térkép megtekintése 
után továbbutazás a Föld legmélyebb 
pontján elterülő HOLT-TENGER-hez. 
Fürdési lehetőség a magas sótartalmú 
vízben, ahol az ember szinte csak le-
beg.  Vacsora, szállás a Holt-tengernél.

3. nap: Wadi Mujib - Kerak
A történelmi Királyi úton haladva uta-
zás a WADI MUJIB meredek lejtőin az 
ezer méter mély, szakadékos völgybe. 
A bibliai időkben fontos határnak szá-
mított a vidék a moabiták és az edom-
tiák, később a nabateusok birodalma 
között. Továbbhaladva, a völgy felett, 
egy 900 méteres magaslaton fekszik 
KERAK városa. Egykor a Moab Király-
ság fővárosa volt a Kr.e. X. században. 

A keresztes lovagok a XII. században 
építették az erődítményt, melynek 
napjainkban látható maradványa is 
monumentális! A várból lélegzetelál-
lító kilátás nyílik a Holt-tengerre. Va-
csora, szállás Petrában.

4. nap: Petra - Wadi Rum - Aqaba
Reggeli után ismerkedés a „Ró-
zsaszín várossal”, az egyedülálló 
látványt nyújtó PETRA-val. A rózsa-
szín-vörös homokkőbe vésett épü-
letek és barlangok között gyalog, 
vagy részben lóháton ismerkedünk 
a nabateusok által épített várossal. A 
látogatók előtt feltárulnak a csodála-
tos építmények, homlokzatok, sírem-
lékek, fürdők, sziklarajzok. Hihetet-
lennek tűnik, hogy szinten mindent 
a sziklából faragtak ki az egykori 
kőfaragók. Délután irány WADI RUM, 
az egyetlen vörös homokú sivatag a 
Közel-Keleten. Ezen a holdbéli tájon 
járt Arábiai Lawrence, aki az „Arab 
Forradalom” idején itt képezte ki a si-
vatagban vándorló beduinokat. Jeep 
túra keretében ismerkedés a tájjal. 
Vacsora, szállás Aqabában.

5. nap: Aqaba
AQABA a Vörös-tenger partján el-
terülő népszerű üdülőhely, tengeri 
kikötő. Az országhoz mindössze csak 
23 km hosszú tengerparti szakasz 
tartozik, amit a helyiek és a külföldi 
turisták egyaránt nagyon kedvelnek. 
Pihenés a tengerparton. Fürdés, na-
pozás, vagy igény szerint számtalan 
vízisport lehetőségből lehet válasz-
tani. Vacsora, szállás Aqabában.

6. nap: Aqaba
Pihenés a tengerparton. Vacsora, 
szállás Aqabában.

7. nap: Sivatagi kastélyok - Amman
Irány a „Sivatagi kastélyok”, amelye-
ket az iszlám kialakulásának kezdetén 
az Omajjád kalifák építettek Amman-
tól keletre, a szaúdi határig terjedő 
félsivatagos, kő- és homoksivatagos 
területen. Az oázis Arábiai Lawrence 
főhadiszállása volt a törökök elleni 
küzdelemben. Néhány kastélyt uta-
zásunk során mi is érintünk, melyek 
közül az egyik legismertebb az Amra 
épületegyüttes. Érkezés Jordánia fő-
városába AMMAN-ba. A Hasemita 
Királyság fővárosa az örök városhoz 
hasonlóan 7 dombra épült. Érkezés 
után ismerkedés a város látnivalóival. 
Vacsora, szállás Ammanban.

8. nap: Amman - Budapest
Hazautazás a déli órákban, érkezés 
Budapestre koradélután.

JORDÁNIAI KÖRUTAZÁS

HOLT-TENGER

PETRA
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Dátum:     04.10 - 04.14.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   209.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és poggyászdíj kb.:  74.000,- Ft (az indulásig változhat!)
Félpanziós felár (4 alkalommal vacsora): 16.000,- Ft
Egyágyas felár:    86.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 45,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi középkategóriájú szállodák;  
reggeli (bőséges húsmentes büféreggeli); idegenvezetés; belépők; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Akko és Jeruzsálem óvárosa, Massada, Haifa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Jeruzsálem
Elutazás Budapestről a délelőtti 
órákban Tel-Avivba. Érkezés után 
bevonulunk JERUZSÁLEM-be. A te-
lepülés egyike bolygónk azon legré-
gebbi, megszakítások nélkül lakott 
városainak, melynek történelme a 
zsidóság történelmét is reprezentálja. 
Jeruzsálem a zsidók, a keresztények 

és a muszlim hívők körében is egya-
ránt szent város. Első élményünk az 
Olajfák-hegye (ahonnan a legszebb 
kilátás nyílik), a Gecsemáni-kert, va-
lamint a Nemzetek temploma. Szállás 
Jeruzsálemben.

2. nap: Jeruzsálem
Reggeli után gyalogos városnézés 
JERUZSÁLEM óvárosában: Via Dolo-
rosa, Golgota, Templom-hegy (a helyi 
palesztin hatóságok engedélyének 
függvénye), Siratófal, zsidó negyed, 
Cardo, Utolsó vacsora, Dávid sírja stb. 
Délután ellátogatunk BETLEHEM-be, 
a Születés templomába. (Ez a prog-
ram az aktuális politikai helyzettől 
függ!) Szállás Jeruzsálemben.

3. nap: Holt-tenger - Massada - Tiberias
Reggeli után utazás a Jordán-völgyé-
ben a Holt-tengerhez, a Föld legmé-
lyebb pontjára. A tengerszint alatti 
400 méterével ez a vidék a földkéreg 
legnagyobb szárazföldi bemélyedé-
se. A lefolyástalan tóban szinte lehe-
tetlen elsüllyedni, hiszen a rendkívül 
magas sótartalomnak köszönhetően 
a vízben az ember csak lebeg. Fa-
kultatív fürdési lehetőség. Látogatás 
MASSADÁ-n a gigantikus erődben. 
Az egykori csupasz sziklára építette 
fel Heródes az ország egyik legna-
gyobb erődjét. Római alapossággal 
és kényelmi igénnyel megépített „vá-
ros” maradványait fedezhetjük fel a 
szikla teraszán! A látogatás után uta-
zás a Jordán-völgyében a Genezáre-
ti-tóhoz. Szállás Tiberias-ban.

4. nap: Genezáreti-tó - Akko - Haifa
Délelőtt a Genezáreti-tó és környéké-
nek látnivalói várnak ránk: TIBERIAS (a 
zsidó vallás szent városa), YARDENIT 
(keresztelőhely a Jordán folyóban), 
TABGHA (a csodás kenyér és hal-
szaporítás helyszíne), CAPERNAUM 
(Szent Péter háza). Délután utazás 
a Földközi-tenger partjára. AKKO a 
„Keresztes lovagok városa”-ként is is-
mert. HAIFA Izrael legfontosabb kikö-
tője, az ország harmadik legnagyobb 
és adottságainak köszönhetően egyik 
legszebb települése (Kármel-hegy, 
Perzsa kert). Szállás Tiberias-ban.

5. nap: Názáret - Caesarea - Budapest 
Reggel VIRÁGVASÁRNAPRA ébre-
dünk! Jézus ekkor vonult be Jeruzsá-
lembe, mi viszont búcsúzunk ezen a 
napon a Szentföldtől. Először utazás 
NÁZÁRET-be, ahol Szűz Mária háza 
fölé emelt, az un.  Angyali Üdvözlet 
templomát keressük fel. Végül az 
ókor híres kikötő városa, CAESAREA 
(Heródes király építette kikötő, Ró-
mai színház). Programunk befejez-
tével TEL-AVIV érintésével utazunk 
a repülőtérre, s hazautazás! Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

A Szentföldet mindenkinek látnia kell korra, felekezetre való tekintet nélkül. 
Utunk során a három világvallás legszentebb helyeit, az ország több ezer 
éves történelmi látnivalóinak legjavát próbáljuk a lehető legrövidebb idő 
alatt bemutatni Önöknek - kiegészítve a Holt-tengerben való felejthetetlen 
lebegés élményével!

ÁPRILIS 10-14.JERUZSÁLEM - NÁZÁRET - GENEZÁRETI-TÓ

PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE

LELKI KÍSÉRETTEL
Utazásunk nem zarándokút, hanem kul-
turális körutazás. Mindenkit szeretettel 
várunk, hívőt és nem hívőt egyaránt.

OLAJFÁK-HEGYE

JERUZSÁLEM

HAIFA
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Dátum:     05.14 - 05.23.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   389.800,- Ft
Repülőtéri illeték és poggyászdíj kb.: 79.000,- Ft (az indulásig változhat!)
Félpanziós felár (9 alkalommal vacsora):  35.500,- Ft
Egyágyas felár:   188.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:  90,- USD

Fakultatív kirándulás Petrába (létszámfüggő): kb. 250,- USD, + kb. 100,- USD határátlépési illeték 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi középkategóriájú szállodák;  
reggeli; idegenvezetés, belépők; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Izrael: Jeruzsálem és Akko óvárosa, Tel Aviv, Massada, Haifa; Jordánia: Petra sziklába vájt város

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

MÁJUS 14-23.LÁTOGATÁSI LEHETŐSÉG PETRÁBAN!

A Szentföld látnivalói semmi mással nem hasonlíthatók össze, megeleve-
nedik a történelem az ősi utcákon, épületekben, tájakban. Ám Izrael nem 
csak a történelemről és a vallásról szól - gyorsan fejlődő színes és kreatív 
jelene miatt is érdemes meglátogatni. Az „ígéret földjén” tett utazásunk so-
rán felkeressük a legfontosabb bibliai helyszíneket, fürödhetünk a Holt- és a  
Vörös-tengerben, valamint megcsodálhatjuk Petra mesebeli városát!

1. nap: Budapest - Tel-Aviv - Caesarea
Repülés délelőtt Tel-Avivba. Irány 
CAESAREA, melynek látnivalói: a 
Heródes király építette kikötő, Római 
színház, vízvezeték. Továbbutazás  
Tiberias-ba, szállás.

2. nap: Genezáreti-tó - Beatitude - 
Tabgha - Capernaum
Kirándulás a GENEZÁRETI-tó kör-
nyékén: TIBERIAS (a zsidó vallás 
szent városa), BEATITUDE (a Nyolc 
boldogság, azaz a Hegyibeszéd-ko-
lostor), TABGHA (a csodás kenyér- 
és halszaporítás helyszíne), CAPER-
NAUM (Szent Péter háza), YARDENIT 
(keresztelőhely a Jordán folyóban). 
Szállás Tiberias-ban.

3. nap: Akko - Haifa - Názáret
Irány a Földközi-tenger! AKKO (a 
Keresztes lovagok városa), HAIFA 
(Kármel-hegy, Bahai vallás központ-
ja, Perzsa kert). Délután látogatás 
NÁZÁRET-be, az Angyali Üdvözlet 
templomához. Szállás Tiberias-ban.

4. nap: Tábor-hegy - Bet Shean -  
Jordán völgye
Után utazás a TÁBOR-hegyhez, Jé-
zus megdicsőülésének helyszínéhez. 
BET SHEAN a Szentföld egyik legré-

gebbi települése, időszámítás előtt 
4000 évvel már lakott terület volt. 
Délután utazás a Jordán folyó völ-
gyén át, Jerikó érintésével Jeruzsá-
lembe. Szállás Jeruzsálemben.

5. nap: Jeruzsálem 
Egész napos városnézés JERUZSÁ-
LEM-ben. Séta az óvárosban: Via 
Dolorosa, Golgota, Templom-hegy 
(felmenetel a templomhegyre a pa-
lesztin hatóságok engedélyének 
függvénye), Siratófal, zsidó negyed, 
Cardo, Utolsó vacsora, Dávid sírja. 
Ebédszünet után látogatás az Olaj-
fák-hegyére, Miatyánk-temploma, 
Gecsemáni-kert, Nemzetek templo-
ma stb. Szállás Jeruzsálemben.

6. nap: Jeruzsálem - Betlehem
Délelőtt városnézés az újvárosban: 
Knesset, Yad Vashem (a hatmillió 
zsidó mártír emlékhelye), Izrael Mú-
zeum megtekintése. Természetesen 
marad idő egy kis vásárlásra a kele-
ti-bazárban. Délután látogatás BET-
LEHEM-be, a Születés templomának 
megtekintése (az aktuális politikai 
helyzettől függ, elmaradásáért fele-
lősséget nem tudunk vállalni). Szállás 
Jeruzsálemben.

7. nap: Massada - Holt-tenger
MASSADA-n megtekintjük a gigan-
tikus erődöt, majd továbbutazunk 
KUMRAN-ba, ahol a Holt-tengeri 
tekercsekre bukkantak. Irány a ter-
mészet egyedülálló képződménye, 
a Holt-tenger! Fürdési (lebegési) le-
hetőség a magas sótartalmú vízben, 
melyben sem úszni, sem elsüllyedni 
nem lehet. Szállás Eilaton, a Vörös- 
tenger partján. 

8. nap: Eilat
A Vörös-tenger partján évente 360 
napon keresztül süt a nap. Üdülés, 
pihenés. Szállás Eilaton.

9. nap: Eilat
Üdülés vagy egész napos fakultatív 
kirándulás a jordániai PETRÁ-ba. A 
Nabateusok kétezer évvel ezelőtti 

székhelye „Rózsaszín Város” néven 
is ismert. A rózsaszín-vörös homok-
kőbe vésett épületek lélegzetelállító 
látványt nyújtanak. (Min. 10 fő esetén 
magyar idegenvezető, egyébként 
angol nyelvű idegenvezetők kísérik.) 
Szállás Eilaton.

10. nap: Eilat - Negev-sivatag -  
Ramon-kráter - Jaffa - Budapest 
Utazás a csodálatos NEGEV-SIVA-
TAGON keresztül. Különös élmény 
a RAMON-KRÁTER, az eróziós erők 
koptatta katlan. Rövid ismerkedés 
JAFFA-val, az ősi kikötővárossal. A 
város Szent Péter hittérítő tevékeny-
ségének fontos állomása, napjaink-
ban a művészek, iparművészek alkotó 
helyszíne. Este hazautazás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

SZENTFÖLDI NAGYKÖRÚT

BETLEHEM
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HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/9956

Dátum:     12.07 - 12.12.      adventi időszakban
    03.15 - 03.20.   hosszú hétvége alatt
    04.17 - 04.22.   Húsvétkor
RÉSZVÉTELI DÍJ:  252.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   98.000,- Ft (az indulásig változhat!)
Egyágyas felár:    108.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 30,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; helyi **** kategóriás 
szálloda; büféreggeli és két alkalommal vacsora; idegenvezetés; BBP biztosítás.

Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén):
(A részvételi szándékot kérjük előre jelezni, és a programok díját indulás előtt kifizetni!)
Dhow túra, esti hajókirándulás vacsorával: kb. 50,- USD
Félnapos sivatagi túra programokkal és vacsorával: kb. 55,- USD
Burj Khalifa látogatás, transzferrel: kb. 60,- USD

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Dubaj
Elutazás Dubajba a délutáni órákban. 
Érkezés késő este, majd transzfer a 
szállodába. Szállás.

2. nap: Dubaj
DUBAJ a második legfontosabb 
emírség, amely az Arab-öböl partján 
kb. 72 km hosszan nyúlik el. Annak 
ellenére, hogy az ország területének 
alig 5 %-át foglalja el, jelentősége és 
ismertsége a legnagyobb az összes 
emírség között. Ez nem véletlen, hi-
szen napjainkban az ország idegen-
forgalmának központja, a legtöbb 
külföldi vendég ide érkezik, itt pihen, 
üdül, vásárol és élvezi a szinte örökös 
napfényt. Autóbuszos városnézés: 
Burj El Arab Hotel (Dubaj egyik szim-
bóluma), Jumeriah mecset, Nemzeti 
Múzeum, Pálma-sziget, Creek-öböl. 
Utazás Deira városrészbe, látogatás 
a fűszerpiacon, valamint megnézzük 
az Arany piacot is. Este fakultatív 
programként Dhow túrára (hajóki-
rándulásra) indulhatunk tradicionális 

arab vitorlás hajókkal, ahol ínycsik-
landó arab specialitásokat kóstol-
hatunk, miközben a város éjszakai 
pazar fényeiben gyönyörködhetünk. 
Szállás Dubajban.

3. nap: Dubaj
Délelőtt szabad program. Délután 
fakultatív kiránduláson, ún. sivata-
gi szafarin vehetünk részt. Terep-
járókkal utazunk a homokdűnéken 
keresztül, és ízelítőt kapunk az arab 
kultúrából: Tanura show, hennafestés, 
tevegelés, végül BBQ vacsora zárja a 
programot. Szállás Dubajban.

4. nap: Sharjah 
A napot SHARJAH emírség felfe-
dezésével töltjük. Sharjah Dubajtól 
északkeletre helyezkedik el, terüle-
tét tekintve a harmadik legnagyobb 
emírség. Elsősorban kulturális köz-
pontként ismert, de híres az iszlám 
törvények és hagyományok szigorú 
betartásáról is. Este fakultatív prog-
ramként látogatás a Burj Kalifában, 
a világ legmagasabb épületének 124. 
emeletén, majd transzfer a szállodá-
ba. Vacsora és szállás Dubajban.

5. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás az egykori kis halászfalu-
ból tündöklő világvárossá vált ABU 
DHABI-ba. A várnézés során több, 

világviszonylatban is a „legek” közé 
sorolható látványosságot keresünk 
fel. Az Emirátusi Palota a második 
legdrágább hotel a világon. A Zayed 
sejk mecset a világ nyolcadik legna-
gyobb mecsete, negyvenezer hívőt 
képes befogadni egyszerre. Érde-
kes látványosság a Heritage Village 
(Örökség Falu) Szabadtéri Múze-

um, ahol megismerhetjük a sivatagi 
életet, a kézművesek, takácsok és 
szakácsok mesterségeit. Vacsora és 
szállás Dubajban.

6. nap: Dubaj - Budapest
Kora reggel búcsú az Emírségektől, 
irány a repülőtér és hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

A Perzsa-öböl partján az Ezeregyéjszaka meséiből ismert arab hagyomány-
világ napjaink legmagasabb színvonalú technikai fejlettségével találkozik. 
Utunk során az Egyesült Arab Emírségek legismertebb és legnépszerűbb 
emirátusaival ismekedünk meg. A gyönyörű tengerpartok, a zöldellő oázi-
sok, a sivatag és a hegyek, a nyüzsgő városokban rejlő változatos program-
lehetőségek révén minden nap más és más élményben részesülhetünk.

DECEMBER 7-12.,  MÁRCIUS 15-20., ÁPRILIS 17-22.DUBAJ - SHARJAH - ABU DHABI

DUBAJ ÉS AZ EMÍRSÉGEK

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
programjaink sorrendje a helyi 
ünnepek, rendezvények függvényében 
felcserélődhet.

ABU DHABI

DUBAJ SHARJAH

DUBAJ
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Dátum:    04.27 - 05.04.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  269.900,- Ft

Repülőtéri illeték kb.: 139.000,- Ft
Egyágyas felár:   65.400,- Ft
Félpanziós felár (6 ebéd): 45.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  40,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; helyi középkategóriájú szállodák; reggeli; 
idegenvezetés, belépők; belépési vízum, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Türosz és Baalbek római kori műemlékei;
Deir El-Qamar föníciai település; Anjar és Büblosz romváros; Qadisha-völgy: cédrusligetek

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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1. nap: Budapest - Bejrút
Repülés a délutáni órákban, átszál-
lással BEJRÚT-ba. Szállás 6 éjszakán 
át Bejrútban.
2. nap: Szidón - Türosz
Kirándulás az ország déli tájain. Elő-
ször a Földközi-tenger partján fekvő 
egykori föníciai várost, SZIDÓN-t 
keressük fel. Séta az óvárosban: ke-
resztesek idejéből származó Ten-
geri várkastély, Szappanfőzők háza, 
Üvegfúvók műhelye. Továbbutazás 
TÜROSZ-ba. Fönícia leghíresebb vá-
rosában született a legenda szerint 
Európé és Dido. Megnézzük a római 
időkből származó műemlékeket: dia-
dalív, fürdők, Hippodrom. Visszauta-
zás olajfa-, szőlő- és fügeültetvények 
mentén Bejrútba.

3. nap: Beit Eddin - Deir El-Qamar
Utazás BEIT EDDIN-be, megnézzük a 

XIX. században épített II. Emir Bechir 
palotát. Irány DEIR EL-QAMAR! Liba-
non egyik legszebb hegyes-völgyes 
táján sok fenyőféle, cédrus és tölgy 
magasodik az ég felé. Városnézés 
az emírek és hercegek fővárosában, 
amelynek vörös tetős kőépületei a 
libanoni kormányzók rezidenciái vol-
tak a XVI. és XVIII. században.

4. nap: Baalbeck - Ksara - Anjar 
Kirándulás a Bekaa-völgyön keresz-
tül BAALBECK római templomaihoz. 
Az akropolisz egy domb tetején áll, 
különböző korokból származó temp-
lomai Jupiter, Bacchus és Vénusz tisz-
teletére épültek. Továbbutazás KSA-
RA-ba, ahol egy borkóstolón veszünk 
részt, majd ANJAR-ba, az Omayya-
dok egykori városába látogatunk. Az 
értékes archeológiai maradványokat 
csak kb. 40 éve tárták fel.

5. nap: Bsharri - Qozhaya -  
Qadisha-völgy 
Utazás BSHARRI 1500 m magasan 
fekvő föníciai városába. Látogatás 
Khalil Gibran, az itt született nagy 
libanoni költő életét bemutató múze-
umban. Továbbutazás a Szent-völgy-
ben (QADISHA-VÖLGY), a híres liba-
noni cédrusok vidékén. Több száz, 
hatalmasra nőtt cédrus áll a Qornet 
es-Sawda hegy (3.088 m) hófed-
te csúcsainak árnyékában, köztük 
néhány 1500 évesnél is idősebb. A 
QOZHAYA-ban található kolostorok 
közül megnézzük a Szent Antal szik-
lakolostort, ahol a szerzetesek vissza-
vonultan éltek és imádkoztak már XII. 
század közepétől. 

6. nap: Tripoli - Büblosz
Utazás Észak-Libanon székhelyére, 
TRIPOLI-ba. Városnézés a történel-
mi nagyvárosban, ahol a középkori 
és modern hagyományok mindmáig 
együtt élnek: bazár, St. Gilles kas-
tély, Hammam, kikötő. Továbbutazás 
BÜBLOSZ-ba, a világ egyik legősibb, 
kb. 7.000 éves városába. Majdnem 
két tucat kultúra felemelkedése és 
bukása tette az ország leggazdagabb 
régészeti lelőhelyévé és az UNESCO 
Világörökség helyszínévé. Megtekint-
jük a fellegvárat, a régi kikötőt és a 
Szent János-Márk székesegyházat. 

7. nap: Jeita-barlangok  - Harissa - Bejrút
Délelőtt kirándulás a híres Jeita- 
barlangokhoz. A mészkőbarlangok 
egyikében található a világ egyik 
leghosszabb cseppköve. A barlang-

túrát követően, HARISSA települé-
sen, a hegyoldalban található Szent 
Szűz szobor mellől, megcsodáljuk a 
főváros panorámáját. Délután város-
nézés BEJRÚT-ban, amit méltán ne-
veznek: „Az arab világ kulturális fő-
városának”, „Kelet Párizsának”, vagy 
a „Fények Városának”. Megnézzük a 
Galambok Szikláját, a belváros látvá-
nyosságait és a Nemzeti Múzeumba 
is ellátogatunk. A késő esti repülőtéri 
transzferig pihenés a szállodában. 
Hazautazás.

8. nap: Bejrút - Budapest
A hajnali átszállást követően érkezés 
Budapestre a reggeli órákban a me-
netrend függvényében.

ÁPRILIS 27 - MÁJUS 4.CSILLAGTÚRÁK A HÍRES CÉDRUSOK FÖLDJÉN

LIBANON - A KÖZEL-KELET SVÁJCA

A Földközi-tenger partján fekvő Libanon az egyik legősibb, főníciai alapí-
tású közel-keleti ország. Csillagtúránk során Ön is megismerheti UNESCO 
Világörökségi helyszíneit és páratlan kulturális örökségét! 

BÜBLOSZ

BAALBEK
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1. nap: Budapest - Dubaj
Elutazás a délutáni órákban Dubajba. 
Érkezés késő este, majd transzfer a 
szállodába. Szállás.

2. nap: Dubaj
DUBAJ a második legfontosabb 
emírség, amely az Arab-öböl partján 
kb. 72 km hosszan nyúlik el. Annak 
ellenére, hogy az ország területének 
alig 5 %-át foglalja el, jelentősége és 
ismertsége a legnagyobb az összes 
emírség között. Autóbuszos városné-
zés: Burj El Arab Hotel (Dubaj egyik 
szimbóluma), Jumeriah mecset, Nem-
zeti Múzeum, Pálma-sziget, Creek- 
öböl. Utazás Deira városrészbe, lá-
togatás a fűszerpiacon, valamint 
megnézzük az Arany piacot is. A 
késő délutáni órákban irány a kikötő,  
BEHAJÓZÁS, szállás a hajón.

3. nap: Sharjah - Dubaj
A napot SHARJAH emírség felfedezé-
sével töltjük. Sharjah Dubajtól észak-
keletre helyezkedik el, területét tekint-
ve a harmadik legnagyobb emírség. 
Elsősorban kulturális központként 
ismert, de híres az iszlám törvények 
és hagyományok szigorú betartásá-
ról is. Délután fakultatív programként 
ellátogathatunk a világ legmagasabb 
épülete, a Burj Khalifa 124. emeleté-
re, valamint nem maradhat ki a világ 
egyik legnagyobb bevásárlóközpont-
ja sem a programból. Transzfer visz-
sza a hajóra. Este továbbhajózás Abu 
Dhabiba, szállás a hajón.

4. nap: Abu Dhabi
Reggel kikötés ABU DHABI-ban, az 
egykori kis halászfaluban, amely mára 
már tündöklő világvárossá nőtte ki 
magát. A fakultatív városnézés során 
több olyan látványosságot is felke-
resünk, amely világviszonylatban a 
„legek” közé sorolható. Az Emirátusi 
Palota a második legdrágább hotel 
a világon. A Zayed sejk mecset a vi-

lág nyolcadik legnagyobb mecsete, 
negyvenezer hívőt képes befogadni 
egyszerre. Érdekes látványosság a 
Heritage Village (Örökség Falu) Sza-
badtéri Múzeum, ahol megismerhet-
jük a sivatagi életet, a kézműves, ta-
kács és szakács mesterségeket. Este 
továbbhajózás, szállás a hajón.

5. nap: Sir Bani Yas-sziget
Reggel kikötés SIR BANI YAS-SZIGE-
TEN, ami kb. 250 kilométer távolság-
ra fekszik Abu Dhabitól délnyugati 
irányban. A sziget 160 km2 terüle-
tű, csaknem felét az Arab-félsziget 
egyik legnagyobb vadvédelmi re-
zervátuma foglalja el. A természet-
védelmi parkot 1970-ben alapította 
Abu Dhabi akkori emírje. A parkban 
hozzávetőleg 10 ezer állat él: sokfé-
le gazella, strucc, zsiráf, hiéna, csim-
pánz, kardszarvú antilop és gepárd. A 
sziget továbbá 2,4 kilométer hosszú, 
szépen kiépített partszakasszal ren-
delkezik, kiváló hely a strandolásra. A 
szigeten kínált fakultatív programok 
csak az MSC hajó szervezésében, 
magyar kísérő nélkül és helyszínen 
történő fizetéssel foglalhatóak. Este 
továbbhajózás, szállás a hajón.

6. nap: Doha
Reggel kikötés Katar fővárosában, 
DOHÁ-ban. A városban csillogó, el-

képesztő felhőkarcolók százaival 
találkozhatunk, sőt van olyan bevá-
sárlóközpontja is, ahova Velencét 
felépítették kanálisokkal és a gondo-
lákkal együtt. Óriási ütemben fejlő-
dik, hiszen a 2022-es labdarugó VB-t 
Katar rendezi. Fakultatív félnapos vá-
rosnézés: Emír Palota (kívülről), Kard 
emlékmű, Gyöngy emlékmű, Órato-
rony, erődök, kikötő és természete-
sen az elmaradhatatlan bazár stb. 
Este továbbhajózás, szállás a hajón.

7. nap: Bahrein
Reggel kikötés BAHREIN-ben.  
Fakultatív városnézés a Perzsa-öböl 
kis szigetországában: Nemzeti Múze-
um (az ország összes látnivalójának 
kicsinyített mása, valamint Bahrain 
történelmének bemutatása), Nemze-
ti Színház, Al-Faith mecset, Nemzeti 
Könyvtár, Bab al-Bahrain (Bahrein 
kapu), Qal’at al-Bahrain, vagyis a Ba-
hrain Erőd, melynek alapjait a portu-
gálok építették a 16. században. Az 
erődről pont rá lehet látni a modern 
felhőkarcolókra, így egyesül a múlt és 
a jelen építészete.  Este továbbhajó-
zás, szállás a hajón.

8. nap: Egész napos hajózás az 
Arab-öbölben
Pihenés, hajózás a tengeren. A hajóút 
során élvezhetik az MSC Lirica hajó 

Az Ezeregyéjszaka mesevilágába röpíti utasait az MSC LIRICA hajó. Az utazá-
son különleges módon találkozhatunk az arab világ gyöngyszemeivel, hiszen 
most hajóval utazzuk be az Arab- és az Ománi-öböl térségét. Megismerke-
dünk a tradicionális Omán erődjeivel, az Arab-félsziget sivatagjaival, vala-
mint betekintést nyerhetünk a modern és gazdag Emírségek pompájába is.

 AZ ARAB EMÍRSÉGEK, KATAR, BAHREIN & OMÁN GYÖNGYSZEMEI

HAJÓZÁS AZ ARAB-ÖBÖLBEN

MSC LIRICA CRUISE
12 nap / 11 éjszaka „Fantastica”  
osztályú kabinokban 

DOHA

A FANTASTICA kabinkategória szolgáltatásai:
» Magasabb fedélzeteken elhelyezkedésű minden igényt kielégítő kabinok
» Prémium büféétterem nyitva a nap 20 órájában
» Ültetett vacsora időpontja választható a szabad helyek függvényében
» 24 órás ingyenes szobaszerviz 
» Kontinentális reggeli a kabinban
» Káprázatos színházi revüműsorok
» Szórakoztató programok minden korosztálynak
» Fitness Center panoráma kilátással
» Extra programok gyermekek számára

MSC LIRICA
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   Belső kabinban          Külső, ablakos kabin      Balkonos lakosztály 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 467.300,- Ft +83.500,- Ft     +282.400,- Ft
Kedvezmény pótágyon:  -101.200,- Ft   -126.200,- Ft        -325.000,- Ft
Egyágyas felár:    268.700,- Ft    328.900,- Ft         LEKÉRÉSRE

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Repülőtéri illeték: kb. 95.000,- Ft (Az indulásig változhat!) 
Kikötői illeték: 59.100,- Ft (A részvételi díjjal együtt fizetendő irodánkban!)
Szervizdíj/ borravaló: 140,- EUR /fő (Helyszínen fizetendő!)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, az MSC LIRICA hajóval és a programokon autóbusszal;  
1 éj Dubajban középkategóriás szállodában, valamint 11 éjszaka hajón, 2 ágyas, FANTASTICA  
típusú belső vagy külső ablakos kabinokban, ill. balkonos lakosztályban választás szerint; a  
szállodában reggeli, a hajón teljes ellátás; magyar csoportkísérő; BBP biztosítás.

Fakultatív programok részvételi díja magyar nyelvű idegenvezetéssel min. 12 fő esetén:
- Burj Khalifa (124. emelete) transzferrel & Dubai Mall: 60,-USD  
- Abu Dhabi félnapos városnézés: 50,- USD - Doha félnapos városnézés: 60,- USD
- Bahrein félnapos városnézés: 50,- USD  - Dhow túra az Ománi fjordokban: 65,- USD
- Nizwa - Bahla - Jabrin kirándulás: 90,- USD - Maszkat városnézés: 50,- USD

UNESCO Világörökség: Omán: Bahla, Jabrin 

Felhívjuk figyelmüket, az utazásra az általánostól eltérő, speciális Utazási Szerződés érvényes!

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

sokrétű szolgáltatásait: fedélzeti szó-
rakoztató- és sportlétesítményeket, 
továbbá egy vizi szórakoztató parkot 
vagy kikapcsolódást az MSC Aurea 
Spa wellness központban.

9. nap: Khasab
Reggel kikötés az Arab-félsziget 
csücskében, a Muszandam-félszige-
ten található, KHASAB városában. A 
Hormuzi-szorosnál fekvő területet az 
Arab Emírségek határolja a száraz-
földön, ám mégis Ománhoz tartozik. 
A félszigetnek ezt részét az „Arab 
Norvégiának” is szokták nevezni, 
fjord-szerűen tagolt partjai miatt. 
Fakultatív programként hajózhatunk 
tradicionális Dhow bárkákon az omá-
ni fjordok között, ahol akár delfineket 
is láthatunk. Délután továbbhajózás, 
szállás a hajón.

10. nap: Nizwa - Bahla - Jabrin
Kikötés Maszkatban. Fakultatív kirán-
dulási lehetőség: NIZWA Omán kul-
turális fővárosa. Látogatás az impo-
záns erődben, valamint a tradicionális 
piacot is felkeressük. Továbbutazás 
az UNESCO Világörökséghez tar-
tozó BAHLA és JABRIN városokba. 
BAHLA az egyik legrégibb település 
Ománban, amely a XII. században fő-
városa volt a régiónak. JABRIN-ban 
található az ország egyik legszebb 

kastélya, ami a XVII. században épült 
és fafaragásai, fafestményei tették hí-
ressé. Délután visszatérés Maszkatba, 
szállás a hajón.

11. nap: Maszkat
Reggeli után fakultatív program ke-
retében félnapos városnézésre indul-
hatunk Omán fővárosában, MASZ-
KAT-ban. Látogatás a Kábúsz Szultán 
mecsetben (a Közel-Kelet egyik leg-
nagyobb mecsete szigorú öltözkö-
dési szabályok betartásával látogat-
ható!), valamint Omán történelmét 
bemutató Bait Al Zubair múzeum-
ban. A városnézés során érintjük még 
az Al Jalali és Al Mirani erődöket, és 
a szultáni palotát. Lehetőség lesz sé-
tára a festői szépségű óvárosban és a 
nagybazárban. Délután továbbhajó-
zás, szállás a hajón.

12. nap: Dubaj
Kikötés Dubajban a kora délutáni 
órákban. Pihenés vagy szabadprog-
ram, vásárlási lehetőség a városban. 
Szállás a hajón.

13. nap: Dubaj - Budapest 
Kora reggel kijelentkezés a hajóról 
és irány a repülőtér. Hazautazás a 
reggeli órákban a menetrend függ-
vényében, érkezés Budapestre a déli 
órákban.

2019. JANUÁR 26 - FEBRUÁR 7.

Belső ill. külső, ablakos kabin elrendezése

MASZKAT

DUBAJ

MSC LIRICA
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1. nap: Budapest - Anchorage
Elutazás Budapestről menetrend-
szerinti repülőjárattal, átszállással. 
Menetrend függvényében érkezés 
az esti órákban Anchorage városába. 
Szállás Anchorage-ban.

2. nap: Anchorage
Városnézés ANCHORAGE-ban, az 
„izgalmas” alaszkai településen, 
amely modern és szép, régies hangu-
latú, tele virággal, vendéglőkkel, üz-
letekkel. Séta a Földrengés Parkban, 
látogatás a Történeti Múzeumban 
(kiváló kiállítás mutatja be a helyiek 
életét), valamint az Alaszka Néprajzi 
Központban bepillantást nyerhetünk 
az őslakosok eredeti életébe. A par-
ti sétányt sem hagyjuk ki a progra-
munkból. Szállás Anchorage-ban.

3. nap: Wasilla - Talkeetna - Denali 
Reggelit követően utazás északra. 
WASILLA-ban megismerkedünk a 
szánhúzó kutyák idomításával, az 
évente megrendezésre kerülő Idita-
rod kutyaszános versennyel. Rövid 
séta TALKEETNA-ban, a mesébe illő, 
színes házakkal tarkított kis falucská-
ban. Továbbutazás a 6.194 m magas 

McKinley-hegy lábánál, szebbnél 
szebb alaszkai tájakon. A világhírű 
DENALI NEMZETI PARK-ba érkezve 
fakultatív programként lehetőségünk 
lesz - idő függvényében - részt venni 
vadvízi evezésen vagy helikopteres 
repülésen a McKinley-hez. Szállás 
Denali környékén.

4. nap: Denali Nemzeti Park
Egész napos vadles a DENALI NEM-
ZETI PARK-ban. A tundra életét, álla-
tait leshetjük meg és kis szerencsével 
az „öt nagy” állatfaj egy-egy példánya 
is felbukkan. Mellettük még több tucat 
különböző emlős és madárfaj él a park 
területén. A több ezer méter magas 
hegycsúcsok tövében lévő terület fen-
séges látvány! Tiszta időben megmu-
tatja magát a 6.194 m magas McKinley 
csúcs is! Szállás Denali környékén.

5. nap: Denali - Seward
Utazás üvegkupolájú vonattal Tal-
keetna-ba, mely során élvezhetjük a 
táj lenyűgöző szépségét. Talkeetná-
ból busszal folytatjuk utunkat An-
chorage-on keresztül SEAWARD-ba. 
Szállás Sewardban.

6. nap: Seward - Kenai Fjord N.P.
Hajókirándulás a KENAI FJORD 
NEMZETI PARK-ban, ahol - ha az 
égiek is kegyesek hozzánk - bálnát 
is láthatunk számos más vízi emlős 
és madár mellett, nem beszélve a 
gyönyörű gleccserekről, az álom-
szép part menti tájról, fóka- és ma-
dár kolóniákról! Ebéd a hajón, majd 
visszatérünk Seaward-ba. Délután lá-
togatás az Alaska Sealife Center-be, 
ahol a környező óceán tengeri élő-
világával ismerkedhetünk meg. Este 
irány a kikötő és kezdetét veszi a 
hajózás az Alaszkai-öbölben. A ha-
jón kipihenhetjük a fáradtságot, ahol 
térítésmentesen igénybe vehetőek a 
fedélzeti szórakoztató- és sportléte-
sítmények (kivétel néhány wellness 
program: pl. masszázs, amely térítés 
ellenében rendelkezésre áll).

7. nap: Hubbard-gleccser
A mai nap kora délutánján érjük el 
a HUBBARD-GLECCSER-t. A Yaku-
tat-öböl északi végén elterülő közel 
tíz kilométer széles gleccser Alaszka 
leghosszabb összefüggő jégfelülete. 
A gleccsert hajózás közben csodál-
hatjuk meg, ami egyedülálló élményt 
nyújt mind látványban, mind pedig a 
jégtömbök leválása okozta hangha-
tásban. Késő délután továbbhajózás, 
szállás a hajón.

8. nap: Juneau
Reggeli kikötés Alaszka fővárosá-
ban, JUNEAU-ban. A várost északról 
a csodás Mendenhall-gleccser öleli 
körbe, melyet a világ egyik legszebb 
parti gleccsereként tartanak számon. 

A város 1900-ra lett Alaszka székhe-
lye, miután 1880-ban a nagy aranyláz 
bányászvárossá tette Juneau-t. Egyé-
nileg fedezhetjük fel a várost illetve 
a kikötő környékét, vagy különböző 
fakultatív kirándulásokon vehetünk 
részt: bálnaleső kirándulás, gleccser-
túra kutyaszánon, aranybányászat és 
mosás, Mount Roberts villamosozás, 
helikopteres gleccsertúra, „Város, vil-
lamos, túra és tea” program, alaszkai 
sörfőzde látogatás, sporthorgászás, 
alaszkai óriás laposhal halászás, ten-
geri kajakozás. Este továbbhajózás, 
szállás a hajón.

9. nap: Skagway
Reggeli kikötés SKAGWAY városá-
ban, mely megőrizte az „aranyásó 
város” hangulatát. Itt kezdődött 120 
éve az aranyláz, miután néhány ara-
nyásó aranylerakódásokat talált ezen 
a területen. Az arany híre gyorsan 
terjedt, így a város lakóinak száma 
rövid időn belül megnőtt. Akkoriban 
ők gyalog tették meg ezt a veszélyes 
utat a „Fehér-hágón”, mi - fakultatí-
van- kisvasúttal vágunk neki a közel 
176 km-es útnak. Több tucatnyi hí-
don, hajtűkanyarokon haladunk át, 
miközben csodálatos látványban 
lehet részünk. Klondike vidékét nem-
csak vasúton, hanem biciklitúra kere-
tében is felfedezhetjük. Akik inkább a 
városban maradnának, számos prog-
ram közül választhatnak: betekintést 
nyerhetnek a híres „Red Onion Sa-
loon-ba” azaz Skagway Bordélyhá-
zába vagy korabeli buszos városnéző 
túrán vehetnek részt. A természet 

VARÁZSLATOS HAJÓZÁS - CSODÁLATOS KANADA!

FENSÉGES ALASZKA - KÖRUTAZÁS & HAJÓÚT

Alaszkáról sokan úgy gondolkodnak, mint egy mesevilágról, ahol nincs más, 
csak hó és jég. Pedig ez a hely sokkal több ennél: a szilaj gleccserek, vad 
erdőségek, égbe szökő hegyek szabdalta, szépséges tájakon vadon élő ál-
latok, többek között az alaszkai „nagy ötök”: medvék, farkasok, alaszkai 
vadjuh, rénszarvas és jávorszarvas él, és a helyi indián őslakosok közösségé-
nek legendái szövik át e varázslatos föld történelmét. Programunk során 5 
napon át kalandozunk Alaszka vadregényes tájain, majd hajóra szállva foly-
tatjuk a vidék felfedezését. „Levezetésképpen” pedig Vancouverrel, Kanada 
legdinamikusabban fejlődő, csodálatos fekvésű városával és környékével 
ismerkedhetünk meg.

TALKEETNA
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RÉSZVÉTELI DÍJ: előkészületben* 

*2018. végétől keresse honlapunkon illetve 
érdeklődjön munkatársainknál!

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a ROYAL CARIBBEAN RADIANCE OF THE SEAS hajóval 
és a programokon autóbusszal; 7 éjszaka a szárazföldön középkategóriás szállodában, valamint 7 
éjszaka hajón, 2 ágyas belső, vagy választás szerint külső ablakos ill. tágas balkonos kabinokban; a 
szállodákban reggeli, a hajón teljes ellátás a 6. nap vacsorától a 12. napon reggeliig; magyar csoport-
kísérő; BBP biztosítás.

Felhívjuk figyelmüket, az utazásra az általánostól eltérő, speciális Utazási Szerződés érvényes!

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

rajongói különböző szafarikon, hajó 
túrán vagy helikopterről csodálhatják 
meg a gleccsereket és vízeséseket. 
Este továbbhajózás, szállás a hajón.

10. nap: Icy Strait Point
A kora reggeli órákban érjük el az ICY 
STRAIT POINT-ot, mely Alaszka indián 
őslakos része, így megismerkedhetünk 
a Tlingit nép kulturális örökségével 
és az alaszkai vadvilággal. Fakultatív 
programként lehetőség nyílik bálna és 
más tengeri emlős lesre, óriás laposhal 
horgászásra, kajak túrára, medve les-
re vagy az alaszkai konyhaművészet 
megismerésére. Továbbhajózás a dél-
utáni órákban, szállás a hajón.

11. nap: Ketchikan
Érkezés reggel KETCHIKAN-ba, mely 
a világ legnagyobb totemoszlop 
gyűjteményét kifaragó Tlingit törzs 
ősi központja. A nap folyamán fakul-
tatív program keretében ellátogatha-
tunk esőerdei kalandtúrára, alaszkai 
medve lesre, a nagy alaszkai favágó 
showra, - mely Alaszka egyik legna-
gyobb attrakciója -, vagy lazachor-
gászásra, ahol a kihalászott lazacot 
hazavihetjük. Továbbhajózás a dél-
utáni órákban, szállás a hajón.

12. nap: Inside Passage
Elérjük a „Belső átjárót”, azaz az INSI-
DE PASSAGE-t, mely Alaszka igazi 
arcát tárja elénk: gleccsereket, fjordo-
kat, fenyőerdőket és a hóval borított 
hegycsúcsokat. Végighajózunk a part 
mentén, nem hagyjuk el a fedélzetet. 
Hajózás közben találkozhatunk bál-
nákkal, delfinekkel, akik végigkísérhe-
tik utunkat. Szállás a hajón.

13. nap: Vancouver
Reggel kikötünk VANCOUVER-ben. 
Egyik oldalon az óceán, a másikon 
fehérsipkás hegycsúcsok: a várost 
áthatja egyfajta sokszínű, kozmopo-
lita vibrálás. Vidéki táj és nagyvárosi 
kultúra elegye mindenütt: a vízpart 
idilli, mellette forgalmas kikötő, a vá-
rost csodás ligetek tarkítják, közöttük 
felhőkarcolók törnek az ég felé. Vá-
rosnézésünk során a modern épületek 
mellett ismerkedés a régi Vancouver-
rel is (Gastown a híres gőzórával, Kínai 
negyed, a 400 hektáros Stanley park, 
Antropológiai Múzeum). Délután át-
kelünk komppal Brit Columbia főváro-
sába, VICTORIA-ba, a Vancouver-szi-
getre. Szállás Victoria városában. 

14. nap: Vancouver-sziget / Victoria
Városnézés a „legangolabb” kana-
dai városban, VICTORIA-ban, ahol a 
csendes-óceáni klíma miatt mindig 
nyílnak a virágok. Látogatás a me-
seszép és világhírű virágoskertben, a 
BUTCHART GARDENS-ben. Délután 
visszatérés a szárazföldre, Vancou-
verbe. Szállás.

15. nap: Vancouver
Kirándulás Észak-Vancouver-be, a hí-
res CAPILANO FÜGGŐHÍD-hoz. A 70 
méter mély szurdokot átívelő, több 
mint 100 méter hosszú függőhíd 
után sétaút az esőerdő fáinak tete-
jén, totemoszlopok gyűjteményének 
megtekintése. Délután transzfer a 
repülőtérre, hazautazás.

16. nap: Budapest
Átszállást követően érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében.

2019. AUGUSZTUS 11-26.

ROYAL CARIBBEAN CRUISES
RADIANCE OF THE SEAS

FEHÉR-HÁGÓ KETCHIKAN

VANCOUVER
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   Belső kabin                Külső ablakos kabin    Tengerre néző balkonos kabin

RÉSZVÉTELI DÍJ: 379.900,- Ft +58.500,- Ft           +154.300,- Ft
Egyágyas felár:  229.600,- Ft    LEKÉRÉSRE                 LEKÉRÉSRE

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Repülőtéri illeték: kb. 158.000,- Ft (Az indulásig változhat!) 
Kikötői illeték: 29.800,- Ft 
Szervizdíj/ borravaló: 15,- USD / fő  + 37.000,- Ft (A részvételi díjjal együtt itthon fizetendő!)

Vízumok: A szigetekre magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.
USA: ESTA beutazási engedély és ügyintézési díja: 7.300,- Ft (Amennyiben nem rendelkezik érvényes 
amerikai vízummal!)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a ROYAL CARIBBEAN EXPLORER OF THE SEAS hajóval és 
a programokon autóbusszal; 1 éj Miamiban középkategóriás szállodában, valamint 9 éjszaka hajón, 2 
ágyas belső, vagy választás szerint külső ablakos ill. tágas balkonos kabinokban; a szállodában reggeli, 
a hajón teljes ellátás; magyar csoportkísérő; BBP biztosítás.

Fakultatív programok részvételi díja magyar nyelvű idegenvezetéssel min. 15 fő esetén:
- Haiti part menti felfedezése: kb. 17.000,- Ft  - Bonaire fénypontjai:   kb. 18.700,- Ft
- Aruba legjava: kb. 15.500,- Ft   - Curaçao felfedezése:  kb. 17.000,- Ft 

UNESCO Világörökség: Curaçao: Willemstad belvárosa és kikötője 

Felhívjuk figyelmüket, az utazásra az általánostól eltérő, speciális Utazási Szerződés érvényes!

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Miami
Repülés európai átszállással MIA-
MI-ba. Szállás Miami külvárosában.

2. nap: Miami - behajózás
Délelőtt autóbuszos városnézés Flo-
rida legnagyobb városában: Art Deco 
negyed, Little Havanna, Coral Gables 
negyed stb. Délután BEHAJÓZÁS, és 
irány a Karib-térség! Szállás a hajón.

3. nap: Egész napos hajózás 
Pihenés, vagy a fedélzeti szórakoztató- 
és sportlétesítmények igénybe vétele.

4. nap: HAITI / Labadee 
Reggel kikötés HAITI-n. Az indián 
eredetű elnevezés jelentése: „hegyek-
kel borított föld”, de az útleírások „a 
mágia földje”-ként is említik. Egyé-
nileg fedezhetjük fel a várost, vagy 
különböző fakultatív kirándulásokon 
vehetünk részt. Irodánk ajánlata közös 
programként: „Haiti part menti felfe-
dezése”. Katamaránról fedezzük fel a 
falvakat, az ősi arawak indiánok ha-

gyatékait, az erődöt stb. A kb. 2 órás 
program után szabadidő. Vásárlási 
lehetőség a kikötői bazárban. Délután 
továbbhajózás, szállás a hajón. 

5. nap: Egész napos hajózás 
Hajózás a Karib-tengeren. 

6. nap: BONAIRE / Kralendijk
Reggel kikötés a Holland Antillákhoz 
tartozó BONAIRE-en. A Karib-térség 
egyik leglátványosabb és legválto-
zatosabb víz alatti világa, több mint 
80 merülési hellyel valódi búvár-
paradicsom! KRANLENDIJK a szi-
get fővárosa, koloniális épületekkel. 
Egyénileg fedezhetjük fel a várost, 
vagy különböző fakultatív kirándulá-
sokon vehetünk részt (sznorkelezés, 
csónakkirándulás a csatornákon, bú-
várkodás, kirándulás üvegfenekű ha-
jón, vitorlázás stb.). Irodánk ajánlata 
közös programként: „Bonaire fény-
pontjai”. A program során érintjük a 
sziget legrégebbi települését, látha-
tunk a lagúnában flamingókat, illetve 

kaktuszlikőrt is kóstolhatunk. Rövid 
pihenő Rincon egykori arawak indián 
faluban. A jellegzetes, kúp alakú só-
hegyek és egyedi formájú házak kap-
csán megtudjuk, hogy egykor milyen 
módszerrel bányászták a rabszolgák 
a sót. Késő délután továbbhajózás, 
szállás a hajón.

7. nap: ARUBA / Oranjestad
Reggel kikötés ARUBA parányi 
szigetén, melynek legfontosabb 
gazdasági ágazata a turizmus, az 
éjjel-nappal működő kaszinók és a 
vámmentes kereskedelem. Egyé-
nileg fedezhetjük fel a várost, vagy 
különböző fakultatív kirándulásokon 
vehetünk részt (sznorkelezés; vitor-
lázás; kirándulás üvegpadlós hajón; 
tengeralattjáróval merülés kb. 40 m 
mélységbe roncsokhoz stb.). Irodánk 
ajánlata közös programként: „Aruba 
legjava”. A kirándulás során megis-
merjük a főváros holland koloniális 
építészetét, a Casibari sziklaformá-
tumait, a csipkés partvidéket, Aruba 
természeti alkotásait. Pihenő egy 
aloe üzemnél, valamint a California 
világítótoronynál, ahonnan páratlan 
panoráma tárul elénk. Kora este to-
vábbhajózás, szállás a hajón.

8. nap: CURAÇAO / Willemstad
Reggel kikötés CURAÇAO-n, amely 
a Szélcsendes-szigetek legnagyobb 

tagja, Hollandia egyik legfonto-
sabb kül-birtoka a Karib-térségben. 
WILLEMSTAD színpompás épületei 
kiváló fotótémát nyújtanak. Egyé-
nileg fedezhetjük fel a várost, vagy 
különböző fakultatív kirándulásokon 
vehetünk részt (pl. a korallvilág fel-
fedezése; Dzsip Szafari; hajókirándu-
lás strandolással; sznorkelezés stb.). 
Irodánk ajánlata közös programként: 
„Curaçao felfedezése”. A félnapos 
kirándulás során megismerhetjük 
a XIX. századi élet hagyatékait. A 
Curaçao Múzeum nemcsak a koloniál 
bútorgyűjteményt, de a Kolumbusz 
előtti ereklyéket és helyi művészek 
munkáit is bemutatja. A Hato-bar-
langban a cseppkőképződményekben 
gyönyörködhetünk. A koktélok világa 
elválaszthatatlan a sziget nevétől, 
ezért természetesen betérünk a Blue 
Curaçao likőrüzembe is! A kirándulás 
után szabadidő, vásárlási lehetőség. 
Este továbbhajózás, szállás a hajón.

9 - 10. nap: Egész napos hajózás 
Hajózás a Karib-tengeren. 

11. nap: Miami - hazautazás
Kikötés után rövid szabadidő, majd 
hazautazás európai átszállással, éj-
szaka a repülőn. 

12. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében. 

2019. NOVEMBER 28 - DECEMBER 9.ARUBA - BONAIRE - CURAÇAO & MIAMI

HAJÓZÁS A HOLLAND ANTILLÁK KÖRÜL

ROYAL CARIBBEAN CRUISES
EXPLORER OF THE SEAS

Ki ne ábrándozna telente a Karib-szigetvilág gyönyörű tengerpartjairól, 
egzotikus növényvilágáról, jellegzetes ritmusáról? Új útvonalú karibi ha-
jóutunk valóra váltja álmait! Az apró szigetek, mint megannyi ékszerdoboz, 
a természet különleges alkotásai. Az irodánk által ajánlott kirándulások a 
kényelmesen megismerhető látnivalókat kínálják, de a helyszínen megannyi 
aktív pihenési lehetőségből (pl. snorkelezés, katamarános strandolási lehe-
tőség, búvárkodás stb.) választhatnak. Azoknak is ajánljuk ezt a programot, 
akik már részt vettek a „Karib-tenger kalózai” utunkon, hiszen a karibi szi-
getvilág minden tagját más és más teszi egyedivé.

CURAÇAO
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1. nap: Budapest - Havanna
Érkezés Kubába az esti órákban, szál-
lás Havannában.

2. nap: KUBA / Santa Clara - Trinidad 
Irány SANTA CLARA! Az ország kö-
zepén fekvő város a kubai forrada-
lom során vívta ki jelentőségét. Ebéd 
egy kellemes helyi étteremben, majd 
továbbutazás TRINIDAD-ba, a több 
mint 500 éve alapított koloniális kis-
városba. Girbe-gurba kis utcácskáin 
sétálva az az érzésünk, mintha visz-
szarepültünk volna az időben: Plaza 
Mayor, Contra Bandido torony, ka-
tedrális, La Santissima Trinidad tér. 
A híres Canchanchara bárban meg-
kóstolható Trinidad autentikus itala, 
a cukornádpálinkából és mézből, 
eredeti recept alapján készített Canc-
hanchara koktél. Szállás Trinidadban.

3. nap: KUBA / Cienfuegos - Monte-
mar N.P. - Havanna 
Ismerkedés CIENFUEGOS neveze-
tességeivel. Autóbuszos és gyalogos 
városnézés a francia telepesek által 
alapított településen: Prado, José Marti 
tér, Kormányzói palota, Thomas Ter-
ry színház, katedrális. Továbbutazás 
Kuba legjelentősebb természetvédelmi 

területére, a madár- és állatvilágáról 
híres Zapata-félszigetre, ahol a MONTE- 
MAR NEMZETI PARK található. Első 
állomásunk Guama, ahol motorcsó-
naktúrára indulunk a tengerbe vezető 
természetes lagúnán. Kikötés a Taino 
indiánok szigetén, ahol az Aldea Taino 
rekonstruált indiánfalu hűen tükrözi az 
őslakos indiánok szokásait. Visszatérve 
a kikötőbe, látogatás Kuba legnagyobb 
krokodilfarmján. Látogatás a „krokodil 
óvodában”, ahol a bátrabbak kézbe is 
vehetik az újszülötteket. Továbbutazás 
a Disznó-öbölbe, ahol a forradalom 
megdöntésére tettek kísérletet az ame-
rikaiak, a híres partraszállás kapcsán. 
Ebéd egy tengerparti étteremben cso-
dálatos kilátással. Visszautazás Havan-
nába, transzfer a kikötőbe, beszállás a 
hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

4. nap: KUBA / Viñales-völgy
Fakultatív kirándulás a festői szép-
ségű VIÑALES-VÖLGY-be. Az itt 
található különleges klíma a titka a 
kiváló kubai dohánynak. Megismer-
kedünk a szivarkészítéssel, a dohány-
termesztéstől a feldolgozásáig, előt-
tünk készítik el a híres kubai szivarok 
egyikét, a „Habanos”-t. Rövid pihenő 
a Dos Hermanas-völgy különleges 
sziklafalainál. Itt láthatjuk a híres 
ókort ábrázoló falfestményt, a „Mural 
de la Prehistoria-t”, mely egyedülálló 

technikájával és gigantikus méretével 
nyűgözi le a turistákat. Délután visz-
szatérés Havannába, szállás a hajón.

5. nap: KUBA / Havanna
Városnézés Latin-Amerika legroman-
tikusabb fővárosában, HAVANNÁ- 
ban, ahol egyszerre van jelen a ko-
loniális kor, az ’50-es évek amerikai 
maffiájának kézjegye, a letűnt korok 
gazdagsága és a jelen, a retro, a szo-
cializmus. Séta az óvárosban, ahol 
egymást érik a kulturális és történel-
mi látnivalók. Megtekintjük a Plaza de 
Armas-t, a Kormányzói palotát, majd 
átsétálunk a Plaza San Franciscóra, 
ahol a Tőzsde palota és az Assisi Szent 
Ferenc templom található. A Katedrá-
lis tér és a Plaza Vieja sem marad ki a 
programunkból. Szállás a hajón.

6. nap: Egész napos hajózás 
A hajón kipihenhetjük magunkat, 
ahol térítésmentesen vehető igénybe 
a legtöbb fedélzeti szórakoztató- és 
sportlétesítmény. 

7. nap: JAMAICA / Montego Bay
Reggel kikötés JAMAICÁN, Montego 
Bay-ben. Egyénileg fedezhetjük fel 
a várost, illetve a kikötő környékét 
vagy különböző fakultatív kirándulá-
sokon vehetünk részt. Irodánk aján-
lata közös programként: „Ocho Rios 
és a Dunns-vízesés”. Az egész napos 
kirándulás a sziget egyik természe-
ti szépségére összpontosít, ebéd-
del egybekötve. A DUNN’S RIVER 
FALLS-nál a bátrabbak meg is már-
tózhatnak a zuhatag által kialakított 
medencékben! OCHO RIOS az északi 
part egyik üdülőközpontja, minden 
év nyarán itt rendezik meg a „Boo-
noonoonoo”-t, egy zenés, táncos 
mulatságot. Szállás a hajón.

8. nap: KAJMÁN-SZIGETEK / George Town 
Reggel kikötés a Karib-térség egyik 
legeldugottabb szigetcsoportján, 

mely három kisebb szigetből áll. Ki-
kötés után egyénileg fedezhetjük fel 
a várost, vagy különböző fakultatív 
kirándulásokon vehetünk részt. Iro-
dánk ajánlata közös programként: 
„Szigettúra és Tiki Beach”. Buszról 
fedezzük fel George Town néhány 
nevezetességét, majd a nyuga-
ti partvidék felé haladva feltűnik a 
fehér homokos „Hétmérföldes ten-
gerpart”. Látogatás egy teknősbéka 
farmon. Lencsevégre kaphatjuk a 
„Poklot” is, mely egy bizarr korall-
mészkő-alakzat, amit egy Hell nevű 
angol kormányzóról neveztek el. TIKI 
BEACH-en élvezhetjük a tengerparti 
pihenést, fürdőzést. Szállás a hajón. 

9. nap: MEXIKÓ / Cozumel
Reggel kikötés a Mexikóhoz tarto-
zó COZUMEL szigetén. Kikötés után 
egyénileg fedezhetjük fel a várost, 
illetve a kikötő környékét vagy külön-
böző fakultatív kirándulásokon ve-
hetünk részt. Irodánk ajánlata közös 
programként: „Cozumel fénypont-
jai”. Látogatás a „Mini Mexikó” park-
ban, majd a Maya Cacao Gyárban, 
ahol megismerkedhetünk a csoko-
ládé történetével és készítésével. El 
Cedral a sziget legrégebbi települése, 
ahol az első mexikói katolikus temp-
lomot építették a szigeten. Láthatjuk 
a híres „El Mirador” sziklahidat is a 
tengerparton. Betérve a Hacienda 
Antigua-ba láthatjuk, hogyan készül 
a mexikóiak nemzeti itala, a tequila. 
Szállás a hajón. 

10. nap: Havanna
A mai napon még élvezhetjük a ha-
józást. Kikötés délután Kubában. 
Transzfer a repülőtérre. Hazautazás 
átszállással, éjszaka a repülőn.

11. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
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RÉSZVÉTELI DÍJ: előkészületben* 
*2018. végétől keresse honlapunkon illetve érdeklődjön munkatársainknál!

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, az MSC OPERA hajóval és a programokon autóbusszal; 
2 éj középkategóriás szállodában, valamint 7 éjszaka hajón, 2 ágyas belső, vagy választás szerint 
külső ablakos ill. tágas balkonos kabinokban; teljes ellátás a 2. nap reggelitől a 10. napon ebédig; 
magyar csoportkísérő; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Havanna és Trinidad városa, Cienfuegos történelmi központja, Viñales-völgy

Felhívjuk figyelmüket, az utazásra az általánostól eltérő, speciális Utazási Szerződés érvényes!

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

2019. DECEMBER 1-11.„AZ ÖREG HALÁSZ ÉS A TENGER…”

KUBA - JAMAICA - KAJMÁN-SZIGETEK & MEXIKÓ

MSC OPERA CRUISE

MSC OPERA

KUBA
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IRÁNY EL DORADO!

PANAMA - KOLUMBIA - ECUADOR

Panama-csatorna, panamakalap és még sorolhatnánk… de hisz a panama-
kalap Ecuadorból származik! Még szerencse, hogy utazásunk oda is elvisz, 
valamint Kolumbiába, a világ egyik legfinomabb kávéjának hazájába, me-
lyet az elismert kortárs képzőművész Fernando Botero modern, „mágikus 
realista” alkotásai és a kolumbiai kávé reklámfigurája, Juan Valdez tettek 
világhírűvé. Hogy az utazás teljes lehessen hosszabbítási lehetőség választ-
ható a különleges ökoszisztémájú Galapagos-szigetekre!

1. nap: Budapest - Panamaváros
Repülés Budapestről európai átszál-
lással Panama székhelyére, Panama-
városba, szállás.

2. nap: Panama-csatorna - Panamaváros
Ismerkedés a világ egyik újkori 
csodájával, az Atlanti-óceánt és a 
Csendes-óceánt összekötő PANA-
MA-CSATORNÁ-val. Felkeressük a 
csatornán található 3 zsiliprendszer 
egyikét, a Miraflores-zsilip látoga-
tóközpontját. Busszal térünk visz-
sza PANAMAVÁROS-ba és bejárjuk 
a modern negyedet. Ezt követően 
felkeressük Ó-Panama romjait, mi-
vel Captain Morgan elpusztította az 
akkori várost. Délután megtekintjük 
a mai Panama óvárosát, sétálunk a 
hangulatos utcákon, majd látogatást 
teszünk a Frank O. Gehry által terve-
zett Biomúzeumban, mely az ország 
különböző részeinek állat és növény-
világát mutatja be egy különleges és 
egyedi megjelenésű épületben. Szál-
lás Panamavárosban.

3. nap: Panama-csatorna - Cartagena
Félnapos, izgalmas hajóút keretében 
fedezzük fel a Panama-csatornát: Mi-
raflores-zsilip, Miraflores-tó, Pedro Mi-
guel-zsilip, Gillar-szoros és a Gatun-tó. 
Az esti órákban repülés menetrend 
függvényében a szomszédos Carta-
genába, Kolumbia híres karib-tenger-
parti városába. Szállás Cartagenában.

4. nap: Rosario-szigetek
Pihenés, vagy egész napos fakultatív 
kirándulás ebéddel a ROSARIO-SZI-
GETEK-re. Motorcsónakkal kelünk 
át a szigetekre, útközben Bocachica 
tengeri erődítményeivel találkozunk, 
majd Baru-szigeténél érjük el úti 
célunkat, mely igazi álomstrandjával 
várja az idelátogatókat. Fürdőzés, 
majd a nap végén visszatérünk Car-
tagenába, szállás.

5. nap: Cartagena de Indias - Bogota
Városnézés az 1533-ban alapí-
tott CARTAGENÁ-ban, mely máig 
megőrizte gyarmati építészetét és 

Dél-Amerika legteljesebb erődítmé-
nyét. Városnézésünk során bejár-
juk Bocagrande, Castillogrande és 
Manga negyedeit majd megtekintjük 
a Claver Szt. Péter-templomot és az 
impozáns San Felipe-erődöt. A dél-
után repülés Kolumbia fővárosába, 
Bogotába, szállás.

6. nap: Bogota
Egész napos városnézés BOGOTÁ- 
ban: La Candelaria-negyed, Boli-
var tér, a híres kolumbiai szobrász 
és festő, Fernando Botero „mágikus  
realista” stílusú, színpompás alkotá-
sait bemutató múzeum, Elnöki Pa-
lota, katedrális, Kongresszusi Épület, 
Arany Múzeum, Bolivar háza. Napunk 
zárásaként irány a La Calera ahonnan 
megcsodáljuk Bogota esti panorámá-
ját és megkóstoljuk a jellegzetes helyi 
italt, a canelazót is. Szállás Bogotában.

7. nap: Zipaquira - El Infiernito -  
Villa de Leyva
Észak felé vesszük az irányt és megte-
kintjük ZIPAQUIRA koloniális főterét 
és a híres Sókatedrálist. Következő 
állomásunk MONQUIRA régészeti 
parkja, közismertebb nevén EL INFER- 
NITO. Az ősi csillagvizsgáló tulajdon-
képpen „Dél-Amerika Stonehenge-e” 
és a mezőgazdasági munkák időzíté-
sét volt hivatott szolgálni. Végül a kö-
zeli Villa de Leyvába érkezünk, szállás.

8. nap: Villa de Leyva - Laguna de 
Guatavita (El Dorado) - Bogota
Városnézés a gyarmati hangulatot 
árasztó VILLA DE LEYVÁ-ban. Meg-
tekintjük a tágas főteret, az agyagból 
készült, különleges formájú Terra-
kotta-házat és az El Fosil Múzeumot, 
mely egy ősi Kronosaurus maradvá-
nyai fölé épült. Megálló a Puente de 
Boyacanál. Ezt követően a LAGUNA 
DE GUATAVITA krátertóhozhoz uta-
zunk. Az Amerika felfedezését köve-
tő időkben elterjedt, hogy az itt élő 
csibcsa indiánok uralkodóinak avatá-
si szertartása során értékes tárgyakat 
szórtak a tóba, ezáltal vált a kincsva-
dászok célpontjává és innen ered az 
„El Dorado” legendája. Estére ismét 
Bogotába érkezünk, szállás.

9. nap: Fusagasuga - Quito
Kirándulás az Andok bércei közé: 
FUSAGASUGA településre utazunk, 
hogy megismerjük a világhírű kolum-
biai kávé történetét és készítésének 
folyamatát a vetőmagtól a kész italig. 
Az ültetvényen bemutatják a termés 
tisztításának, hántolásának és szárí-
tásának kézi folyamatát. Következik 
a cséplés és végül a pörkölés, mely 
az egész folyamat legkritikusabb ré-
sze. Természetesen nem maradhat el 
a kávékóstoló sem. Délután repülés 
Ecuador fővárosába, Quitóba. Szállás.

CARTAGENA

PANAMAVÁROS
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MÁRCIUS 15-29.  (HOSSZABBÍTÁS ESETÉN ÁPRILIS 2.)
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   PANAMA-KOLUMBIA-ECUADOR         GALAPAGOS HOSSZABBÍTÁS

Dátum:     03.15 - 03.29.  + 4 éjszaka
RÉSZVÉTELI DÍJ:  898.500,- Ft  +398.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  164.000,- Ft           ---
Belföldi repülőjegyek:   750,- USD   +480,- USD
Egyágyas felár:    234.000,- Ft  +114.000,- Ft

Szervizdíj/borravaló:   80,- USD   +30,- USD
Kilépési illeték Kolumbiából kb.: 40,- USD           ---
Nemzeti Park belépő kb.:         ---   +100,- USD
Tranzit kontroll kártya díj kb.:        ---   +20,- USD
Isabela-sziget kikötői illeték kb.:        ---   +10,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Fakultatív kirándulás a Rosario-szigetekre ebéddel: kb. 80,- USD
Kérjük részvételi szándékukat előre jelezzék irodánkban!

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és hajóval/komppal/motorcsónakkal, a programokon busszal; 
helyi középkategóriás szállodák; félpanzió, reggeli és ebéd vagy vacsora (13 főétkezés), a hosszabbításon 
félpanzió (ebéd); idegenvezetés, belépők a program szerint (kivétel Galapagos); BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:  Panama történelmi városmagja, Cartagena erődje és kikötője, Quito, Cuenca, 
Galapagos-szigetek

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

10. nap: Otavalo - Mitad del Mundo 
(Világ közepe) - Egyenlítő 
Irány a híres OTAVALÓ-i piac, ahol 
jellegzetes szőttesek és egyéb kéz-
műves termékek gazdag kínálata 
várja a vásárlókat. Délután felkeres-
sük a „Világ Közepét” vagyis a MITAD 
DEL MUNDÓ-t. Áthaladunk az XVIII. 
században kijelölt Egyenlítő vonalán, 
majd az azóta pontos mérésekkel 
meghatározott EGYENLÍTŐ-höz ér-
kezünk, az itt létesült parkban felke-
ressük Egyenlítő-emlékművet és az 
érdekes fizikai jelenségeket bemuta-
tó múzeumot. Szállás.

11. nap: Quito - Riobamba
Városnézés Ecuador fővárosában, 
QUITÓ-ban: Függetlenség tere az El-
nöki Palotával, Érseki Palotával és a 
Katedrálissal, La Compania templom 
(a gazdagon aranyozott templom-
belsőt a latin-amerikai barokk művé-
szet egyik legszebb példájaként tart-
ják számon), végül megtekintjük a 
San Francisco kolostor értékes gyűj-
teményét. Délután RIOBAMBÁ-ba 
utazunk, ahol az éjszakát is töltjük.

12. nap: Alausi - „Ördög Orra” -  
Ingapirca romjai - Cuenca
Utazás ALAUSI-ba, ahol vonat-
ra szállva Ecuador egyik legszebb 
táján haladva közelítjük meg az  

„Ördög Orra” nevű meredek sziklát, 
mely fő akadályaként áll a Quitót 
és Guayaquilt összekötő vasútvo-
nal útjában. Ezt követően folytatjuk 
utunkat INGAPIRCA, az ország leg-
jobb állapotában megőrzött inka 
romjai felé. Bejárjuk az ásatási terü-
letet, melynek dísze a Nap-templom.  
Továbbutazás Cuencába és szállás.

13. nap: Cuenca - Guayaquil
Városnézés CUENCÁ-ban, a gyö-
nyörű templomokkal, terekkel, bájos 
piacokkal, kézműves üzletekkel és 
virágpiacokkal tarkított hangulatos 
óvárosban. A település a panamaka-
lap készítés két központja közül az 
egyik, így felkeresünk egy műhelyt is. 
Utunkat folytatva a Csendes-óceán 
felé vesszük az irányt és az El Cajas 
Nemzeti Parkokon keresztül hajtva 
jutunk el Guayaquilbe. Szállás.

14. nap: Guayaquil és hazautazás 
vagy hosszabbítás
GUAYAQUIL Ecuador legnagyobb 
városa, mely két folyó torkolatánál 
helyezkedik el, és az ország fő tenge-
ri kikötője. Városnézés során megál-
lunk az iguanáktól hemzsegő Semi-
nario Parkban, a Kristály Palotánál, 
az Integráció terén és a Bellavista ki-
látópontról is körbetekintünk. Végül 
kettéválik a csoport. 

Azon utastársak, akik nem tartanak 
tovább a csoporttal, repülőtéri transz-
fer után hazautaznak egy európai 
átszállással. Akik folytatják az uta-
zást a Galapagos-szigetekre, szállás 
Guayaquilben.

15. nap: Guayaquil - Santa Cruz-szi-
get - Charles Darwin Kutatóállomás
Repülés a Galapagos-szigetekre. Ér-
kezést követően motorcsónakkal és 
csomagokkal utazunk Santa Cruz 
északi partjára, majd irány a sziget 
déli csücske. Útközben sétát teszünk 
a galapagosi magasföldön, ahol 
óriásteknősökkel is találkozhatunk. 
Ebéd előtt látogatást teszünk a szi-
getek egyik legnagyobb lávabarlang-
jában. Délután a CHARLES DARWIN 
KUTATÓÁLLOMÁS-on - mely 1959-
ben lett létrehozva a galapagosi élő-
világ védelmére,- ahol természetes 
élőhelyükön találkozhatunk óriás 
méretű teknősökkel és őshonos va-
racskos fejű leguánokkal is. Szállás 
Santa Cruz-szigeten.

16. nap: Santa Cruz-sziget -  
Isabela-sziget
Délelőtt a sziget déli részén öböltú-
rát teszünk, melynek során oroszlán-

fókákkal és különleges madarakkal 
találkozhatunk. Ebéd a sziget turisz-
tikai központjában, PUERTO AYO-
RA-n. Délután motorcsónakkal uta-
zunk Isabela szigetére, szállás.

17. nap: Isabela-sziget
Ma egy különleges nap vár ránk, át-
hajózunk ISABELA-SZIGET nyugati 
oldalára. Utunk során áthaladunk a 
kék óceán vízében húzódó lávajára-
tokon, miközben tengeri teknősöket, 
pingvineket, rájákat figyelhetünk 
meg. Délután látogatást teszünk egy 
óriásteknős nevelő központban, ahol 
különféle korú és méretű teknősöket 
figyelhetünk meg, egyúttal megis-
merjük a központ munkáját. Végül 
sétát teszünk a Flamingó lagúna kö-
rül. Szállás az Isabela-szigeten.

18. nap: Hazautazás
Hosszú útra indulunk, korán motor-
csónakkal utazunk vissza Santa Cruz 
szigetére, majd közúton és komppal 
Baltra repülőterére, hogy visszare-
püljünk a kontinensre. Érkezést kö-
vetően átszállás az Európába induló 
járatra, éjszaka a repülőn.

19. nap: Budapest
Európai átszállást követően érkezés 
Budapestre a menetrend függvé-
nyében.

& GALAPAGOS-SZIGETEK 

GALAPAGOS-SZIGETEK

GALAPAGOS-SZIGETEK
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kesebb látnivalóihoz kalauzoljuk el Önöket. 4 fantasztikus ország kultúrájá-
val és természeti kincseivel ismerkedhetnek meg 17 nap alatt. Aki már járt 
Brazíliában, Buenos Airesből utaskísérővel hazautazhat Chile, Uruguay és 
Argentína felfedezése után. 

1. nap: Budapest - Santiago de Chile
Elutazás Budapestről európai átszál-
lással. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Santiago de Chile
Érkezés után irány a chilei főváros 
és ismerkedés az Andok magas csú-
csainak közelében fekvő SANTIAGO 
nevezetességeivel: óváros, Elnöki 
(Moneda) Palota, Plaza de Armas, 
Katedrális, Városháza stb. Szép kilá-
tásunk nyílik a városra a San Cristo-
bal hegyről. Szállás Santiagóban.

3. nap: Valparaiso - Viña del Mar - 
Santiago de Chile
Kirándulás a Csendes-óceán partjára, 
melyet a híres chilei borok megkós-
tolásával is fűszerezünk. Ismerkedés 
VALPARAISO-val, az amerikai kon-
tinens egyik legfontosabb kikötővá-
rosával, mely csodálatos fekvésének 
és építészetének köszönhetően része 
a Világörökségeknek. Továbbutazás 
VIÑA DEL MAR-ba, Chile híres óceán-
parti üdülővárosába, ahol előkelő vil-
lák, szép sugárutak, látványos parkok 
teszik hangulatossá a települést. Visz-
szautazás Santiagóba. Fakultatív folk-
lór vacsora keretében ismerkedhetünk 
Chile különböző térségeinek zenéivel, 
táncaival. Szállás Santiagóban.

4. nap: Punta Arenas - Puerto Natales
Délelőtt repülés Punta Arenasba, a 
Magellán-szoros és chilei Antarktika 
nevű régió székhelyére. Továbbuta-
zás autóbusszal a végtelen, sík pam-
pákon át az Última Esperanza-fjord 
partján fekvő PUERTO NATALES-be. 
A város számos felfedezésre váró 
látnivalóval bír, amelyekben patinás 
múlt és pezsgő jelen keveredik az 
izgalmasnak ígérkező jövővel. Szállás 
Puerto Natales-ben.

5. nap: Torres del Paine Nemzeti Park
Utazás a lenyűgöző hegycsúcsokkal, 
csodálatos természeti formációkkal, 
smaragdszínű tavakkal és egzotikus 
állatvilággal büszkélkedő TORRES 
DEL PAINE NEMZETI PARK-ba. A 
Paine szó jelentése „kék“, ami nem 
véletlen, hiszen a gleccserek, a türkiz 
tavak és a hegycsúcsok színe nap-
közben kékes árnyalatban játszik; 
naplemente idején azonban a Torres 
del Paine csúcsainál kevés lenyűgö-
zőbb természeti látnivaló van a föld-
kerekségen. Este átkelés Argentíná-
ba. Szállás CALAFATE-ban.

6. nap: Los Glaciares Nemzeti Park
Kirándulás az UNESCO Világörök-
ség részét képező nemzeti parkhoz. 

Sétánk során láthatjuk a borjadzó 
PERITO MORENO-gleccsert, majd az 
időjárás függvényében kb. 1 órás ha-
jókázást teszünk a tavon a hatalmas 
jégfalak között. Szállás Calafatéban.

7. nap: Ushuaia - Tűzföld
Délelőtt repülés a tűzföldi USHUAIA- 
ba, a világ legdélebbi városába. Láto-
gatás a TIERRA DEL FUEGO NEMZETI 
PARK-ban, ahol a déli félteke egyik 
legszebb tájával találkozunk és a „Világ 
vége vonatán” (Tren del Fin del Mun-
do) is utazunk. Szállás Ushuaiában.

8. nap: Ushuaia - Buenos Aires
Délelőtt hajózás a Beagle-csatornán, 
ahol fókák és tengeri madarak életét 
figyelhetjük meg. Délután transzfer 
a repülőtérre és repülés BUENOS 
AIRES-be. Szállás.

9. nap: Buenos Aires
Egész napos városnézés Amerika 
„Párizsában”: Plaza de Mayo, Ca-
tedral, Casa Rosada (híres balkonja 
az Evita c. filmben látható), Cabildo, 
Parlament (kívülről) (a washingto-
ni Capitolium másolata), Obeliszk, 
a világ legszélesebb sugárútja, La 
Boca, Caminito (a tangó hazája), San 
Telmo és Recoleta városnegyedek 
elegáns épületei, parkjai, séta Evita 
sírjához. Este fakultatív lehetőség-
ként részt vehetünk egy fergeteges 
Tango-show műsoron, ahol a vacsora 
menüjeként megkóstolhatjuk a híres 
argentin marhasültet. Szállás Buenos 
Aires-ben.

10. nap: Montevideo
Szabadnap Buenos Airesben, vagy 
egész napos FAKULTATÍV KIRÁN-
DULÁS hajóval Uruguay fővárosába, 
MONTEVIDEO-ba. Városnéző séta 
a pompás középületeiről, pálmafás 
parkjairól és monumentális szobrai-
ról is nevezetes városban. Bekukkan-
tunk a fantasztikus hangulatú kikötői 
Mercado del Puertora is. A hajóút a 
világ legszélesebb tölcsértorkolatán, 
az un. Folyó-tengeren (kb. 120 km-es 
Rio de La Plata) vezet át. Este vissza-
térés Buenos Aires-be. Szállás.

11. nap: Buenos Aires - Tigre
Utazás az argentin főváros üdülő 
negyedébe, TIGRE-be, a „parasztok 
Velencéjének” nevezett városrész-
be. Itt két lomha folyó, a Tigre és a 
Reconquista (a Paraná-delta része) 
kanyarog a házak között. Persze ma 
már egyáltalán nem „paraszti” lé-
vén, nyaralók, horgászok, vízi-spor-
tok kedvelőinek otthonává vált.  
Azon útitársak, akik nem tartanak 
tovább a csoporttal, magyar utas-
kísérő segítségével átszállással 
hazautaznak. Érkezés másnap dél-
után Budapestre, éjszaka a repülőn.  
Akik folytatják az utazást Brazíliába, 
délután elrepülnek PUERTO IGUAZU- 
ba. Szállás FOZ DO IGUACU-ban, 
brazil oldalon.

12. nap: Itaipu és Iguazu-vízesés  
argentin oldala
Megtekintjük a Brazília és Paraguay 

CHILE - ARGENTÍNA - URUGUAY & hosszabbítás BRAZÍLIÁBAN

DÉL-AMERIKAI MOZAIK

IPANEMA BEACH

VALPARAISO

BUENOS AIRES - LA BOCA
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   CHILE - ARGENTÍNA - URUGUAY BRAZÍLIA HOSSZABÍTÁS
Dátum:     01.30 - 02.10.  + 5 éjszaka
RÉSZVÉTELI DÍJ:  919.000,- Ft  +238.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  184.000,- Ft            -
Belföldi repülőjegyek:   790,- USD   +350,- USD
Egyágyas felár:    198.000,- Ft  +52.100,- Ft
Szervizdíj/borravaló:   60,- USD   +25,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Fakultatív programok árai minimum 12 fő esetén (helyszínen fizetendő, kivéve az uruguay-i kirándulás):
Folklór vacsora Santiagoban: kb. 90,- USD
Tango-show vacsorával Buenos Airesben:  kb. 70,- USD
Egész napos hajós kirándulás Montevidóba: 290,- USD (Jelentkezéskor irodánkban előre fizetendő!)
Helikopterezés az Iguacu-vízesésnél: kb. 140,- USD
Brazil vacsora (churrascaria): kb. 50-65,- USD
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi középkategóriás szállodák; reggeli és az 
5. napon piknik-ebéd; idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Chile: Valparaiso; Argentína: Los Glacieres Nemzeti Park, Iguazu Nemzeti 
Park; Brazília: Iguacu Nemzeti Park; Rio de Janeiro Carioca területe

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

határán épült - a világ legnagyobbja-
ként nyilvántartott - vízerőművet, az 
Itaiput. Látogatás a vízesés argentin 
oldalán. Busszal, romantikus kisvas-
úttal és gyalogosan keressük fel a 
zuhatagokat és megcsodálhatjuk az 
„Ördögtorok” nevű leghíresebb, leg-
látványosabb részt is. Este fakultatív, 
büfévacsorával egybekötött show 
keretében ismerkedhetünk három 
ország (Brazília, Argentína, Para-
guay) zenéivel, táncaival. Szállás Foz 
do Iguacuban, a brazil oldalon.

13. nap: Iguacu-vízesés brazil oldala
Mai napon az IGUACU brazil oldalát 
fedezhetjük fel. Hangulatos ösvénye-
ken sétálva fenséges rálátásunk nyílik 
a sok-sok nagy robajjal lezúduló ví-
zesésére. Fakultatív helikopterrepü-
lés keretében felülről is megcsodál-
hatjuk a vízesésegyüttest és a tájat. 
Délután repülés Rio de Janeiróba. 
Szállás Rióban.

14. nap: Rio de Janeiro
Egész napos program keretében is-
merkedünk RIO DE JANEIRO külön-
böző híres városrészeivel: Flamengo 
(foci csapatáról híres), Botafogo, Glo-
ria, Világháborús emlékmű, belváros 
széles sugárútjai, Maracana stadion 
(kívülről), Sambadromo (a híres kar-
nevál helyszíne), modern Katedrális, 
Ipanema, Leblon stb. Utazás kabinos 
felvonóval a Cukorsüveg-hegyre. Fo-
gaskerekűvel érkezünk a Megváltó 
Krisztushoz, miközben fantasztikus 

városi panorámában lesz részünk a 
Tijuca-erdőből. Fakultatív tipikus bra-
zil vacsorát - churrascaria - választ-
hatunk, melynek keretében a nyárson 
sült különböző húsokból és finom 
köretekből kedvünkre válogathatunk. 
Szállás Rióban.

15. nap: Rio de Janeiro - Petropolis
Kirándulás a 800 méter magas he-
gyek közé ékelődő, kedvező klímájú 
PETROPOLIS-ba. Az egykori csá-
szárváros kedvelt kirándulóhely szép 
fekvése és Rióhoz való viszonylagos 
közelsége miatt. A császári család 
kedvelt nyári tartózkodási helye volt, 
de a főnemesség, gazdag politikusok, 
és kereskedők is itt építették fel nyári 
rezidenciájukat. Séta a belvárosban, 
ahol egymást érik a szebbnél szebb 
paloták. Szállás Rióban.

16. nap: Rio de Janeiro
Délelőtt hajókirándulás a várost kö-
rülölelő Guanabara-öbölben, délután 
a város botanikus kertjében sétá-
lunk megcsodálva a szubtrópusi és 
trópusi növényritkaságokat, a sudár 
királypálmákat és gyönyörű orchide-
ákat. Este elbúcsúzunk a várostól és 
egész Dél-Amerikától. A repülőtéri 
transzfer előtt lehetőséget biztosí-
tunk átöltözésre. Hazautazás, éjszaka 
a repülőn.

17. nap: Budapest 
Európai átszállás után érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében a 
délutáni órákban.

JANUÁR 30 - FEBRUÁR 10. (HOSSZABBÍTÁS ESETÉN FEBRUÁR 15.)

TORRES DEL PAINE

IGUACU-VÍZESÉS

RIO DE JANEIRO
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látnivalóihoz kalauzoljuk el Önöket. 4 fantasztikus ország kultúrájával és 
természeti kincseivel ismerkedhetnek meg 16 nap alatt. Aki már járt Bra-
zíliában, Buenos Airesből utaskísérővel hazautazhat Chile, az egyedülálló 
Húsvét-sziget, Uruguay és Argentína felfedezése után. 

1. nap: Budapest - Santiago de Chile
Elutazás Budapestről európai átszál-
lással. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Santiago de Chile
Érkezés után irány a chilei főváros 
és ismerkedés az Andok magas csú-
csainak közelében fekvő SANTIAGO 
nevezetességeivel: óváros, Elnöki 
(Moneda) Palota, Plaza de Armas, 
Katedrális, Városháza stb. Szép kilá-
tásunk nyílik a városra a San Cristo-
bal-hegyről. Szállás Santiagóban.

3. nap: Valparaiso - Viña del Mar - 
Santiago de Chile
Kirándulás a Csendes-óceán partjára, 
melyet a híres chilei borok megkós-
tolásával is fűszerezünk. Ismerkedés 
VALPARAISO-val, az amerikai kon-
tinens egyik legfontosabb kikötővá-
rosával, mely csodálatos fekvésének 
és építészetének köszönhetően része 
a Világörökségeknek. Továbbutazás 
VIÑA DEL MAR-ba, Chile híres óceán-
parti üdülővárosába, ahol előkelő vil-
lák, szép sugárutak, látványos parkok 
teszik hangulatossá a települést. Visz-
szautazás Santiagóba. Fakultatív folk-
lór vacsora keretében ismerkedhetünk 
Chile különböző térségeinek zenéivel, 
táncaival. Szállás Santiagóban.

4. nap: Húsvét-sziget
Repülés Húsvét-szigetre. Kevés olyan 
hely van a világon, aminek erősebb 
lenne a misztikus vonzása, mint en-
nek a kicsinyke földdarabnak Chile 
partjainál. A sziget három vulkánból 
alakult ki, hivatalos nevét pedig a 
Holland Nyugat-Indiai Társaság ex-
pedíciójának vezetőjétől kapta, aki 
Húsvét vasárnap fedezte fel. Legfőbb 
nevezetessége a több száz moai, 
vagyis a hatalmas fejeket ábrázoló 
kőszobor, melyek mindegyike egyet-
len kőből lett kifaragva. Délután a 
sziget óriásszobrai közül megnézünk 
kettőt: Ahu Akivi, Puna Pau. Szállás 
Hanga Roa településen.

5. nap: Húsvét-sziget
Egész napos kirándulás a szigeten. 
Először a Rano Raraku vulkánhoz 
látogatunk el, ahol az egykori kőbá-
nyában közel 400 befejezetlen kő-
szobrot találtak. A kráter alján egy 
aprócska tó csillog, szintén szépsé-
ges és misztikus a sziget partvona-
lán szétszórva található 600-nál is 
több kőszobor. Piknik-ebéd a vulkán 
kráterénél, majd továbbutazás Ahu 
Tongariki 15 helyreállított kőszobrá-
hoz. Utána megnézzük a Te Pito Kura 
kövekből épített sírhalmot. Ez egy 

kb. 10 méter hosszú, 90 tonna súlyú, 
ledöntött szobor, és a legnagyobb, 
melyet a helyére cipeltek a bányá-
ból. Kirándulásunkat a képeslapszerű 
Anakena-öböl fehérhomokos tenger-
partján fejezzük be. Szállás az előző 
napi szálláshelyen.

6. nap: Húsvét-sziget - Santiago 
Délelőtt a 163 négyzetkilométeres 
sziget csodái közül megnézzük a 
Rano Kau vulkánt és krátertavat, to-
vábbá a kráter szélén fekvő Orongo 
várost. A madárember-kultusz fő 
színhelye a Rapa Nui Nemzeti Park 
részeként az UNESCO Világörökség-
hez tartozik. Délután visszarepülés 
Chilébe. Szállás Santiagóban.

7. nap: Buenos Aires
Repülés BUENOS AIRES-be a me-
netrend függvényében. Transzfer a 
szállodába. Este fakultatív lehetőség-
ként részt vehetünk egy fergeteges 
Tangó-show műsoron, és a vacsora 
menüjében megkóstolhatjuk a híres 
argentin marhasültet. Szállás Buenos 
Aires-ben.

8. nap: Buenos Aires - Tigre
Városnézés „Amerika Párizsában”: 
Plaza de Mayo, Catedral, Casa Ro-
sada (híres balkonja az Evita c. film-
ben látható), Cadildo, parlament (a 
washingtoni Capitolium másolata), 
Obeliszk, a világ legszélesebb su-
gárútja, La Boca, Caminito (a tan-
gó hazája), San Telmo és Recoleta 
városnegyedek elegáns épületei, 

parkjai, séta Evita sírjához. Délután 
az argentin főváros üdülőnegyedét, 
TIGRE-t keressük fel. A „parasztok 
Velencéjének” nevezett városrész a 
Paraná folyó romantikus deltavidéke. 
Szállás Buenos Aires-ben.

9. nap: Montevideo
Szabadnap Buenos Airesben, vagy 
egész napos FAKULTATÍV KIRÁN-
DULÁS hajóval Uruguay fővárosába, 
MONTEVIDEO-ba. Városnéző séta 
a pompás középületeiről, pálmafás 
parkjairól és monumentális szobrai-
ról is nevezetes városban. Bekukkan-
tunk a fantasztikus hangulatú kikötői 
Mercado del Puertora is. A hajóút a 
világ legszélesebb tölcsértorkolatán, 
az un. Folyó-tengeren (kb. 120 km-es 
Rio de La Plata) vezet át. Este vissza-
térés Buenos Aires-be. Szállás.

10. nap: Buenos Aires 
Délelőtt szabadprogram az aktuális 
repülő menetrend függvényében.  
Azon útitársak, akik nem tartanak 
tovább a csoporttal, magyar utas-
kísérő segítségével átszállással 
hazautaznak. Érkezés másnap dél-
után Budapestre, éjszaka a repülőn.  
Akik folytatják az utazást Brazíliába, 
délután elrepülnek PUERTO IGUAZU- 
ba. Szállás FOZ DO IGUACU-ban, 
brazil oldalon.

11. nap: Itaipu és Iguazu-vízesés  
argentin oldala
Megtekintjük a Brazília és Paraguay 
határán épült - a világ legnagyobb-

CHILE & HÚSVÉT-SZIGET - ARGENTÍNA - URUGUAY & hosszabbítás BRAZÍLIÁBAN

DÉL-AMERIKAI SZIMFÓNIA

HÚSVÉT-SZIGET

SANTIAGO DE CHILE MONTEVIDEO
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               CHILE & HÚSVÉT-SZIGET - ARGENTÍNA - URUGUAY BRAZÍLIA HOSSZABÍTÁS
Dátum:     04.07 - 04.17.  + 5 éjszaka
RÉSZVÉTELI DÍJ:  818.000,- Ft  +238.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  184.000,- Ft            -
Belföldi repülőjegyek:   890,- USD   +350,- USD
Egyágyas felár:    143.500,- Ft  +52.100,- Ft
Szervizdíj/borravaló:   55,- USD   +25,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Fakultatív programok árai minimum 12 fő esetén (helyszínen fizetendő, kivéve az uruguay-i kirándulás):
Folklór vacsora Santiagoban: kb. 90,- USD
Tango-show vacsorával Buenos Airesben:  kb. 70,- USD
Egész napos hajós kirándulás Montevidóba: 290,- USD (Jelentkezéskor irodánkban előre fizetendő!)
Helikopterezés az Iguacu-vízesésnél: kb. 140,- USD
Brazil vacsora (churrascaria): kb. 50-65,- USD
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal ; helyi középkategóriás szállodák; reggeli és az 
5. napon piknik-ebéd; idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Chile: Valparaiso; Húsvét-sziget: Rapa Nui Nemzeti Park; Argentína: Iguazu 
Nemzeti Park; Brazília: Iguacu Nemzeti Park; Rio de Janeiro Carioca területe

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

jaként nyilvántartott - vízerőművet, 
az Itaiput. Látogatás a vízesés ar-
gentin oldalán. Busszal, romantikus 
kisvasúttal és gyalogosan keressük 
fel a zuhatagokat és megcsodál-
hatjuk az „Ördögtorok” nevű leg-
híresebb, leglátványosabb részt 
is. Este fakultatív, büfévacsorával 
egybekötött show keretében ismer-
kedhetünk három ország (Brazília, 
Argentína, Paraguay) zenéivel, tán-
caival. Szállás Foz do Iguacuban, a 
brazil oldalon.

12. nap: Iguacu-vízesés brazil oldala
Mai napon az IGUACU brazil oldalát 
fedezhetjük fel. Hangulatos ösvénye-
ken sétálva fenséges rálátásunk nyílik 
a sok-sok nagy robajjal lezúduló ví-
zesésére. Fakultatív helikopterrepü-
lés keretében felülről is megcsodál-
hatjuk a vízesés együttest és a tájat. 
Délután repülés Rio de Janeiróba. 
Szállás Rióban.

13. nap: Rio de Janeiro
Egész napos program keretében is-
merkedünk RIO DE JANEIRO külön-
böző híres városrészeivel: Flamengo 
(foci csapatáról híres), Botafogo, Glo-
ria, Világháborús emlékmű, belváros 
széles sugárútjai, Maracana stadion 
(kívülről), Sambadromo (a híres kar-
nevál helyszíne), modern Katedrális, 
Ipanema, Leblon stb. Utazás kabinos 
felvonóval a Cukorsüveg-hegyre. Fo-
gaskerekűvel érkezünk a Megváltó 
Krisztushoz, miközben fantasztikus 

városi panorámában lesz részünk a 
Tijuca-erdőből. Fakultatív tipikus bra-
zil vacsorát - churrascaria - választ-
hatunk, melynek keretében a nyárson 
sült különböző húsokból és finom 
köretekből kedvünkre válogathatunk. 
Szállás Rióban.

14. nap: Rio de Janeiro - Petropolis
Kirándulás a 800 méter magas he-
gyek közé ékelődő, kedvező klímájú 
PETROPOLIS-ba. Az egykori csá-
szárváros kedvelt kirándulóhely szép 
fekvése és Rióhoz való viszonylagos 
közelsége miatt. A császári család 
kedvelt nyári tartózkodási helye volt, 
de a főnemesség, gazdag politikusok, 
és kereskedők is itt építették fel nyári 
rezidenciájukat. Séta a belvárosban, 
ahol egymást érik a szebbnél szebb 
paloták. Szállás Rióban.

15. nap: Rio de Janeiro
Délelőtt hajókirándulás a várost kö-
rülölelő Guanabara-öbölben, délután 
a város botanikus kertjében sétá-
lunk megcsodálva a szubtrópusi és 
trópusi növényritkaságokat, a sudár 
királypálmákat és gyönyörű orchide-
ákat. Este elbúcsúzunk a várostól és 
egész Dél-Amerikától. A repülőtéri 
transzfer előtt lehetőséget biztosí-
tunk átöltözésre. Hazautazás, éjszaka 
a repülőn.

16. nap: Budapest 
Európai átszállás után érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében a 
délutáni órákban.

ÁPRILIS 7-17. (HOSSZABBÍTÁS ESETÉN ÁPRILIS 22.)

IGUACU-VÍZESÉSBUENOS AIRES

RIO DE JANEIRO
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1. nap: Budapest - Lima 
Repülés Budapestről európai átszál-
lással Limába. Szállás Limában.

2. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal. Megnézzük 
a Kormányzói Palotát, a városházát; 
az 1538-ban épült limai székesegy-
házat, melyet az évszázadok során 
többször átépítettek, bővítettek és 
az egyik földrengés után felújítottak, 
és a Santo Domingo kolostort. Ebéd 
után látogatás a Larco Herrera Mú-
zeumban, ahol megcsodáljuk Peru 
régészeti kincseinek gyűjteményét. 
Szállás Limában.

3. nap: Cuzcó - Szent-völgy
Reggel repülés Cuzcóba, az inka bi-
rodalom fővárosába. Kirándulás a 
SZENT-VÖLGY-be. PISAC városában 
a hangulatos indián piacon kézműves 
termékekből és különleges zöldsé-
gekből, gyümölcsökből válogatha-
tunk. Ebéd után OLLANTAYTAMBO 
titokzatos teraszait és a hatalmas mo-
nolitokból álló templomát látogatjuk 
meg. Szállás a Szent-völgyben.

4. nap: Machu Picchu - Cuzcó
Kirándulás panorámaablakos vonat-
tal és autóbusszal az inkák elveszett 
városához, a MACHU PICCHU-hoz. 
Egy lépésre az égtől, az Andok hegy-
láncai között csaknem megközelít-

hetetlen hegynyergen bújik meg a 
kis erődített város. Ebéd, majd este 
visszautazás Cuzcóba. Szállás.

5. nap: Cuzcó
Városnézés CUZCÓ-ban és környé-
kén. Az inka birodalom legfonto-
sabb templomának, a Coricanchának 
(Arany Udvar) helyére épült Santo 
Domingo kolostorban láthatjuk az 
inka kultikus hely földrengés révén 
szabaddá vált részeit. A katedrális 
megtekintése után ebéd. Kirándulás 
a környékbeli inka emlékekhez: SA-
CSAYHUAMAN (titokzatos kőfalak), 
QUENQO (imahely), TAMBOMACHAY 
(a víz szentélye) és PUCA PUCARA 
(vörös erőd). Szállás Cuzcóban.

6. nap: Andahuaylillas - Raq’chi -  
Sillustani - Punó
ANDAHUAYLILLAS-ban látogatás a 
„dél-amerikai Sixtus Kápolnának” tar-
tott, csodálatos Szent Péter templom-
ban. RAQ’CHI-ban az inka Viracocha 
templom megtekintése sem marad-
hat ki. Ebéd útközben. SILLUSTANI 
a kolla indiánok domboldalban elhe-
lyezkedő különleges temetkezési tor-
nyai miatt érdekes. Szállás Punóban.

7. nap: Titicaca-tó - Tiahuanaco - La Paz
Kirándulás motorcsónakokkal a vi-
lág legmagasabban fekvő hajózható 
taván. A leghíresebb szigetlakók, az 

uro indiánok a TITICACA-tavon él-
nek totora nádból épített szigeteken. 
Irány Bolívia! Ezen a napon ebédcso-
magot kapunk. A főváros, La Paz felé 
vesszük az irányt, de útközben vár 
ránk még egy élmény: TIAHUANACO 
(Tiwanaku) preinka kultúra vallási és 
kultikus központja 3.900 méter ma-
gasságban. A város virágkorát Kr.sz. 
400-900 között élte. Este érkezés La 
Pazba, szállás.

8. nap: La Paz 
LA PAZ a világ legmagasabban fekvő 
fővárosa. Városnézés: katedrális, Mu-
rillo tér, Ferencesek temploma, a hí-
res „Boszorkánypiac” stb. Kirándulás 
a lélegzetelállító Hold völgybe, ahol 
egyedülálló természeti képződmé-

nyek között sétálhatnak. Ebéd a nap 
folyamán, szállás La Pazban.

9. nap: Buenos Aires
Utazás repülővel az argentin főváros-
ba. Érkezés után transzfer a szállodá-
ba. Szállás Buenos Aires-ben.

10. nap: Buenos Aires - Tigre
Városnézés BUENOS AIRES-ben: 
Plaza de Mayo, Catedral, Casa Rosa-
da (híres balkonja az Evita c. filmben 
látható), Cadildo, parlament (a wa-
shingtoni Capitolium másolata), Obe-
liszk, a világ legszélesebb sugárútja, 
La Boca, Caminito (a tangó hazája), 
San Telmo és Recoleta városnegye-
dek elegáns épületei, parkjai, séta 
Evita sírjához. Délután az argentin fő-
város üdülőnegyedét, TIGRE-t keres-

Az egyik legnagyobb klasszikusunk. Térben, időben és népszerűségben egy-
aránt kínálatunk élvonalában van! 4 ország 16 nap alatt... Hogy ne kelljen 
választani a Machu Picchu és az Iguazu-vízesés között!

PERU - BOLÍVIA - ARGENTÍNA - BRAZÍLIA

DÉL-AMERIKAI KALEIDOSZKÓP

BUENOS AIRESLA PAZ

TITICACA-TÓ BOLÍVIA

CUZCÓ
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Dátum:    05.31 - 06.15.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben* 
* a pontos árakat keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

Fakultatív programok:
Tango-show vacsorával Buenos Airesben: kb. 100-110,- USD
Helikopterezés Rio de Janeiróban: kb. 140,- USD
Brazil vacsora (churrascaria): kb. 50,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, csónakkal/hajóval és 
vonattal; helyi középkategóriás szállodák; Peruban és Bolíviában félpanzió, 
Argentínában és Brazíliában reggeli; idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Peru: Lima óvárosa, Cuzco városa, Machu Picchu szent helye
Bolívia: Tiahuanaco preinka kultikus központ
Brazília: Iguacu Nemzeti Park, Rio de Janeiro: Carioca területe
Argentína: Iguazu Nemzeti Park

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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sük fel. A „parasztok Velencéjének” 
nevezett városrész a Paraná folyó 
romantikus deltavidéke. Este fakulta-
tív lehetőségként részt vehetünk egy 
fergeteges tangó show műsoron, és a 
vacsora menüjében megkóstolhatjuk 
a híres argentin marhasültet. Szállás 
Buenos Aires-ben.

11. nap: Buenos Aires - Iguazu
Délelőtt szabadprogram a menet-
rend függvényében, majd repülés 
Puerto Iguazuba. Szállás Foz do 
Iguacuban, a brazil oldalon.

12. nap: Itaipu és Iguazu-vízesés ar-
gentin oldala
Ma láthatjuk a világ legnagyobb tel-
jesítményű vízi erőművét, a Brazília 
és Paraguay határán épült ITAIPU-t. 
Látogatás a vízesés argentin olda-
lán. Busszal, romantikus kisvasúttal 
és gyalogosan keressük fel a zu-
hatagokat és megcsodálhatjuk az 
„Ördögtorok” nevű leghíresebb, leg-
látványosabb részt is. Szállás Foz do 
Iguacuban, brazil oldalon.

13. nap: Iguacu-vízesés brazil oldala 
- Rio de Janeiro
Délelőtt az IGUACU brazil oldalát 
fedezhetjük fel. Hangulatos ösvé-
nyeken sétálva fenséges rálátás nyí-
lik a sok-sok nagy robajjal lezúduló 
vízesésére. Délután repülés Rio de 
Janeiróba. Fakultatív tipikus brazil 
vacsora - churrascaria - , melynek 
keretében a nyárson sült különböző 
húsokból és finom köretekből fo-

gyaszthatunk. Szállás Rióban.

14. nap: Rio de Janeiro
Egész napos program keretében RIO 
DE JANEIRO különböző híres város-
részeivel ismerkedünk: Flamengo 
(foci csapatáról híres), Botafogo, 
Gloria, világháborús emlékmű, bel-
város széles sugárútjai, Maracana (a 
világ legnagyobb stadionja /kívül-
ről/), Sambadromo (a híres karnevál 
helyszíne), modern katedrális, Ipa-
nema, Leblon stb. Utazás kabinos 
felvonóval a Cukorsüveg hegyre. 
Fogaskerekűvel érkezünk a Megvál-
tó Krisztushoz, a Corcovado hegyre, 
miközben fantasztikus városi panorá-
mában lesz részünk a Tijuca-erdőből. 
A Corcovado hegyet és a híres Copa-
cabana partot fakultatív helikopteres 
repülés keretében is megcsodálhat-
juk. Szállás Rióban.

15. nap: Rio de Janeiro
Hangulatos hajókirándulást teszünk 
a várost körülölelő Guanabara-öböl-
ben, közben a vízről is gyönyörköd-
hetünk Rio és a szemközti NITEROI 
panorámájában. Délután megcsodál-
hatjuk a botanikus kert szubtrópusi 
és trópusi növényritkaságait, a sudár 
királypálmákat és gyönyörű orchide-
ákat is. Este elbúcsúzunk a várostól 
és egész Dél-Amerikától. Hazauta-
zás, éjszaka a repülőn.

16. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre, európai átszál-
lással, a menetrend függvényében.

MÁJUS 31 - JÚNIUS 15.

MACHU PICCHU

RIO DE JANEIRO

IGUACU-VÍZESÉS
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Dátum:     02.05 - 02.15.
    04.12 - 04.22.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  519.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  175.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek:   350,- USD
Egyágyas felár:    102.500,- Ft  
Szervizdíj/borravaló:   55,- USD 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Fakultatív programok árai min. 12 fő esetén (helyszínen fizetendő, kivéve az uruguay-i kirándulás):
Tango-show vacsorával Buenos Airesben:  kb. 70,- USD
Egész napos hajós kirándulás Montevidóba: 290,- USD (Jelentkezéskor előre fizetendő!)
Helikopterezés az Iguacu-vízesésnél: kb. 140,- USD
Brazil vacsora (churrascaria): kb. 50-65,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal; helyi középkategóriás szállodák; reggeli; 
idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Argentína: Iguazu Nemzeti Park; Brazília: Iguacu Nemzeti Park; Rio 
de Janeiro Carioca területe

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

11 napos latin-amerikai körutazásunk során Argentína, Uruguay és Brazília 
varázslatos természeti látványosságaival ismerkedünk, miközben ízelítőt ka-
punk az itt élő népek színes kultúrájából és művészetéből. 

1. nap: Budapest - Buenos Aires
Elutazás Budapestről európai átszál-
lással. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Buenos Aires
Érkezés reggel BUENOS AIRES-be. Rö-
vid pihenés majd ismerkedés a főváros 
látnivalóival, részvétel egy borkósto-
lón. Csatlakozás az esti órákban meg-
érkező nagy dél-amerikai körút részt-
vevőihez. Szállás Buenos Aires-ben.

3. nap: Buenos Aires
A városnézés folytatása: Plaza de 
Mayo, Catedral, Casa Rosada, Cabildo, 
Parlament, Obeliszk, a világ legszé-
lesebb sugárútja, La Boca, Caminito, 
San Telmo és Recoleta városnegye-
dek, Evita sírja. Este fakultatív Tan-
go-show műsor argentin barcecue 
vacsorával. Szállás Buenos Aires-ben.

4. nap: Montevideo
Szabadnap Buenos Airesben, vagy 
egész napos FAKULTATÍV KIRÁN-
DULÁS hajóval Uruguay fővárosába, 
MONTEVIDEO-ba. A városnézés során 
bekukkantunk a fantasztikus hangula-
tú kikötői Mercado del Puertora is. Este 
visszatérés Buenos Airesbe. Szállás.

5. nap: Buenos Aires - Tigre - Iguazu
Látogatás az argentin főváros üdülő 
negyedébe, TIGRE-be, a „parasztok 
Velencéjének” nevezett városrészbe, 
mely ma már egyáltalán nem „pa-

raszti”, lévén nyaralók, horgászok, 
vízi-sport kedvelőinek otthonává 
vált. Délután repülés PUERTO IGUA-
ZU-ba. Szállás FOZ DO IGUACU-ban.

6. nap: Itaipu és Iguazu-vízesés  
argentin oldala
Láthatjuk a világ legnagyobb telje-
sítményű vízi erőművét, az Itaiput. 
Látogatás a vízesés argentin oldalán. 
Busszal, romantikus kisvasúttal és 
gyalogosan keressük fel a zuhatago-
kat és az „Ördögtorok” nevű leghíre-
sebb, leglátványosabb részt is. Este 
fakultatív, büfévacsorával egybekö-
tött show keretében ismerkedhetünk 
három ország (Brazília, Argentína, 
Paraguay) zenéivel, táncaival. Szállás 
Foz do Iguacuban, a brazil oldalon.

7. nap: Iguacu-vízesés brazil oldala
A mai napon az IGUACU brazil oldalát 
fedezhetjük fel. Hangulatos ösvénye-
ken sétálva fenséges rálátásunk nyílik 
a sok-sok nagy robajjal lezúduló ví-
zesésére. Fakultatív helikopterrepülés 
keretében felülről is megcsodálhatjuk 
a vízesés együttest és a tájat. Délután 
repülés Rio de Janeiróba. Szállás.

8. nap: Rio de Janeiro
Egész napos program keretében 
ismerkedünk RIO DE JANEIRO kü-
lönböző híres városrészeivel. Utazás 
kabinos felvonóval a Cukorsüveg 

hegyre. Fogaskerekűvel érkezünk a 
Megváltó Krisztushoz a Corcovado 
hegyre, miközben fantasztikus pano-
rámában lesz részünk a Tijuca-erdő-
ből. Fakultatív tipikus brazil vacsorát - 
churrascaria - választhatunk, melynek 
keretében a nyárson sült különböző 
húsokból és finom köretekből ked-
vünkre válogathatunk. Szállás Rióban.

9. nap: Rio de Janeiro - Petropolis
Kirándulás PETROPOLIS-ba. Az egy-
kori császárváros kedvelt kirándu-
lóhely szép fekvése és Rióhoz való 
viszonylagos közelsége miatt. A csá-
szári család nyári tartózkodási helye 
volt, de a főnemesség, gazdag poli-
tikusok, és kereskedők is itt építették 
fel nyári rezidenciájukat. Séta a bel-
városban, ahol egymást érik a szebb-
nél szebb paloták. Szállás Rióban.

10. nap: Rio de Janeiro
Délelőtt hajókirándulás a várost kö-
rülölelő Guanabara-öbölben, délután 
a város botanikus kertjében sétálunk 
megcsodálva trópusi növényritkasá-
gokat és gyönyörű orchideákat. Este 
Hazautazás, éjszaka a repülőn.

11. nap: Budapest
Európai átszállás után érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében a 
délutáni órákban.

FEBRUÁR 5-15., ÁPRILIS 12-22.ARGENTÍNA - URUGUAY - BRAZÍLIA

ARGENTIN TANGÓ & BRAZIL SZAMBA

Az áprilisi úton a programok 
sorrendje eltérő, a részleteket 
keresse honlapunkon, vagy  
érdeklődjön munkatársainknál!

RIO DE JANEIRO

BUENOS AIRES



Dátum:    04.26 - 05.04. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  448.600,- Ft  
Reptéri illeték kb.:   146.000,- Ft (Az indulásig változhat!)
Egyágyas felár:   158.000,- Ft

Kedvezmény 3. főnek, kétágyas szobában:
17,99 éves korig:   115.200,- Ft
18 éves kortól:  100.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépő- és hajójegyek: kb. 160,- USD és kb. 120,- CAD  
Szervizdíj / borravaló: 40,- USD
Vízumok:
USA: az új bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgároknak vízum nem, de un. ESTA engedély 
szükséges. ESTA beutazási engedély és ügyintézési díja: 7.300,- Ft (Amennyiben nem rendelkezik 
érvényes amerikai vízummal!) Kanada: magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.
Részvételi díj tartalma: Bp. - New York - Bp. útvonalon közvetlen repülőjárattal, a programokon autó-
busszal; középkategóriájú szállodák és motelek; reggeli; BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökség: New York: Szabadság-szobor, Philadelphia: Függetlenség Csarnoka

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - New York
Elutazás a déli órákban Budapest-
ről menetrendszerinti repülőjárattal 
New Yorkba. Szállás Manhattanben.

2. nap: New York
Reggeli után egész napos városnézés 
NEW YORK Manhattan negyedében: 
Empire State Building, ENSZ-Szék-
ház, Times Square, 5. sugárút, Roc-
kefeller Center, Szt. Patrick székes-
egyház (a legnagyobb katolikus 
templom az államokban), a kedvelt 
Central Park, Strawberry Fields (ahol 
John Lennont utolérte tragikus vég-
zete). Szabadidő, vásárlási lehetőség. 
Szállás Manhattanben.

3. nap: New York
A városnézés folytatása Manhat-
tanben: Ground Zero (ahol egykor 
a World Trade Center tornyai emel-
kedtek), Wall Street, hajókázás a 
Szabadság-szobor körül. Délután 
szabadidő, melynek keretében min-
denki egyénileg felkeresheti a Gug-

genheim Múzeumot, a Metropolitan 
Múzeumot, a Frick Gyűjteményt vagy 
felfedezheti a Central Parkot. Szállás 
Manhattanben.

4. nap: Niagara-vízesés
Reggel utazás az Erie-tó és az On-
tario-tó között található Niagara- 
vízeséshez. A híres természeti kép-
ződmény robaja már kilométerekről 
hallható, nem véletlenül kapta az in-
dián őslakosoktól a „Messze dübörgő” 
elnevezést. Érkezés után első találko-
zás ezzel a különleges jelenséggel, 
amelyet kanadai és amerikai oldalról 
is megcsodálhatunk. Határátkelés ide-
jétől függően program, majd szállás a 
vízesés kanadai oldalán.

5. nap: Niagara - Torontó
Délelőtt megcsodálhatjuk, felfedez-
hetjük a vízesések különböző arcát. 
Fakultatív programként hajóval is 
megközelíthetjük a hatalmas Pat-
kó-vízesést. A Skylon Tower kilátó-
jából páratlan panoráma tárul elénk. 
Délután kirándulás TORONTO-ba, 
Kanada pénzügyi és kereskedelmi 
központjába. Autóbuszos ismerke-
dés Ontario tartomány központjával: 
az üzleti negyed fénylő felhőkarcolói, 
a régi és az új városháza, egyetemi 

negyed stb. Nem maradhat ki a világ 
egyik legmagasabb, szabadon álló 
szerkezete sem, a CN Tower. Egy kis 
szabadidő a belvárosban, vásárlási 
lehetőség az EATON’S áruházban. 
Szállás a Niagara kanadai oldalán.

6. nap: Hershey - Baltimore
Reggel visszatérés az USA területére. 
Utazás HERSHEY-be, ahova a csoko-
ládégyártás bemutatása és az édes-
ségek vásárlása miatt az amerikaiak 
milliói látogatnak el. Szállás Baltimo-
re környékén.

7. nap: Washington
Utazás az Egyesült Államok fővárosá-
ba. Városnézés WASHINGTON-ban: 
Capitolium (az amerikai főváros hi-
vatalos földrajzi központja, ami a wa-

shingtoni élet jelképe is), a Fehér Ház 
(ezek csak kívülről), a Washington-, 
Lincoln- és Jefferson emlékművek, az 
Arlington temetőben a Kennedy sírok 
stb. Szállás Baltimore környékén.

8. nap: Philadelphia - New York
Délelőtt városnéző séta PHILADEL-
PHIA-ban, az államok első főváro-
sában: Independence Hall / Füg-
getlenség csarnoka (kívülről) és az 
amerikai forradalom jelképévé vált 
harang, a Liberty Bell (szabadság ha-
rangja) megtekintése. Továbbutazás 
New York J. F. Kennedy repülőterére. 
Hazautazás a késő délutáni órákban. 
Éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

ÁPRILIS 26 - MÁJUS 4.NEW YORK - NIAGARA-VÍZESÉS - TORONTO - WASHINGTON - PHILADELPHIA

USA - KELETI PART

New Yorkban a szállásunk 
Manhattanben lesz!

Észak-Amerika keleti partvidékének legfontosabb városai és a Niagara- 
vízesés szerepelnek programunkban. Városnézés a New-York-i metropolisz-
ban: várja a Times Square, a Central Park, a Rockefeller Center és a 5th Ave-
nue! A lélegzetelállító Niagara-vízesés felfedezése után látogatás Torontó-
ban, Philadelphiában és Washingtonban.

NIAGARA-VÍZESÉS
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1. nap: Budapest - San Francisco
Repülés San Franciscóba, átszállás-
sal. Szállás San Francisco környékén.

2. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN FRAN-
CISCO-ban: Lombard Street, Coit 
Tower, Kínai városrész, Union Square, 
Golden Gate híd, Móló, jó idő esetén a 
Twin Peaks (Iker csúcsok). Fakultatív 
hajókirándulás az öbölben, ahonnan 
az Alcatrazt, a hajdani börtönszige-
tet is megszemlélhetjük. Szállás San 
Francisco környékén.

3. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE Nemzeti 
Parkban, mely a világ egyik legszebb 
hegyvidéke, a magas sziklafalak, fes-
tői völgyek, óriásfenyők és vízesések 
birodalma. Tavasszal a vízesések, míg 
ősszel a rozsdaszínbe öltözött táj 
kápráztatja el a látogatókat. Szállás 
Oakhurst környékén.

4. nap: Calico - Las Vegas
Dél-Kalifornia forró sivatagait sa-
játos, kísérteties szépség jellemzi, 
csipkés kanyonok, meredek dombok 

tagolják. Félúton Las Vegas felé meg-
állunk CALICO „szellemvárosánál”, 
mely a XIX. század második felében 
virágzó ezüstbányász város volt. A 
XIX. század végére az ezüst elveszí-
tette értékét, a bányák egymás után 
bezártak, a város pedig viszonylag 
rövid idő alatt elnéptelenedett. A lá-
togatással hű képet kapunk az „Újvi-
lág” XIX. századvégi életéről. Szállás 
LAS VEGAS-ban.

5. nap: Zion Nemzeti Park 
Irány Utah állam legnépszerűbb ter-
mészeti képződménye, a ZION Nem-
zeti Park. A vidék gazdag ökosziszté-
májáról a folyó menti vad mezők és 
a pompás növényzet tanúskodnak. 
Szállás Las Vegas-ban.

6. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez érkezve a 
természet egyik legnagyszerűbb 
alkotása, a GRAND CANYON tárul 
elénk. A folyó vájta kétezer méte-
res szurdok páratlan élményt nyújt.  
Fakultatív programként helikopter-
rel leereszkedhetünk a völgybe és  

motorcsónakról is megcsodálhatjuk 
a világhírű kanyont. Vagy a Hualapai 
indián rezervátum területén épült 
SKYWALK U alakú kilátó üvegpad-
lóján át, 1.200 m-es magasságból, a 
meredek sziklafal teljes mélységét 
érzékelve szemlélhetjük a kivételes 
tájat. A Colorado folyó híres völgy-
záró gátja a HOOVER DAM, amelyet 
az USA 31. elnökéről neveztek el és az 
1930-as években mérnöki csodaként 
ismerték el. Szállás Las Vegas-ban.

7. nap: San Diego 
Továbbutazás az óceán partjára San 
Diego-ba. SAN DIEGO Kalifornia 
második legnagyobb városa. Ar-
culatát mindig a tenger határozta 
meg. Pompás természetes kikötője 
vonzotta a spanyolokat és az arany-
keresőket. Több mint 110 km hosszú 
partját nagyszerű strandok, szikla-
falak, kis öblök, tengerparti üdülők 
tagolják. Itt játszódik a XX. század 
legjobb vígjátékai közé sorolt, „Van, 
aki forrón szereti…” című film, Marilyn 
Monroe főszereplésével. A mexikói 
határ közelében fekvő település több 
látnivalót kínál: Balboa park, „Gáz-
lámpás negyed”, történelmi város-
központ. Szállás.

8. nap: San Diego
Délelött fakultatív program kereté-
ben belülről is megtekintjük a világ 
legnagyobb úszó múzeumát, a USS 
Midway repülőgép-hordozót. A déli 
órákban utazás Los Angeles-be, 

forgalom függvényében kitérő San-
ta Monica-ba, séta a tengerparton. 
Szállás Los Angelesben.

9. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás főváro-
sában, LOS ANGELES-ben. Progra-
munk során érintjük Hollywoodot, 
Beverly Hillst, a híres Rodeo Drive-ot, 
a divatos boltok főutcáját, teszünk 
egy sétát a „Hírességek sugárútján”, 
a Hollywood Boulevard-on. Látvá-
nyos fakultatív program: látogatás 
az Universal Studios témaparkjában 
és kalandozás a filmek világában. 
A csoport kettéválik: a rövidebb 
programot választó utasaink este 
hazarepülnek, érkezés Budapestre 
másnap, a menetrend függvényében. 
A Hawaii-ra velünk tartó utasoknak 
szállás Los Angeles-ben.

MÁRCIUS 15-24.A LEGSZEBB NEMZETI PARKOK - GRAND CANYON

NYUGAT-AMERIKAI KÖRUTAZÁSUNK 2 VARIÁCIÓBAN IS FOGLALHATÓ! 
Programunk első felében az  USA leglátványosabb nemzeti parkjaival ismer-
kedünk. A mozifilmek díszletéül is szolgáló természeti alkotások mellett Los 
Angelesben a hollywoodi filmgyártás világába is betekithetünk, Las Vegas-
ban Fortuna istennővel kacérkodhatunk... Az élményekben gazdag körutazás 
után akinek lehetősége van velünk tartani, a vulkanikus Hawaii-szigeteken, 
bolygónk talán leggyönyörűbb szigetcsoportján varázslatos kirándulások és 
óceánparti nyaralás várja!

USA - NYUGATI PART

ZION NEMZETI PARK

GRAND CANYON LOS ANGELES

YOSEMITE NEMZETI PARK
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   NYUGATI PART  NYUGATI PART & HAWAII
Dátum:         03.15 - 03.24.  03.10 - 03.26. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:       435.400,- Ft    788.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  158.000,- Ft  195.000,- Ft 
Egyágyas felár:         178.000,- Ft            371.900,- Ft

Kedvezmény 3. személynek 2 ágyas szobában: 
2 - 17,99 éves korig:      122.000,- Ft           280.000,- Ft
18 éves kortól:              101.000,- Ft           220.000,- Ft
Belépők:         kb. 120,- USD  kb. 320,- USD
Szervizdíj / borravaló:  45,- USD            80,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Vízum: ESTA engedély + ügyintézés díja: 7.300 Ft (ha nem rendelkezik érvényes amerikai vízummal)
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú szállodák és 
motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén)
- Grand Canyon helikopterrepülés; hajókirándulás San Franciscóban; esti városnézés Las Vegasban,  
Universal Studios Los Angelesben stb. kb. 490,- USD 
- Hawaii: Maui szigettúra repülővel: kb. 350,- USD; Nagy -sziget/Kauai szigettúra repülővel: kb. 370,- USD
UNESCO Világörökségek: Grand Canyon, Yosemite Nemzeti Park, Hawaii Vulkánok Nemzeti Park
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NEMZETI PARKOK & ÁLOMSTRANDOK

10. nap: Honolulu
Átrepülünk a Hawaii-szigetcsoport 
harmadik legnagyobb szigetére, Oa-
hura. A turisták szerint OAHU minden 
óceánok legbámulatosabb területe. 
Messze kint található, a semmi köze-
pén, ahol emberi számítások alapján 
nem is lehetne szárazföld. Itt mégis 
felhőkarcolók, egyetemek, autópá-
lyák épültek. Irány PEARL HARBOR, 
a II. világháború különleges, megrázó 
mementója, a japánok által lebombá-
zott kikötő. Szállás Honoluluban.

11. nap: Maui szigettúra 
Pihenés, vagy fakultatív repülés MAUI 
szigetre, mely a második legnagyobb 
a Hawaii-szigetláncban. A területet a 
természet fantasztikus változatosság-
gal áldotta meg, hiszen megtalálható 
itt trópusi alföld, trópusi és szubtró-
pusi esőerdő és magashegység. A 
„felhők felett” található HALEAKA-
LA-kráter (3.000 m) és a Haleakala 
vulkán-múzeum. WAILUKU városka 
fő látnivalója a hangulatos utcák mel-
lett a Kaahamanu templom. Útban a 
sziget nyugati felébe, rövid pihenő a 
KEPANIWAI Heritage Garden-ben, 
ahol a szigeten letelepedett főbb et-
nikai népcsoportok lakóházait, kertjeit 
ismerhetjük meg. Időjárás és útviszo-
nyok függvényében látogatás az IAO 
VALLEY State Parkban kb. 500 m-es 
könnyű túrát tehetünk, ahonnan látha-
tó az Iao Needle, azaz Tűhegy csúcsa 
is. Este visszarepülünk Honoluluba.

12. nap: Oahu folklór program
Délelőtt szigettúra, mely során meg-
figyelhetjük a lenyűgöző kontrasztot 
a pezsgő Waikiki és az északi part 
magányos strandjai között. Kis falvak 
és nagy farmok mellett elhaladva, 
esőerdőkön és népszerű szörfstran-
dokon átkelve láthatunk kis színes fa-
templomokat, cukornád- és ananász 
ültetvényeket. Délután érünk Hawaii 
egyik legnépszerűbb látványosságá-
hoz, a Polinéz Kulturális Központba, 
amit a mormon egyház azzal a céllal 
hozott létre, hogy bemutassa Sza-
moa, Új-Zéland, Fidzsi, Tahiti, Ton-
ga, a Marquesas-szigetek és Hawaii 
kultúráját. Az őslakosok táncos-ze-
nés program keretében tanítják a 
látogatókat kókuszpálmára mászni, 
kenuban evezni, tüzet rakni. Szállás 
Honoluluban.

13. nap: Pihenés, üdülés
Szabad program.

14. nap: Nagy-sziget (fakultatív)
(a program 2018. tavaszi vulkánki-
törést követő helyreállítás függvé-
nye,  amennyiben nem kivitelezhető, 
Kauai szigetét fedezzük fel.)
Üdülés vagy kora reggel repülés 
KONA-ba a Nagy szigetre, kihagy-
hatatlan nap a VULKÁNOK Nemzeti 
Parkba, ahol a még aktív vulkánok 
látványa és a Thurston lávacső felejt-
hetetlen élményt nyújt. A vulkánok 
közül a Kilauea Caldera és a dühös 
East Rit Zone vonzzák leginkább a 

turistákat. Látogatás a Jaggar Múze-
umban, majd továbbutazás a keleti 
parton fekvő HILO-ba. A város fejlő-
dését a természet diktálta, hátrébb-
vonult a tengertől, hatalmas parkká 
alakítva a vízpartot, amiből az eső, 
orchideával és flamingóvirággal teli 
természetes kertet varázsolt. Késő 
este visszarepülünk Honoluluba.
VAGY
Reggel repülés KAUAI-szigetre, mely 
a Hawaii-szigetek legidősebb, vulká-
ni eredetű tagja. Botanikus kertjei, a 
sziget szívében található hatalmas 
kanyonok, gyönyörű, homokos ten-
gerpartja számos filmrendező fantá-
ziáját mozgatták meg. A Kék Hawaii, 
a Jurrassic Park, a King Kong és még 
számtalan világhírű film jeleneteinek 
szolgált helyszínéül. Kirándulásunk 
során ellátogatunk a Kilohana ültet-
vényre, melyet egy honolului építész 
az itteni cukorbárónak tervezett. Ko-
rabeli bútorok között sétálva idéz-
hetjük fel a sziget lakóinak egykori 
mindennapjait. Este visszarepülünk 
Honoluluba.

15. nap: Pihenés, üdülés
Szabadprogram Honoluluban.

16. nap: Los Angeles - Budapest
Reggel visszarepülünk Los Ange-
les-be, onnan európai átszállással, 
Budapestre.

17. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

MÁRCIUS 15-31.

USA - NYUGATI PART & HAWAII

HAWAII
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1. nap: Budapest - Los Angeles
Elutazás Budapestről a reggeli órák-
ban, varsói átszállással. Érkezés Los 
Angeles-be késő délután, transzfer a 
szállodába, szállás.

2. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás főváro-
sában, LOS ANGELES-ben. Progra-
munk során érintjük Hollywoodot, 
Beverly Hillst, a híres Rodeo Drive-ot, 
a divatos boltok főutcáját, teszünk 
egy sétát a „Hírességek sugárútján”, 
a Hollywood Boulevard-on. Látvá-
nyos fakultatív program: látogatás 
az Universal Studios témaparkjában 
és kalandozás a filmek világában.  
Szállás Los Angeles-ben.

3. nap: Joshua Tree Nemzeti Park - 
Laughlin
Délelőtt átkelünk a Yucca Valley-n, 
valamint a Mojave sivatagon. A si-
vatagi jukkáiról híressé vált Joshua 
Tree Nemzeti Park érintésével utazás 
LAUGHLIN-ba. Las Vegas „kistestvé-
rében” akár a szerencsénket is pró-
bára tehetjük. Szállás Laughlinban.

4. nap: Grand Canyon
Irány a Colorado foló völgye, a 
GRAND CANYON Nemzeti Park. A 

folyó vájta kétezer méteres szurdok 
páratlan élményt nyújt. Teszünk egy 
sétát a déli perem mentén, és fakul-
tatív program keretében repülőről is 
megcsodálhatjuk a kanyont! Szállás a 
nemzeti park közelében.

5. nap: Grand Canyon - Glenn-gát
Visszatérünk a GRAND CANYON-hoz, 
hogy ismerkedjünk a délkeleti rész 
szépségeivel. Továbbutazás a folyó 
völgyében, ahol a LAKE POWELL 
duzzasztógátját, a GLENN-DAM-ot 
keressük fel. Szállás Page környékén.

6. nap: Antelope Canyon -  
Monument Valley
Hogy a természet mennyire bőkezű-
en bánt az USA nyugati partjával, ar-
ról ma újra meggyőződhetünk! Irány 
az ANTELOPE CANYON! A földalatti 
labirintusban a beszűrődő napsu-
garak által megvilágított rózsaszín 
sziklák látványa felejthetetlen él-
mény. Utunkat folytatva, a MONU-
MENT VALLEY impozáns sziklafenn-
síkjai emelkednek elénk a vörösesen 
fénylő tájból. Vadnyugati mozifilmek 
természetes díszletei között töltött 
program után visszatérünk az előző 
napi szálláshelyre, Page környékére.

7. nap: Bryce Canyon
Továbbutazás a dimbes-dombos 
Utahba. Érkezés délután a BRYCE 
CANYON Nemzeti Parkba, mely 
ugyan nem a legismertebb, de aki 
látta, elismeri, hogy már csak ezért 
érdemes volt velünk tartani! Egészen 
különleges és szépséges - a vöröses 
színben pompázó csipkéket mintha 
egy zseniális szobrász faragta volna. 
Nyugovóra térve, csak egy kérdés 
marad, melyik volt lenyűgözőbb? Az 
Antelop Canyon, a Monument Valley, 
vagy a Bryce Canyon... Szállás a Bry-
ce Canyon körzetében.

8. nap: Zion Nemzeti Park
Irány Las Vegas! Útközben a ZION 
Nemzeti Parkot keressük fel, mely 
Utah állam egyik legnagyszerűbb ter-
mészeti csodája. Kirándulásunk abban 
is különleges, hogy amíg eddig felül-
ről tekintettük meg a folyóvölgyeket, 
addig itt a kanyon medrében tesszük 
meg az utazást, és lentről csodál-
juk a látványt. A mormonok lakta St. 
George településen áthaladva érke-
zünk a szerencsejátékok fellegvárába, 
LAS VEGAS-ba. Este fakultatív prog-
ram keretén belül megtekinthetjük a 
fényárban úszó várost. Szállás.

ÓRIÁSI! Két hét a természet lenyűgöző alkotásainak bűvöletében, holdbéli 
tájak, sivatagok, kanyonok, hihetetlen sziklaalakzatok, kristálytiszta vizű 
tavak és zöldellő fenyvesek birodalmában. A természeti csodák mellett az 
emberi alkotások is fontos szerepet játszanak: a nagyvárosok, San Francisco, 
Los Angeles és Las Vegas gigantikus épületein kívül a zseniális mérnöki alko-
tások. A bátrak szerencsét próbálhatnak a Las Vegas-i kaszinók egyikében!

NEMZETI PARKOK - GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - LOS ANGELES - LAS VEGAS - SAN FRANCISCO

USA - NYUGATI PART ÓRIÁS KÖRÚT

MONUMENT VALLEY

BRYCE CANYON

ANTELOPE CANYON

GRAND CANYON HOLLYWOOD BOULEVARD
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9. nap: Las Vegas - Death Valley
Szabad program, egyénileg felfe-
dezhetjük a várost, kipihenhetjük 
körutazásunk eddigi fáradalmait és 
újra kipróbálhatjuk szerencsénket a 
kaszinókban, vagy fakultatív kirándu-
lást tehetünk a DEATH VALLEY-be, a 
tengerszint alatt 85 méterrel fekvő, 
„Halál-völgy” nevet viselő területre. A 
világon itt a legmagasabb az átlag-
hőmérséklet, a csúcsértéket (57oC) 
1913-ban mérték. Itt forgatták a vi-
lághírű „Jézus Krisztus Szupersztár” 
című filmet. Rövid fotózási lehetőség 
a Sand Dunes, Devil’s Corndfiled, va-
lamint a Zabriskie Point képződmé-
nyeknél. Szállás Las Vegas-ban.

10. nap: Hoover Dam - Calico
Kora reggel elindulva, rövidesen egy 
műszaki különlegességet keresünk fel. 
A Colorado folyó híres völgyzáró gátja 
a HOOVER DAM, amelyet az USA 31. 
elnökéről neveztek el és az 1930-as 
években mérnöki csodának tartották. 
A szerencsejáték régiótól elbúcsúzva, 
megállunk CALICO „szellemvárosá-
nál”, mely a XIX. század második felé-
ben virágzó ezüstbányász város volt. 
A XIX. század végére az ezüst elveszí-
tette értékét, a bányák egymás után 
bezártak, a város pedig viszonylag rö-
vid idő alatt elnéptelenedett. Szállás 
Fresno közelében.

11. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a magas sziklafalak, festői 

völgyek, óriás fenyők és vízesések 
birodalmába, a YOSEMITE Nemzeti 
Parkba, mely a világ egyik legszebb 
hegyvidéke. Tavasszal vízesések, ősz-
szel a rozsdaszínbe öltözött táj nyű-
gözi le a látogatót. Szállás San Fran-
cisco környékén.

12. nap: San Francisco
Évszázadok teltek el, mióta a spa-
nyol telepesek erődöt alapítottak 
az Újvilág nyugati partján, melyet 
Assisi Szent Ferencnek ajánlottak. 
Mára már csak a név emlékeztet a 
spanyol eredetre - SAN FRANCISCO 
igazi multikulturális metropolisszá 
fejlődött. Városnézés: kínai negyed, 
Union Square, Golden Gate híd, Móló, 
jó idő esetén a Twin Peaks (Iker csú-
csok, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 
az egész városra) stb. Szállás.

13. nap: Monterey - Carmel
Utazás a Csendes-óceán mentén, a 
híres „17 mérföldes” panorámaúton. 
Első megállónk a híres óceánparti 
városkában, a koloniális építészeti 
jegyeket őrző MONTEREY-ben lesz. 
Séta, majd továbbutazás CARMEL-be, 
a bájos óceánparti művész-település-
re. A csodálatos utazásunk befejezé-
seként transzfer San Francisco repülő-
terére, hazautazás, éjszaka a repülőn. 

14. nap: Budapest
Európai átszállással, érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében.

MÁJUS (A PONTOS DÁTUM ELŐKÉSZÜLETBEN)

Dátum:    2019. MÁJUS

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben* 
* a pontos dátumot és árakat keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Vízum: ESTA engedély + ügyintézés díja: 7.300,- Ft (ha nem rendelkezik érvényes 
amerikai vízummal)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú szállodák 
és motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
A részvételi díj a Nemzeti Park belépőjegyek árát (kb. 190,- USD) és a fakultatív 
programok árát (pl. Universal Studios, Las Vegas by Night, repülés a Grand Canyon 
fölött, kirándulás a Valley of Fire Parkba és a Hoover Dam gáthoz, San Francisco 
öbölhajózás: kb. 420,- USD) nem foglalja magában. A Universal Studio belépője 
névre szóló, nem átruházható, kb. 130,- USD. Kérjük az utazás megkezdése előtt 
írásban jelezzék irodánkban, részt kívánnak-e venni ezen a programon. Döntésük 
visszavonhatatlan.
UNESCO Világörökségek: Grand Canyon, Yosemite Nemzeti Park

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

LAS VEGAS

MONTEREY-ÖBÖL

YOSEMITE NEMZETI PARK
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1. nap: Budapest - Dubaj
Délután repülés Dubajon keresztül 
Sydney-be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Sydney
Érkezés SYDNEY-be a késő esti órák-
ban. Transzfer a szállodába. Szállás.

3. nap: Sydney
Az egyre csak terjeszkedő város az 
ausztrál nemzeti kultúra központja. 
Először a legismertebb látnivalókat 
vesszük sorra SYDNEY-ben: Opera-
ház (kívülről), Kikötőhíd avagy „vas-
tüdő”, The Rocks - azaz a „Sziklák” 
városnegyed, Bondi Beach, The Gap, 
Hyde Park, Parlament (kívülről), Dar-
ling Harbour, séta a kínai negyedben. 
Vacsorával egybekötött hajókázás 
Sydneyben. Szállás.

4. nap: Sydney - Kata Tjuta - Ayers Rock
Reggeli után irány a repülőtér és uta-
zás AYERS ROCK-ba. Az ULURU - 
KATA TJUTA NEMZETI PARK területe 
az őslakók szent helye, amelyet 1985-
ben vissza is adtak eredeti tulajdono-
sainak, a látnivalók pedig visszakapták 
hagyományos, régi nevüket. A benn-
szülöttek földterületként kölcsönadták 
az ausztrál kormánynak és az anangu 
törzzsel közösen működtetik a környék 
látnivalóihoz kapcsolódó turisztikai 
központokat, parkokat. A KATA TJUTA  

(Olga hegycsoport vagy „sok fej”) a 
titokzatos, 36 kupolájú szikladómjá-
val és a közöttük húzódó völgyekkel, 
szurdokokkal együtt igazi természeti 
különlegességnek számít. Séta a Wal-
pa-szoros szokatlan sziklaalakzatai-
hoz. Az AYERS ROCK, vagy ősi nevén 
ULURU, bolygónk egyik legcsodálato-
sabb képződménye.  Az ausztrál jel-
képek közül a leghamarabb felismer-
hető a sík, sivatagos tájból magasan 
kiemelkedő hatalmas, vörös monolit. A 
színpompás naplemente megtekintése 
után szállás Ayers Rockban.

5. nap: Uluru - Ayers Rock - Cairns
Korai kelés után ismét az ULURU-hoz 
megyünk megcsodálni a napfelkel-
tét. A látogatóközpont kiállítását is 
megtekinthetjük, vásárolhatunk az 
őslakók által készített dísztárgyakból 
vagy kényelmesebb sétát tehetünk a 
tanösvényeken. Visszatérés a szállo-
dába, reggeli. Transzfer a repülőtérre 
és utazás Cairns-be. Szállás.

6. nap: Cairns - Korallzátony
Egész napos kirándulás katama-
ránnal a Nagy-korallzátonyhoz. A 
korallzátonyok az élet legősibb for-
mái, kb. 500 millió éves múltra te-
kintenek vissza. A világ legnagyobb 
zátonyrendszere kb. 2.000 km hosz-

szúságban nyúlik el és a területe kb. 
350.000 km². A gát külső széle és a 
szárazföld között több mint 2.000 
sziget, és majdnem 3.000, különféle 
típusú zátony található. A természet-
védelem alatt álló területen húsznál 
is kevesebb szigeten fogadnak tu-
ristákat. A mai hajókirándulásunk 
során egy pontonszigeten kötünk ki, 
ahol az ebédünket is elfogyasztjuk. 
Itt még lehetőségünk lesz úszkálni, 
búvárkodni vagy félig-merülő ten-
geralattjáróból megcsodálni a tenger 
élővilágát. Szállás Cairns-ben.

7. nap: Kuranda - kirándulás az Őser-
dőbe - Sydney
Kora reggel utazás kabinos felvonó-
val a trópusi erdő lombkoronája fe-
lett (Skyrail Rainforest Cableway). Út 
közben pompás kilátás nyílik a Sziklás 
Canyonra és a Stoney Creek vízesésre. 
KURANDA kis falu az 1960-as években 
még hippi-tanya volt, mára művészeti 
és kézműves központtá nőtte ki ma-
gát. Vásárlási lehetőség a kézműves 
piacokon és fakultatív programlehe-
tőség a koala-, vagy a pillangó-, vagy 
a madárpark megtekintésére. Délután 
repülés Sydney-be. Szállás.

8. nap: Sydney - Blue Mountain
A reggeli órákban látogatás a Syd-
ney elővárosában található FEAT-
HERDALE WILDLIFE PARK-ban, ahol 
őshonos állatokat (pl. kenguru, wom-
bat, tasmán ördög, hangyász sün 
stb.) láthatunk. Délután kirándulás a 

BLUE MOUNTAINS Nemzeti Parkba. 
A különleges szín a sűrű erdőből fi-
noman párolgó eukaliptuszolajnak 
köszönhető. Az olajcseppeken meg-
törő napfény a kék csodálatos ár-
nyalatait kölcsönzi a festménybe illő 
tájnak. Az óriásnak tűnő sziklaformá-
ciók, a mély és szakadékos völgyek, a 
magasról lezúduló vízesések birodal-
mát Ausztrália „Grand Canyon”-jának 
is nevezik.  A legimpozánsabb látni-
valók: „Három nővér” sziklaalakzat, 
Jamieson-völgy, Mount Solitary, Rui-
ned Castle. Szállás Sydneyben.

9. nap: Christchurch - Artúr-hágó - 
Ferenc József-gleccser
Reggel irány a repülőtér és utazás 
CHRISTCHURCH-be. Látványos pano-
rámaúton, az Arthur-hágón keresztül 
érkezünk a Tasmán-tenger partjára. 
A nap fénypontjaként a 12 km hosszú 
Ferenc József-gleccserhez látogatunk. 
Szállás a gleccser közelében.

10. nap: Westland Nemzeti Park - 
Queenstown
Utazás a West Coast őserdein át a 
Haast-hágóra, majd a jégkori Wanaka 
és Hawea tavak mentén QUEENS-
TOWN-ba. Délután fakultatív prog-
ram keretében lélegzetelállító élmé-
nyekben lehet részünk. Az új-zélandi 
kalandturizmus máig büszkén nevezi 
magát a világ adrenalin-központjá-
nak. A bungee jumping ősét a Vanua-
tu-szigeten űzték, ahol a bokájukra 
indákból készült köteleket kötve fa-

CSODÁLATOS UTAZÁS AZ ÖTÖDIK KONTINENSEN!

15 nap alatt a legtartalmasabban Ausztráliában és Új-Zélandon! A kihagy-
hatlan világvárosok mellett, a természet legimpozánsabb alkotásai, mint az 
Ayers Rock, a Kék-hegyek, a Nagy-korallzátony, a Ferenc József-geccser és a 
Milford-szoros.

AUSZTRÁLIA - ÚJ ZÉLAND

AYERS ROCK

FERENC JÓZSEF-GLECCSERKOALA-PARK KURANDA
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Dátum:    01.16 - 01.30.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  999.700,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 250.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek:  880,- USD
Egyágyas felár:   285.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / borravaló: 65,- USD
Ausztrál vízum ügyintézési díja: 3.500,- Ft
Új-Zélandra magyar állampolgárnak nem szükséges vízum. 
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és hajóval; középkategó-
riájú szállodák és motelek; reggeli + 4 főétkezés; belépőjegyek; idegenvezetés; 
BBP biztosítás. 
Fakultatív programok: tájékoztató jellegű árak
Nagy-korallzátony: sznorkelezés vezetővel: 62,- AUD; búvárkodás vezetővel: 
164,- AUD; 10 / 15 perc helikopterrepülés: 179,- AUD / 268,- AUD
Kuranda Wildlife Experience: 20,- AUD/tematikus park 
20 perces repülés Ferenc József-gleccser felett: 240,- NZD
Motorcsónakos száguldás: 160,- NZD; Auckland Skytower: 29,- NZD
UNESCO Világörökség: Ausztrália: Nagy Korallzátony, Uluru- Kata Tjuta Nem-
zeti Park, Blue Mountains, Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

tornyokból ugrottak le a bátor vál-
lalkozók. A motorcsónakozás szintén 
új-zélandi találmány. Napjainkban itt 
elsősorban az izgalmas vízi szágul-
dáshoz használják. Queenstown a 
legnépszerűbb motorcsónakos helyek 
egyike, ahol a Shotover és a Kawarau 
folyókon kipróbálhatjuk ezt a nem 
mindennapi vizes kalandot. Szállás.

11. nap: Milford Sound
Kirándulás a fenséges látványt nyúj-
tó MILFORD SOUND-hoz. Völgyének 
arculatát a hegyekből lefelé haladó 
hatalmas gleccserek alakították ki. 
Útközben rövid pihenő a TE ANAU 
TÓ-nál. Továbbutazás a mérsékelt 
égövi esőerdőkön, a Homer-hágó 
alagútján át, bolygónk egyik leg-
festőibb fjordjához, melyet a világ 
legnagyobb, toronyként magasodó 
tengeri sziklái szegélyeznek. Ebéddel 
egybekötött hajózás a fjordban. Dél-
után, visszatérve QUEENSTOWN-ba 
rövid városnézés, majd szállás.

12. nap: Queenstown - Auckland - 
Waitomo-barlangok - Rotorua
Reggel átrepülünk Aucklandbe, on-
nan busszal irány ROTORUA! Út-
közben rövid pihenő a WAITOMO- 
barlangoknál, melyek különlegessége 
a barlang plafonjáról csüngő világító 
lárvák sokasága. ROTORUA az or-
szág egyik legfontosabb turisztikai 
központja gejzírjei és a maori kultúra 
aktív újjászületése miatt. Este táncos, 
énekes folklór műsorral egybekötött 

vacsorán ismerkedhetünk meg a helyi 
népművészettel. Szállás Rotoruában.

13. nap: Rotorua - Auckland
Délelőtti irány a WAI-O-TAPU geo-
termikus park, amely igazi holdbéli 
tájra emlékeztet. Ezen a területen be-
omlott kráterek, iszapmedencék, ko-
vateraszok, színes tavak, forró víz és 
gőz látványa fogadja a látogatókat. 
A TE PUIA Maori Iparművészeti Köz-
pontban sajátítják el a fiatal maorik a 
hagyományos fafaragás és a szövés 
mesterségének fortélyait. Látogatás 
AGRODOME-ban, a mezőgazdasági 
központban, ahol egy juhászkutya 
bemutatót is láthatunk. Továbbuta-
zás Aucklandbe, szállás.

14. nap: Auckland - Dubaj
AUCKLAND különleges és szeren-
csés földrajzi fekvésének is köszön-
heti hírnevét. A világvárost vulkáni 
kúpok sora szegélyezi, szirtes partján 
öblök és strandok tucatjai biztosít-
ják a tengeri kapcsolatot. Félnapos 
városnézés az Északi-sziget metro-
poliszában, a vitorlások városában: 
Victoria park, Westhaven kikötő, a 
Skytower-ből a déli félteke legmaga-
sabb épületéből elénk táruló pano-
ráma. Rövid szabadidő, majd búcsú 
az ötödik kontinenstől. Hazautazás. 
Éjszaka a repülőn.

15. nap: Dubaj - Budapest
Dubaji átszállást követően érkezés 
Budapestre a déli órákban, a menet-
rend függvényében.

JANUÁR 16-30.

NAGY-KORALLZÁTONY SYDNEY

ROTORUA

Tahiti
Bora Bora - Moorea

Hosszabítási lehetőség Francia 
Polinézia álomvilágában!

A részleteket keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!
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1. nap: Budapest - Dubaj
Repülés Dubajon keresztül Melbour-
ne-be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Melbourne
Érkezés az esti órákban. Szállás.

3. nap: Melbourne
Városnézés MELBOURNE-ben, az 
ország második legnagyobb váro-
sában: St. Patrick katedrális, Cook 
kapitány háza a Fitzroy parkban, 
Melbourne Cricket Ground, Yarra-fo-
lyó parti sétány, Federation tér stb. 
Fakultatív látogatás a déli félteke 
legmagasabb épületében, az Eureka 
Tower 88 emeletes felhőkarcolójá-
ban. Szállás Melbourne-ben.

4. nap: Melbourne 
Kirándulás a Great Ocean Road-on, 
gyönyörű tájak, látványos tengeröb-
lök, rengeteg szörfös, hangulatos 
üdülővárosok, szép villák mentén. 
Melbourne-től nyugatra az 1920-as 
években építettek egy több mint 200 
km hosszú tengerparti utat, mely az 
ausztrálok szerint a világ legszebb 
autóútja. Szerencsés esetben útköz-

ben szabadon élő koalákat és kengu-
rukat is láthatunk. Az út egy szaka-
sza az Otway Nemzeti Parkon vezet 
keresztül (mérsékelt égövi esőerdő). 
A kirándulás csúcspontját a „Tizenkét 
Apostol” hatalmas part menti szik-
latömbjeinek megtekintése jelenti. 
Szállás Melbourne-ben.

5. nap: Melbourne - Hobart (Tasmánia)
Repülés Tasmánia fővárosába, Ho-
bartba. Sajátos tájait, éghajlatát és 
kultúráját jórészt a kontinenstől való 
kb. 350 km-es távolsága határozza 
meg. PORT ARTHUR egykor fatelep 
és a visszaeső bűnözők börtönte-
lepe volt. XX. századi felújítása óta 
a 40 hektáros terület a sziget egyik 
népszerű látványossága. Tasmánia 
fővárosa HOBART, egyben Ausztrália 
második legrégebbi városa. A sok 
elegáns - jóllehet fegyencek által 
épített - XIX. századi épület a vitorlás 
hajók korát idézi. Séta a belvárosban. 
Szállás Hobartban.

6. nap: Bruny-sziget
Délelőtt kompátkelés Bruny-sziget-
re, ahol lélegzetelállító motorcsónak 

túra során a sziget gazdag élővi-
lágából kapunk ízelítőt, valamint a 
dél-keleti partvidék tagolt, sziklás 
szakaszait, rejtett barlangjait is fel-
fedezzük. Időjárástól függően látha-
tunk delfineket, fókákat, bálnákat és 
a partvonal mentén élő madarakat. 
Visszatérve a fővárosba szabadidő. 
Szállás Hobartban.

7. nap: Hobart (Tasmánia) - Sydney
Délelőtt látogatás a BONORONG 
WILDLIFE PARK-ban. Ez a terület 
Tasmánia legnépszerűbb vadaspark- 
ja, ahol az őshonos elárvult, sérült 
állatokat gondozzák. A látogatás so-
rán többek között tasmán ördöggel, 
kenguruval, koala mackókkal és még 
sok, számunkra egzotikusnak mond-
ható állatfajjal találkozhatunk. Késő 
délután repülés Sydney-be. Szállás.

8. nap: Sydney
SYDNEY Ausztrália kulturális köz-
pontja. Programunkban: Operaház 
(kívülről), Kikötőhíd, The Rocks város-
negyed, Bondi Beach, The Gap, Hyde 
Park, parlament (kívülről), Darling Har-
bour, séta a kínai negyedben. Vacso-
rával egybekötött hajókázás. Szállás 
Sydney-ben.

9. nap: Kata Tjuta - Ayers Rock / Uluru
Repülés AYERS ROCK-ba. Az ULURU 
és a KATA TJUTA Nemzeti Park az 
őslakók szent helye. A Kata Tjuta 
(Olga hegycsoport) a titokzatos, 36 

kupolájú szikladómjával és a közöt-
tük húzódó völgyekkel, szurdokok-
kal együtt  a természet különleges 
formációja. Séta a Walpa-szorosban. 
Az AYERS ROCK, vagy ősi nevén 
ULURU, a sivatagos tájból magasan 
kiemelkedő hatalmas, vörös monolit. 
A színpompás naplemente megte-
kintése után szállás Ayers Rockban.

10. nap: Ayers Rock - Cairns
Hajnalban ismét az ULURU-hoz me-
gyünk megcsodálni a napfelkeltét. A 
látogatóközpont kiállítását is megte-
kinthetjük, vásárolhatunk az őslakók 
által készített dísztárgyakból vagy 
kényelmesebb sétát tehetünk a tan-
ösvényein. Reggelit követően repülés 
Cairns-be. Szállás.

11. nap: Cairns - Korallzátony
Egész napos kirándulás katamarán-
nal a Nagy-korallzátonyhoz. A világ 
legnagyobb zátonyrendszere kb. 
2.000 km hosszúságban nyúlik el 
és a területe kb. 350.000 km². Egy 
pontonszigeten kötünk ki, ebéd után 
szabadidő. Úszhatunk, illetve fakul-
tatív programokból választhatunk:  
sznorkelezés, féligmerülő tengera-
lattjáró stb. Szállás Cairns-ben.

12. nap: Kuranda (őserdei túra)
Utazás kabinos felvonóval a trópusi 
erdő lombkoronája  felett. KURAN-
DA kis falu az 1960-as években még 
hippi-tanya volt, mára művészeti  

PILLANTÁSSAL A HATODIK KONTINENSRE!

AUSZTRÁLIA - TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND

Ausztrália Ayers Rock nélkül? Mint a szódavíz, buborék nélkül! És mi az iga-
zi mánia? Hát kérem, ördöge van, ha eltalálta, mert az pedig Tasmánia! És 
még ráadásul a sokféle természeti csoda, változatos, különleges állatvilág. 
A legkedvezőbb, legtartalmasabb programra kíváncsi? Akkor itt az alkalom, 
ragadja meg, s tartson velünk! Programunkban szerepel az egyedülálló 
Nemzetközi Antarktisz Múzeum is!

MELBOURNE

AYERS ROCK

CHRISTCHURCH
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Dátum:    02.16 - 03.09. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  1.483.200,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 278.000,- Ft 
Egyágyas felár:   448.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 980,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / borravaló: 100,- USD
Ausztrál vízum ügyintézési díja: 3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és hajóval; közép-
kategóriájú szállodák, motelek, lodge-ok; reggeli + 5 főétkezés; belépője-
gyek; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak)
Melbourne Eureka Tower: 20,- AUD
Nagy-korallzátony: sznorkelezés vezetővel: 62,- AUD; intro búvárkodás 
vezetővel: 164,- AUD; 10/15 perc helikopterrepülés: 179,- AUD/268,- AUD; 
Kuranda Wildlife Experience: 20,- AUD/tematikus park
20 perces repülés Ferenc József-gleccser felett: 240,- NZD
Motorcsónakos száguldás: 160,- NZD; Auckland Skytower: 29,- NZD

UNESCO Világörökség: Ausztrália: Nagy-korallzátony, Uluru- Kata Tjuta 
Nemzeti Park, Blue Mountains, Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

FEBRUÁR 16 - MÁRCIUS 9.
központtá nőtte ki magát. Vásárlási 
lehetőség a kézműves piacokon. Fa-
kultatív programként pillangó- vagy 
madárparkba látogathatunk. Látvá-
nyos útvonalon, panorámavonattal 
utazunk vissza Cairns-be. Szállás.

13. nap: Cairns - Sydney
Pihenés, strandolási lehetőség Cair-
ns-ben. Délután repülés Sydney-be. 
Szállás.

14. nap: Blue Mountains - Feather-
dale Wildlife Park
Látogatás a FEATHERDALE WILD-
LIFE PARK-ban, ahol őshonos álla-
tokkal ismerkedhetünk: pl. kenguru, 
wombat, tasmán ördög, hangyász 
sün stb. Továbbutazás a BLUE 
MOUNTAINS hegységbe. A különle-
ges szín a sűrű erdőből finoman pá-
rolgó eukaliptuszolajnak köszönhető. 
A KÉK-HEGYSÉG NEMZETI PARK-ot 
az óriásnak tűnő sziklaformációk, a 
mély és szakadékos völgyek, a ma-
gasról lezúduló vízesések révén az 
ország „Grand Canyon”-jakét is szok-
ták emlegetni. Szállás Sydney-ben.

15. nap: Sydney - Christchurch
Reggel repülés Sydney-ből CHRIST-
CHURCH-be, Új-Zéland déli szi-
getének legnagyobb városába. A 
Nemzetközi Antarktisz Központban 
a hatodik kontinens természeti ér-
tékeiből láthatunk kiállítást. Szállás 
Christchurch-ben.

16. nap: Artúr-hágó - Pancake Rock - 
Ferenc József-gleccser
Az Artúr-hágón át jutunk a Tas-
mán-tenger partjára, Greymouth-ba, 
melynek történelme az aranyláz ide-
jéig nyúlik vissza. A városon áthalad-
va egy újabb különleges természeti 
látnivalóhoz indulunk. A „Palacsin-
ta-sziklák” bizarr formációi után ér-
kezünk a nap csúcspontjához, a kb. 12 
km hosszú FERENC JÓZSEF-GLECS-
CSER-hez! Időjárás függvényében fa-
kultatív repülési lehetőség a gleccser 
felett. Szállás a gleccser közelében.

17. nap: Westland Nemzeti Park - 
Queenstown
Utazás a West Coast őserdein át a 
Haast-hágóra, majd a jégkori Wana-
ka és Hawea tavak mentén QUEENS-
TOWN-ba, ahol fakultatív program 
keretében lélegzetelállító élmények-
ben lehet részünk, hiszen az új-zélan-
di kalandturizmust tekinthetjük a 
világ adrenalin-központjának. Innen 
ered a bungee jumping és a motor-
csónakozás egyaránt. A Shotover és 
a Kawarau folyókon kipróbálhatjuk 
a motorcsónakos száguldást. Szállás 
Queenstownban. 

18. nap: Milford Sound
Kirándulás a fenséges látványt nyúj-
tó MILFORD SOUND-hoz. Völgyének 
arculatát a hegyekből lefelé haladó 

hatalmas gleccserek alakították ki. 
Útközben rövid pihenő a TE ANAU 
TÓ-nál. Továbbutazás a mérsékelt 
égövi esőerdőkön, a Homer-hágó 
alagútján át bolygónk egyik leg-
festőibb fjordjához, melyet a világ 
legnagyobb, toronyként magasodó 
tengeri sziklái szegélyeznek. A Mit-
re Peak úgy emelkedik a szoros sö-
tét vize fölé, akár egy óriás őrszem. 
Ebéddel egybekötött hajókázás után 
visszatérünk Queenstownba, rövid 
városnézés, majd szállás. 

19. nap: Queenstown - Auckland - 
Waitomo-barlangok - Rotorua
A reggeli órákban repülés Auck-
land-be, onnan továbbutazás busszal 
ROTORUA-ba. Útközben megálló a 
WAITOMO-BARLANGOKNÁL, melyek 
különlegessége a barlang plafonjáról 
csüngő világító lárvák sokasága. RO-
TORUA-t két fontos tényező tette az 
ország egyik legfontosabb turisztikai 
központjává: a természeti környeze-
te, gejzírjei és a maori kultúra aktív 
újjászületése. Este táncos, énekes 
műsorral egybekötött vacsorán is-
merkedhetünk meg a helyi folklór 
hagyományokkal. Szállás Rotoruában.

20. nap: Rotorua - Auckland
Délelőtti irány a WAI-O-TAPU geo-
termikus park, amely igazi holdbéli 
tájra emlékeztet. Ezen a területen 

beomlott kráterek, iszapmedencék, 
kovateraszok, színes tavak, forró víz 
és gőz látványa fogadja a látogatókat 
(pl. Pokol kráter, Szivárvány kráter 
stb.). A Lady Nox nevű gejzír kitörése 
minden délelőtt ugyanabban az idő-
pontban figyelhető meg. A TE PUIA 
Maori Iparművészeti Központban 
sajátítják el a fiatal maorik a hagyo-
mányos faragás és szövés mestersé-
gének fortélyait. Látogatás AGRO-
DOME-ban, ahol megtudhatjuk, hogy 
vált a juh és a gyapjú Új-Zéland első 
számú export cikkévé, valamint egy 
juhászkutya bemutatót is láthatunk. 
Továbbutazás Auckland felé, szállás.

21. nap: Auckland - Dubaj
AUCKLAND-ot vulkáni kúpok sora 
szegélyezi, szirtes partján öblök és 
strandok tucatjai biztosítják a tenge-
ri kapcsolatot. Félnapos városnézés 
az Északi-sziget metropoliszában, a 
vitorlások városában: Victoria park, 
Westhaven kikötő stb. Fakultatív lá-
togatás a déli félteke legmagasabb 
épületébe, a Skytower-be. Rövid sza-
badidő után transzfer a repülőtérre 
és búcsú az ötödik kontinenstől. Ha-
zautazás. Éjszaka a repülőn. 

22. nap: Dubaj - Budapest 
Dubaji átszállást követően érkezés 
Budapestre a déli órákban.

TIZENKÉT APOSTOLMILFORD SOUND
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Japán a régmúlt s a legfejlettebb civilizáció ámulatba ejtő elegye, melyet 
még varázslatosabbá tesz a táj mindenütt jelenlévő, lenyűgöző szépsége, 
a rizsföldek és a kertek békéje, a szentélyek csöndje, lelket simogatóvá az 
emberek kedvessége. Minden évszaknak megvan a maga varázsa, de talán 
a tavasz a természet újjászületésével és a híres cseresznyefa virágzással ki-
tűnik mindközül - s ezt a szépséget tovább fokozza, hogy a Világörökségek 
közé tartozó látnivalók sokaságát is felkeressük!

MÁRCIUS 23 - ÁPRILIS 3.12 NAPOS HAGYOMÁNYOS PROGRAMUNK

JAPÁN CSODA CSERESZNYEVIRÁGZÁSKOR

1-2. nap: Budapest - Tokió
Repülés átszállással Tokióba. Éjszaka 
a repülőn, érkezés a fővárosba máso-
dik nap este, szállás.

3. nap: Nikkó - Chuzenji-tó - Kegon 
vízesés - Tokió
Reggeli után kirándulás autóbusszal 
NIKKO-ba, ahol természeti szépségek-
ben gyönyörködhetünk: a Chuzenji-tó, 
a Kegon-vízesés és az 1000 méteres 
magasságba felvezető „Iroha-zaka” 
- a 48 hajtűkanyarjáról híres ABC út. 
A japán építészet remekét, Tokugawa 
leyasu sógun emlékhelyét 22.000 m2 
aranyozott felület, és míves fafaragá-
sok borítják. Szállás Tokióban.

4. nap: Tokió
Egész napos városnézés Tokióban: a 
Tokugawa sógunok XVI. századi temp-
loma, a Zojoji, Tokió-torony, Edo Mú-
zeum, Asakusa szentély, Omotesando 
sétány (a tokiói „Champs Elysées”), 
Parlament, Császári Palota, Tokió Sky 
Tree. A Tokiói-öbölben épült ultramo-
dern mesterséges szigeten, Odaiban 
fejezzük be ismerkedésünket a sok-
színű metropolisszal. Szállás Tokióban.

5. nap: Kamakura - Ashi-tó - Kiotó
Utazás KAMAKURA-ba. A város kö-
zel 150 éven keresztül volt a sógunok 
székhelye. A Tsurugaoka Hachimangu 
sintó szentély valamint a 11 méter ma-
gas bronz Nagy Buddha szobor meg-

tekintése után továbbutazás a Hako-
ne-hegy lábánál található Ashi-tóhoz, 
ahonnan az időjárás függvényében 
legjobban látható a Fuji havas csúcsa. 
Hajókázást követően utazás a közel 
300 km/óra sebességgel száguldó 
szuper-expresszel Kiotóba, szállás.

6. nap: Kiotó - a kultúra fellegvára
KIOTÓ ezer éven át volt Japán főváro-
sa és császári székhelye. Itt található 
a legtöbb ősi palota, szentély, temp-
lom és kert. Főbb látnivalók: Nijo-jo 
(a sóguni palota), Kódai-ji zen temp-
lom és kert, Arany pavilon, Ryoanji 
(az „Alvó sárkány temploma” zen kő-
kertjével). A napot egy esti fakultatív 
színházlátogatással zárjuk, ahol ízelí-
tőt kapunk a japán kultúrából (kyog-
en, virágrendezés, bunraku, maiko 
tánc stb.). Szállás Kiotóban.

7. nap: Miyajima - Hiroshima - Kiotó
Kirándulás szuper-expresszel HIROSHI-
MA-ba, onnan hajóval a közeli MIYA-
JIMA szigetére, ahol látjuk a dagály 
idején a víz fölött „lebegő” Itsukushima 
szentélyt, sétálhatunk „az 1000 matrac 
templomában”, láthatunk szelíd őzeket 
és ámulhatunk a tengeröbölben emelt 
óriási „Torii” időtlen szépségén. Miyaji-
ma méltán a három legszebb japán táj 
egyike. HIROSHIMÁ-ban a Béke-park 
(a „Dóm”) és a múzeum megtekintése. 
Szállás Kiotóban.

8. nap: Miyama - Oszaka
Két különböző Japán létezik. Az 
egyik a high-tech világa, a másik az 
ősi, a hagyományokhoz, természet-
hez erősen kötődő. Ma mindkettőből 
ízelítőt kapunk! Először a hegyek 
között megbúvó kis településre, a 
hagyományos, nádtetős ”Kayabuki” 
stílusú házairól ismert MIYAMA-ba 
látogatunk, a délutánt pedig az ult-
ramodern OSZAKÁ-ban, Japán má-
sodik legnagyobb városában töltjük. 
A modern építészet remeke a 173 m 
magas „Szelek tornya”, melynek te-
tejéről a város tökéletes körpanorá-
máját élvezhetjük, továbbá felkeres-
sük a szép parkkal övezett Várat is. 
Szállás Oszakában.

9. nap: Oszaka - Koyasan
Irány KOYASAN, az 1.000 m maga-
san, egy cédrusokkal borított hegyen 
álló buddhista szent központ! A he-
gyen japán szállás és igazi japán va-
csora vár. Másnap reggel szemtanúi 
lehetünk a kolostor életének, a szer-
zetesek reggeli ájtatosságának. Be-
pillantást kapunk a buddhizmus szel-

lemiségébe, a környező természet 
végtelen békéjébe és szépségébe.

10. nap: Horyuji - Nara - Oszaka
Utazás a világ legrégebbi faépület 
együtteséhez, a  HORYUJI buddhista 
templomhoz. Majd NARA-ban láthat-
juk a világ legnagyobb, fából készített 
épületét és a Nagy Buddha szobrot. 
Séta az őzparkban. Szállás Oszakában.

11. nap: Kiotó - Fushimi Inari - Oszaka
Visszatérünk KIOTÓ-ba. Az ősi csá-
szárvárosban felkeressük az Ezüst 
Pavilont (Ginkakuji) a díszes kertjé-
vel. Sanju-san-gendo (a „33 nyílás” 
temploma) fából készült szobrai és 
a XIII. századi 1001 Kannon szobor 
révén vált nevezetessé. Látogatás  
a Fushimi Inari sintó szentélyéhez, 
hogy láthassuk az egyedülálló, több 
km hosszú „torii” kapukból épült 
alagutat. Este transzfer az oszakai 
repülőtérre, hazautazás átszállással. 
Éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Dátum:          03.23 - 04.03.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  697.400,-Ft
Repülőtéri illeték kb.:         169.000,- Ft 
Egyágyas felár:          126.000,- Ft 
Félpanziós felár (8) ajánlott!:         67.800,- Ft 
Vonatbérlet ára az összes útvonalra, Hirosima-Miyajima kirándulással: 95.300,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:         30,- USD
Belépők:           kb. 15.000,- JPY  (helyszínen fizetendő!)
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, vonattal és komppal; középkate-
góriás szállodák és 1 éj autentikus japán szállás; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Kamakura: Buddha szobor, Nikko templomai és szenté-
lyei; Kiotó és Nara történelmi műemlékei; Miyajima szigete; Hirosima - béke emlék-
mű; Horyuji épületegyüttes; Koyasan - a Buddhizmus szent hegye.

FUSHIMI INARI
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Dátum:          04.14 - 04.22.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  585.500,-Ft
Repülőtéri illeték kb.:         172.000,- Ft 
Egyágyas felár:          119.600,- Ft 
Félpanziós felár (5) ajánlott!:         42.500,- Ft 
Vonatbérlet ára az összes útvonalra, Hirosima-Miyajima kirándulással: 95.300,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:         25,- USD
Belépők:           kb. 12.000,- JPY  (helyszínen fizetendő!)
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, vonattal és komppal; középkate-
góriás szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Kamakura: Buddha szobor, Nikko templomai és szenté-
lyei; Kiotó és Nara történelmi műemlékei; Miyajima szigete; Hirosima - béke emlék-
mű; Horyuji épületegyüttes.
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ÁPRILIS 14-22.CSODÁK, TITKOK, GÉSÁK… A TAVASZI SZÜNET IDEJÉN!

Rövidebb Japán programunkat választó utasaink ízelítőt kaphatnak Japán  
fantasztikus kulturális örökségéből és természeti csodáiból egyaránt.  
A legjelentősebb városok - Tokió, Oszaka, Kiotó és Hiroshima - mellett a  
Kegon-vízesés, a Chuzenji-tó, valamint Ashi-tavi hajókázás is szerepel prog-
ramunkban, ahonnan tiszta időben csodás kilátás nyílik a Fuji havas csúcsára.

JAPÁN TAVASSZAL

1-2. nap: Budapest - Oszaka - Kiotó
Elutazás Budapestről átszállással 
Oszakába. Éjszaka a repülőgépen, ér-
kezés második nap este. Transzfer a 
kiotói szálláshelyre. Szállás Kiotóban.

3. nap: Kiotó - a kultúra fellegvára
Kiotó ezer éven át volt Japán fővá-
rosa és császári székhelye. Itt talál-
ható a legtöbb ősi palota, szentély, 
templom és kert. A japán kultúra és 
építészet sokszínűségéből a főbb 
látnivalók: Nijo-jo (a sóguni palota), 
Sanjusangendo -az Ezerkarú Kannon 
temploma, Arany pavilon. Látogatás 
és séta az Ezüst Pavilon (Ginkakuji) 
díszes kertjében, majd kimonó be-
mutató. A napot egy esti fakultatív 
színházlátogatással zárjuk, ahol ízelítőt 
kapunk a japán kultúrából (kyogen, 
virágrendezés, bunraku, maiko tánc 
stb.). Szállás Kiotóban.

4. nap: Miyajima - Hiroshima - Kiotó
Kirándulás szuper-expresszel HI-
ROSHIMA-ba, onnan hajóval a közeli 
MIYAJIMA szigetére, ahol látjuk a 
dagály idején a víz fölött „lebegő” 
Itsukushima szentélyt, sétálhatunk 
„az 1000 matrac templomában”, lát-
hatunk szelíd őzeket, és ámulhatunk 
a tengeröbölben emelt óriási „Torii” 
időtlen szépségén. Miyajima méltán 
a három legszebb japán táj egyike. 
HIROSHIMA Béke-parkja (a „Dóm”) 
és múzeuma méltó a megtekintésre. 
Szállás Kiotóban.

5. nap: Nara - Oszaka - Tokió
Utazás NARA-ba. Ismerkedés a vi-
lág legnagyobb fából készített épü-
letével és a Nagy Buddha szoborral, 
majd séta az őzparkban. Továbbuta-
zás Oszakába, Japán második legna-
gyobb városába. A modern építészet 
remeke a 173 m magas „Szelek tor-
nya”, melynek tetejéről a város tö-
kéletes körpanorámáját élvezhetjük, 
továbbá felkeressük a szép parkkal 
övezett Várat is. Továbbutazás vo-
nattal Tokióba, szállás.

6. nap: Nikkó - Chuzenji-tó - Kegon- 
vízesés - Tokió
Reggeli után kirándulás autóbusszal 
NIKKO-ba, ahol természeti szépség-
ben gyönyörködhetünk: a Chuzen-
ji-tó, a Kegon-vízesés, és az 1000 
méteres magasságba felvezető „Iro-
ha-zaka” - a 48 hajtűkanyarjáról híres 
ABC út. Moha lepte kőfalak, kőlámpá-
sok, ősi cédrusok - és ez csak egyike 
Nikkó útjainak, melyek a Tokugawa 
sógunok dicsőségét és hatalmát tük-
röző Tóshó-gu szentélyhez vezetnek. 
A japán építészet remekét, Tokugawa 
leyasu sógun emlékhelyét 22.000 m2 
aranyozott felület, és míves fafaragá-
sok borítják. Szállás Tokióban.

7. nap: Kamakura - Ashi-tó - Tokió
Kirándulás autóbusszal az ódon han-
gulatú KAMAKURA-ba. A város a 
XII. század végétől - közel 150 éven 
keresztül -, Japán katonai vezető-

jének, a sógunnak volt székhelye. A 
sajátos kultúrát, mely tükrözi a har-
cosok lelkületét, megtapasztalhatjuk 
a hadistennek szentelt Tsurugaoka 
Hachimangu sintó szentélyben. A 
buddhizmus is része volt ennek a 
kultúrának, gyönyörű emléke a Nagy 
Buddha 11 méter magas bronzszobra 
a XIII. századból. Továbbutazás a Ha-
kone hegy lábánál található Ashi-tó-
hoz, ahonnan az időjárás függvé-
nyében legjobban látható az ország 
legmagasabb hegyének, a Fujinak 
havas csúcsa. A hajókázást követően 
visszautazás Tokióba, szállás.

8. nap: Tokió
Egész napos városnézés a titokzatos 
Tokióban. A Tokugawa sógunok XVI. 
századi családi temploma, a Zojoji, 
ahol a buddhizmussal ismerkedünk, 
majd a Tokió-torony teraszának 150 
méter magasságából gyönyörkö-
dünk a nyüzsgő város panorámá-

jában. Az 1603-tól 1868-ig terjedő 
időszak kultúráját, életét ismerjük 
meg az Edo Múzeumban, bepillan-
tást nyerve a 19-20.sz.-i Tokió életé-
be is. Ellátogatunk az 1649-ben épült 
Asakusa szentélyhez és elvegyülünk 
az azt körülölelő színes bazár for-
gatagában. Az elegáns Omotesando 
sétány egészen más hangulatú, nem 
véletlenül nevezik a tokiói „Champs 
Elysées”-nek. Sétánkat a világhírű 
Ginzán folytatjuk. Kívülről látjuk még 
a parlamentet, a Császári Palotát, a 
634 m magas Tokió Sky Tree-t. Vé-
gül a Tokiói-öbölben épült ultramo-
dern mesterséges szigeten, Odaiban 
fejezzük be ismerkedésünket a sok-
színű metropolisszal. Este transzfer 
Tokió Haneda repülőterére, hazauta-
zás átszállással. Éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

TOKIÓ
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Dátum:    05.14 - 05.26.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  499.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 95.000,- Ft
Egyágyas felár:   129.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervizdíj / borravaló: 50,- USD
Azerbajdzsáni vízum + ügyintézési díj: 12.000 Ft (Itthon fizetendő!)
Örményországba és Grúziába magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 4*-os szállodák; félpanzió (reggeli 
és ebéd vagy vacsora a program szerint); idegenvezetés; BBP biztosítás; belépők. 

UNESCO Világörökség: Örményország: Ecsmiadzin: Katedrális és templomai; Geghard 
monostora és az Azát-folyó felső szakasza,  Sanahin kolostor, Hagpat kolostor. Grúzia 
(Georgia): Mcheta óvárosa, Azerbajdzsán: Baku óvárosa, Gobusztáni sziklarajzok. 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Örményország a világ egyik legrégebbi civilizációjának bölcsője, itt haladt 
a selyemút. A Kaukázus méltóságteljes hegyvonulatai, a kolostorok biro-
dalma, a grúz hadiút és a „Kaszpi-tengeri Dubaj” teszik feledhetetlenné 
körutazásunkat.

MÁJUS 14-26.BIBLIAI ÉDENKERT - GRÚZ HADIÚT - KAUKÁZUSI SZKÍTIA

ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - AZERBAJDZSÁN

1. nap: Budapest - Tbiliszi
Repülés átszállással Tbiliszibe. Va-
csora, szállás.

2. nap: Sanahin - Hagpat - Jereván
Utazás autóbusszal az „Örmény Sváj-
con” keresztül. SANAHIN és HAGPAT 
kolostorai egyházi és felsőoktatási 
központok voltak. Vacsora, szállás 
Jerevánban.

3. nap: Jereván
Ismerkedés az örmény fővárossal, 
JEREVÁN-nal: Parlament, Elnöki Pa-
lota, Opera, Genocídium emlékhely, 
Matenadaran (kézirattár). Végezetül 
kóstolóval egybekötött konyakgyár 
látogatás. Vacsora, szállás Jerevánban.

4. nap: Ecsmiadzin - Garni - Geghard
Irány ECSMIADZIN, Örményország 
ősi fővárosa, az örmény kultúra köz-
pontja. Látogatás a IV. század elején 
épült székesegyházban és kincs-
tárban. Továbbutazás az Azat-folyó 
völgyébe. Első megállónk a GARNI 
ERŐD, ahol az I. század második fe-
lében emelt pogány szentély áll, majd 
GEGHARD-ban a Szent Dárda kolos-
tor templomát keressük fel. Vacsora 
Garniban, szállás Jerevánban.

5. nap: Kor Virap - Noravank 
Irány a hajdanán tömlöcként funkcio-
náló KOR VIRAP (Mély Verem kolos-
tor), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 
az Ararát-hegységre. Következő meg-
állónk a NORAVANK kolostor, a XI-
II-XIV. századi püspökségi székhely és 
kulturális központ. Szállás Jerevánban.

6. nap: Szeván-tó - Gosavank -  
Dilijan - Tbiliszi
Utazás a SZEVÁN-TÓ-hoz, Örmény-
ország gyöngyszeméhez. Rövid pi-
henő után továbbutazás a Kaukázus 
hegyi útjain a középkori örmény szel-
lemi élet központjához, a GOSAVANK 
kolostorhoz. Délután határátkelés 
Grúziába, vacsora, szállás Tbilisziben.

7. nap: Tbiliszi
Egész napos városnézés a grúz fővá-
rosban, TBILISZI-ben: óváros, Szenthá-
romság Székesegyház (a Dél-Kauká-
zus legnagyobb építménye és egyben 
a Grúz Ortodox Keresztény Egyház 
legnagyobb temploma), Nemzeti Mú-
zeum, Chardin - városközpont. Vacso-
ra, szállás Tbilisziben.

8. nap: Grúz hadi út 
Kirándulás a Kaukázus bércei között. 
Első megállónk a híres „Grúz hadi 
út” mentén fekvő ANANURI épülete-
gyüttese, mely Grúzia egyik legősibb 
családjának, az Aragvi hercegek rezi-
denciája volt. Időjárás függvényében 
továbbutazás terepjárókkal a 2.170 
m magasságban található Gergeti 
Szentháromság templomhoz, lenyű-
göző völgyeken és hágókon keresz-
tül. Vacsora, szállás Tbilisziben.

9. nap: Mcheta - Uplisztszik
MCHETA Grúzia egyik első települé-
se, legidősebb temploma a IV. szá-
zadi alapokra épült Szveti Choveli. 
A Jvari monostor a VI-VII. századi 
építészet remeke. UPLISZTSZIK bar-

langvárosát az i.e. I. században ala-
kították ki, a lakóhelyiségek mellett 
pogány- és keresztény templommal, 
színházzal, boros pincével. Vacsora, 
szállás Tbilisziben.

10. nap: Tbiliszi - Baku
Menetrend függvényében délelőtt 
repülés BAKU-ba, a „fekete arany” 
városába. Ismerkedés a főbb neveze-
tességekkel: az óváros zegzugos ut-
cái, Leánytorony, tengerparti sétány, 
Mártírok emlékműve, a sirváni sahok 
palotája. Vacsora, szállás Bakuban.

11. nap: „Festett hegység” - Khinaliq
Utazás a Kaukázus bércei között, út-
közben rövid megálló és fényképezési 

lehetőség a KIZHI közelében elterülő 
azeri „Festett-hegység”-nél. Időjárás 
függvényében terepjárókkal felka-
paszkodunk a 2500 m magasságban 
fekvő KHINALIQ-ba. A hegyi falucs-
kában mind a mai napig szinte csak 
őslakosok laknak, sajátos nyelvhasz-
nálattal. Vacsora, szállás Bakuban.

12. nap: Gobusztan - „Iszapfortyogók”
GOBUSZTAN különleges tanúhegy, 
kb. 500 hektáron sok ezer ősi szik-
larajzzal és több mint 300 iszap-
vulkánnal. Rövid pihenő az iszap- 
fortyogóknál. Szabadidő, vacsora és 
szállás Bakuban.

13. nap: Szurahani - Baku - Budapest
A közeli SZURAHANI-ban felkeressük 
a Tűz templomát és az egykori Zoro-
aszter szentélyt. Hazautazás átszál-
lással. Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Kényelmesebb program!
Tbilisziből Bakuba belföldi  
repülőjárattal utazunk.

KOR VIRAP

TBILISZI
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ÁPRILIS 6-14.TASKENT - KIVA - KIZIL-KUM SIVATAG - BUHARA - SZAMARKAND

Dátum:   04.06 - 04.14. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  289.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 95.000,- Ft 
Repülőjegy:  89.700,- Ft 
Egyágyas felár:  52.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Vízumdíj kb.:  25,- USD (helyszínen fizetendő!)
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló: 50,- USD
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel; a helyszínen autóbusszal, vonat-
tal; helyi ***/**** szállodák; félpanzió (2. nap reggelitől 8. nap vacsoráig); 
belépők, folklór programok; idegenvezetés; BBP biztosítás.  
UNESCO Világörökség: Kiva-, Buhara-, Sahrisabz óvárosa, Szamarkand 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Fedezzük fel a hatalmas közép-ázsiai országot, Vámbéry Ármin nyomában!  
Az egykori szovjet tagállamot a selyemút tette virágzó birodalommá, 
monumentális muzulmán építészeti emlékei közül a legjelentősebbek  
tárulnak fel előttünk.

ÜZBEGISZTÁN

1. nap: Budapest - Taskent
Elutazás a kora délutáni órákban  
repülővel Isztambulon keresztül Tas-
kentbe. Érkezés az éjféli órákban. 
Transzfer a szállodába. Szállás.

2. nap: Taskent
Késői reggeli után városnézés TAS-
KENT-ben: Függetlenség tere, Ope-
raház, Iparművészeti Múzeum, Barak 
kán medresze („közép-ázsiai Vati-
kán”), Kukeldas medresze (iszlám 
teológia) XVI. századból származó 
épülete. Késő délután transzfer a re-
pülőtérre, utazás Urgencsbe. Vacso-
ra, szállás Kivában.

3. nap: Urgencs - Kiva
Autóbuszra szállva ismerkedés Vám-
béry Ármin útleírásában is szereplő 
KIVA városával, amely a Kizil-Kum 
sivatagban található oázisok egyike. 
Városnézés ICSÁN-KALA területén, 
amely Kiva óvárosa. Itt találhatjuk 
egy csokorban a város valamennyi 
műemléképületét (paloták, mecse-
tek, medreszek, minaretek, mauzó-
leumok). A várost több mint 2 km 
hosszú és 7-8 méter magas fal védel-
mezte évszázadokon keresztül. Fol-
klór műsorral egybekötött vacsora. 
Szállás Kivaban.

4. nap: Kiva - Buhara
Reggel utazás autóbusszal a Ki-
zil-Kum sivatagon keresztül BU-
HARA-ba, amely évszázadokon 
keresztül szent városnak számított. 
Vámbéry Ármin leírásában is olvas-

ható: „Buhara az Iszlám valódi táma-
sza.” Délután első ismerkedés a tele-
püléssel: XVI-XVII. századi Ljabi-hauz 
központ (társadalmi élet központja), 
a korábban karavánszerájként műkö-
dő Divan-begi medresze, a XII. szá-
zadi Magoki-Attari mecset. Vacsora, 
szállás Buharában.

5. nap: Buhara
Délelőtt látogatás a város közelében 
épült Mokhi-Khosa Palotában. Visz-
szatérve BUHARA-ba folytatjuk a 
városnézést: Citadella / Ark (itt talál-
ható Vámbéry Ármin emlékszobája), 
Bolo-hauz mecset, a XII. században 
épült Csasma-Ajub mazar (csoda-
tévő hely), Szamanid mauzóleuma, 
Ulugbek medresze stb. Folklór mű-
sorral egybekötött vacsora Nodir 
Divan-begi medreszében. Vacsora, 
szállás Buharában.

6. nap: Shahrisabz - Szamarkand
Reggel utazás SHAHRISABZ-ba. 
Ismerkedés a várossal: XIV. század-
ban épült Ak-Szaraj kastély, bazár, 
Kok-Gumbas mecset, Hazrati imam 
mecset, Gumbazi-Seidan mauzóle-
um. Délután továbbutazás Szamar-
kandba. Vacsora, szállás.

7. nap: Szamarkand
Egész napos városnézés SZAMAR-
KAND-ban: Regisztán tér épületei 
(beépítése a XV. században kez-
dődött), Bibi Hanim mecset (Kö-
zép-Ázsia legnagyobb mecsetje), 
bazár, Ulug Beg csillagvizsgálója stb. 

Előadás megtekintése a Szamarkand 
Színházban. Vacsora, szállás.

8. nap: Szamarkand - Taskent 
Délelőtt a városnézés folytatása 
SZAMARKAND-ban: XV. századi Gür 
Emír mauzóleuma, Sahi Zinda - nek-
ropolisz, látogatás az Üzbég Történe-
ti Múzeumban. Délután továbbutazás 
expressz vonattal Taskentbe. Búcsú-
vacsora. Majd transzfer a repülőtérre, 
s hazautazás isztambuli átszállással. 
Éjszaka a repülőn.

9. nap: Taskent - Budapest 
Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

KIVA

SZAMARKAND
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1. nap: Budapest - Peking
Elutazás Budapestről átszállással Pe-
kingbe. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés Pekingbe a délutáni órákban, 
transzfer a szállodába. Esti séta a látvá-
nyos Wangfujing környékén, az ízek ut-
cájában. Vacsora és szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PEKING-ben: 
Tiananmen tér,  TILTOTT VÁROS, Nyári 
Palota, Kunming-tó stb. Szállás Pe-
kingben.

4. nap: Kínai nagy fal és a Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb építészeti 
alkotásához, a KÍNAI NAGY FAL-hoz. 
A Ming-dinasztia 16 császára közül 13 
Pekingből irányította birodalmát - és 
itt is temették el őket. A temetkezési 
helyet nagy gondossággal, földjósok, 
varázslók, tudósok segítségével vá-
lasztotta ki az első ide temetkező csá-
szár. Az „U” alakú völgy hegyeinek lá-
bánál elhelyezkedő sírok közül nézünk 
meg egyet. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking - Xian 
Felkeressük a buddhista Láma 
templomot, melynek hatalmas, 
egyetlen fatörzsből készült Buddha 
szobra a Guinness Rekordok Köny-
vében is szerepel. Az Ég templo-
mában a császárok imádkoztak az 

Ég Urához a jó termésért. Szuper- 
expresszel (kb. 5,5 óra) érkezünk  
Xianba. Szállás.

6. nap: Xian - Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XIAN-ban: 
Kőtábla-erdő múzeum és a világhírű 
Agyaghadsereg, amely az első kínai 
császár, Csin Shi Huang-ti mauzó-
leumát volt hivatott őrizni. A világ 
nyolcadik csodájának tartott hadse-
reg válogatott, egyedi arcvonások-
kal rendelkező katonái ma is olyan 
hadrendben állnak velünk szemben 
a hatalmas teremben, mintha épp 
hadjáratra indulnának. Este fakultatív 
programként a Tang-dinasztia show 
megtekintése. Szállás Xianban.

7. nap: Xian - Sanghaj
Félnapos városnézés XIAN-ban: 
Nagy Vadlúd Pagoda, Nagymecset 
és a Harangtorony. Délután repülés 
Sanghajba. Ismerkedés a gigantikus 
várossal, mely a 2010-es Világkiál-
lításnak is otthont adott. Este egy 
kínai akrobata show megtekintése. 
Szállás Sanghajban.

8. nap: Sanghaj
Városnézés Kína második legna-
gyobb városában, a hatalmas fejlesz-
tések, építkezések metropoliszában, 
SANGHAJ-ban: Jade buddha temp-
lom (a város legjelentősebb temp-
loma, féltve őrzött kincsei a burmai 

csillogó fehér jade kőből faragott 
Buddha szobrok), Yü Yüan (Örömök 
kertje). Szállás Sanghajban.

9. nap: Sanghaj
A városnézés folytatása: séta Sanghaj 
Manhattanjében, az ultramodern Pu-
dong városrészben, majd a Bund-on 

(Shanghaj Wall Streetje) és a város 
főutcáján, a Nancsing Roadon. Dél-
után szabadprogram. Hazautazás át-
szállással késő este, éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a délelőtti órák-
ban, a menetrend függvényében.

MÁRCIUS 14-23.PEKING - XIAN - SANGHAJ

KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG

„Nyi hao!” Kínaiul annyit tesz, jó napot! Kína a világ legnépesebb or-
szága, ahol a modern technika és az ősi kultúra keveredik. Meghökkentő 
felhőkarcolók, égbe növő, rohanó nagyvárosok, császári paloták, kertek, 
sír- és kegyhelyek elképesztő sokasága, a legősibb civilizáció remekei. Az 
álomszép látnivalók mellett ellátogatunk a kínai nagy falhoz és utazunk 
 a puskagolyónak becézett szuperexpresszel is.

TILTOTT VÁROS

XIAN

Dátum:   03.14 - 03.23. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  299.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 153.000,- Ft 
Belföldi repülőjegy illetékkel: 195,- USD (itthon fizetendő, indulás előtt!) 
Egyágyas felár:  95.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Vízumdíj:   19.000,- Ft
Vízumügyintézés díja: 5.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló: 40,- USD
Fakultatív program (Tang-dinasztia show műsor): 8.500,- Ft
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során autóbusszal, szuper-expresszel; helyi 
***/**** szállodák; félpanzió; belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.  
UNESCO Világörökség: Peking: Ég temploma, Nyári palota és a Tiltott Város; Ming sírok, Kínai Nagy Fal, 
Xian: Agyaghadsereg

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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Dátum:   04.10 - 04.20. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  565.800,- Ft

Repülőtéri illeték kb.: 149.000,- Ft 
Belföldi repülőjegy:  230,- USD (itthon fizetendő, indulás előtt!) 
Egyágyas felár:  165.300,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Szervizdíj / borravaló: 50,- USD 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során autóbusszal és komppal; helyi középka-
tegóriás szállodák; félpanzió (reggeli és napi egy főétkezés, a 3. nap reggelitől a 10. nap vacsoráig); 
belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.  

UNESCO Világörökség: Makaó: történelmi városmag, Melaka: óváros

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Hongkong
Elutazás a déli órákban Hongkongba, 
átszállással. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Hongkong
Pihenés a szállodában. Este egyénileg 
érdemes ellátogatni a Kowlooni-öböl 
menti sétálóutcára, ahol a Guinness 
Rekordok Könyvében is szereplő, 
zenés lézer showt tekinthetjük meg. 
Szállás Hongkongban.

3. nap: Hongkong - Makaó
Délelőtt városnézés az égig érő vá-
rosban, HONGKONG-ban. A Viktó-
ria-csúcsról, 428 méter magasságból 
pazar látvány tárul elénk! Ellátoga-
tunk az Aberdeen úszó faluba és a 
kikötőbe. Délután utazás gyorshajó-
val az „ázsiai Las Vegas”-ba. MAKAÓ 
csodálatos: múlt és jövő találkozása, 
szépen gondozott parkok, több száz 
éves portugál templomok, erődök 
keverednek az ultramodern épüle-
tekkel. Esti kikapcsolódás és vacsora 
a Fisherman’s Wharf komplexumban, 
ahol akár szerencsénket is kipróbál-
hatjuk. Szállás Makaón.

4. nap: Makaó - Hongkong
Városnézés ebéddel a kaszinók fővá-
rosában: Szent Pál katedrális romjai, 
Largo do Senado, A-Ma templom, 
Makaó torony, Lisszabon kaszinó. A 
városnézést folytatva ízelítőt kapunk 
Makaó szigeteiből is, melyek az in-
tenzív tengerfeltöltések és az elmúlt 

évtized nagyszabású beruházásainak 
köszönhetően folyamatosan fejlőd-
nek: Taipa, Coloane és a köztük fekvő 
Cotai. Szabadidő, majd visszahajózás 
Hongkongba, szállás.

5. nap: Lantau sziget - Kuala Lumpur
Kirándulás a Hongkong tüdejének 
tartott LANTAU-ra, mely megőrizte 
kisvárosi hangulatát. A sziget 1000 
m magas hegycsúcsán áll a világ 
legnagyobb bronz Buddha szobra, 
a 26 méteres Tian Tan Buddha, amit 
a lélegzetelállító „Ngong Ping 360” 
felvonóról is megcsodálunk. Este re-
pülés Kuala Lumpurba, szállás.

6. nap: Kuala Lumpur
Városnézés KUALA LUMPUR-ban, 
Malajzia fővárosában, mely a világ 
egyik legdinamikusabban fejlődő 
metropolisza: Jamek Mosque, a régi 
és az új Királyi Palota, Nemzeti Em-
lékmű, Nemzeti Mecset, Függetlenség 
tere, Sri Mariamman hindu templom. 
Este maláj táncműsorral egybekötött 
vacsora. Szállás Kuala Lumpurban.

7. nap: Kuala Lumpur
A Batu-barlangokhoz (hindu temp-
lomrendszer) 272 lépcsőn kapaszko-
dunk fel, ahol fáradozásunkért az im-
pozáns látvány kárpótol. Visszatérés 
KUALA LUMPUR-ba. Ebédet követő-
en Malajzia és a mérnöki zsenialitás 
jelképévé vált híres Petronas ikertor-
nyok 86. emeletéről megcsodáljuk a 

főváros panorámáját. Nap végén a 
központi piac forgatagában vásárlá-
si lehetőséget is biztosítunk. Szállás 
Kuala Lumpurban.

8. nap: Putrajaya - Melaka - Johor
A nap első állomása PUTRAJAYA, 
az ország kormányzati központja. Az 
első malajziai miniszterelnök tiszte-
letére nevezték el és a közelmúltban 
építészeti, technológiai és környezet-
védelmi csodákkal büszkélkedő vá-
rossá nőtte ki magát. A legismertebb 
látnivalók megtekintése: Seri Perda-
na (miniszterelnöki rezidencia), a ró-
zsaszín kupolás Putra Mosque, Istana 
Melawati (a királyi család lakhelye), 
Istana Kehakiman (igazságügyi palo-
ta). Továbbutazás MELAKA-ba, mely 
egykor portugál, holland majd angol 
gyarmat volt, az épületek máig őrzik 
az európai befolyás jegyeit. Ebédet 
követően városnézés: Porta de San-
tiago, Szent Pál templom, Stadhuys 
épülete, a Keresztény templom, 
Cheng Hoon Teng templom (legré-
gibb kínai templom Malajziában) stb. 
Továbbutazás autóbusszal Szingapúr 
irányába, szállás Johorban.

9. nap: Szingapúr
SZINGAPÚR egykori brit gyarmat, a 
világ egyik legkisebb, mégis egyik 
legsikeresebb országa. 1965-ben el-
nyert függetlensége óta rohamos 
fejlődésnek indult. A tradicionális 
kínai és ázsiai építészet elemeit lé-
legzetelállító módon ötvözik a mo-
dern építészeti és a legmodernebb 
technológiai, valamint környezetvé-
delmi megoldásokkal. Városnézés 

SZINGAPÚR-ban. Merlion (a városál-
lam jelképe a félig hal, félig oroszlán) 
gyönyörű kilátással az öbölre, a régi 
parlament, a műemlékké nyilvánított 
Raffles Hotel (Ázsia egyik legpatiná-
sabb szállodája), Legfelsőbb Bíróság, 
városháza, Szent András Székesegy-
ház, a városközpont ultramodern 
épületei, a Singapore-folyó menti 
gyönyörű házsorok, Kis India, Kínai 
negyed. Szingapúr egyik leglenyűgö-
zőbb modern építészeti jelensége a 
tengertől visszahódított területen ki-
alakított Gardens by the Bay parkban 
felépített Szuperfa-liget. A 25-50 m 
magas épületek „szuperfák”, az épí-
tészet és a környezetvédelem leg-
újabb vívmányait ötvözik, függőleges 
kertek, amelyek bemutatják Malajzia 
és bolygónk növényvilágát. Este ze-
nés fényjáték megtekintése a Szu-
perfa-ligetben. Szállás Szingapúrban.

10. nap: Szingapúr
A szingapúri városnézés folytatása: 
Orchidea Kert megtekintése, majd 
kirándulás a Sentosa-szigetre, mely 
egykor katonai bázis volt. Ma már 
igazi trópusi Disneyland-ként funkci-
onál, rengeteg természeti és mester-
séges látványossággal kiépített hely. 
A késő esti repülőtéri transzferig bú-
csúvacsora és szabadprogram a híres 
2 km hosszú Orchard Road környé-
kén. Hazautazás Budapestre az éjjeli 
órákban átszállással.

11. nap: Szingapúr - Budapest
Érkezés Budapestre a kora délutáni 
órákban várható, a menetrend függ-
vényében.

ÁPRILIS 10-20.HONGKONG - MAKAÓ - KUALA LUMPUR - SZINGAPÚR

TÁVOL-KELETI GYÉMÁNTOK

Színes és tartalmas körutazásunk során Délkelet-Ázsia leghíresebb, ultra-
modern metropoliszaival és a világörökség részét képező, elbűvölő kolo-
niális városkákkal ismerkedünk, bepillantást nyerve a térség kultúrájába 
és mindennapjaiba.

SZINGAPÚR - SZUPERFA-LIGET
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1. nap: Budapest - Peking
Repülés Budapestről átszállással Pe-
kingbe. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés a délutáni órákban, transzfer 
a szállodába. Esti séta Wang fu csing, 
az ízek utcájában. Szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PEKING-ben. 
A Tiananmen tér a világ legnagyobb 
tere, a TILTOTT VÁROS a világ legna-
gyobb területű uralkodói rezidenciája. 
A Nyári Palota a császárok nyári lak-
helye, egy óriási 290 hektáros terület, 
a Kunming-tóval, számos látványos 
épülettel és a Hosszú Folyosóval, 
amely 720 méteren 8000 festményt 
tartalmaz. Szállás Pekingben.

4. nap: Nagy fal - Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb építészeti 
alkotásához, a KÍNAI NAGY FAL-hoz. 
A Fal mai formáját több mint kétezer 
év folyamatos építés során nyerte el, 
lenyűgöző látvány amint kígyóként 
húzódik végig a Pekinget övező he-
gyek gerincén. A Ming-dinasztia 16 
császára közül 13 Pekingből irányí-
totta birodalmát - és itt is temették el 

őket. A temetkezési helyet nagy gon-
dossággal, földjósok, varázslók, tudó-
sok segítségével választotta ki az első 
ide temetkező császár. A völgy hegye-
inek lábánál elhelyezkedő sírok közül 
nézünk meg egyet. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking - Zhengzhou 
A főváros két sajátos nevezetességével 
ismerkedünk meg. A Láma templom 
fő látványossága a Guinness Rekor-
dok Könyvében is szereplő hatalmas, 
egyetlen fatörzsből készült Buddha 
szobor. Az Ég templomában a császá-
rok imádkoztak „atyjukhoz”, az Ég Urá-
hoz a jó termésért. Ennek helyszínei, a 
csodálatos fehér márvány oltár és a 
csak fából, egyetlen fémszög felhasz-
nálása nélkül készült épületek, melyek 
ma is itt állnak.  Utazás szuperexpressz 
vonattal (kb. 3 óra) Zhengzhou-ba. Ér-
kezés az esti órákban, szállás.

6. nap: Shaolin kolostor
Utazás a SHAOLIN kolostorhoz, a kínai 
harcművészet egykori bölcsőjéhez. A 
Shaolin kung-fu kialakulása, fejlődé-
se, filozófiája szorosan kapcsolódik a 
Ch’an buddhizmushoz. Harcművésze-
ti bemutató és a Pagoda Erdő meg-

tekintése. Több mint 200 pagoda és 
láma pagoda áll, vagy maradványai 
láthatóak. Szállás Luoyangban.

7. nap: Longmen-barlangok
Délelőtt irány a LONGMEN-barlangok, 
ahol a szikla- vájatok számtalan szen-
télyt és 70 ezer szobrot rejtenek! Meg-
tekintjük a Fehér Ló templomot, mely 
a legendák szerint Kína első buddhista 
temploma. Luoyangból szuperexpresz-
szel érkezünk Xianba (kb. 2 óra). Szállás.

8. nap: Xian - Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XIAN-ban: 
Kőtábla-erdő múzeum, és a világhírű 
Agyaghadsereg, amely az első kínai 
császár, Csin Shi Huang-ti mauzóleu-
mát volt hivatott őrizni. A világ nyol-
cadik csodájának tartott hadsereg 
válogatott, egyedi arcvonásokkal ren-
delkező katonái ma is olyan hadrend-
ben állnak velünk szemben a hatalmas 
teremben, mintha épp hadjáratra in-
dulnának. Megtaláljuk itt az íjászokat 
épp úgy, mint a vezérkart. Este fakul-
tatív programként a Tang Dinasztia 
show megtekintése. Szállás Xianban.

9. nap: Xian - Hangzhou
Félnapos városnézés XIAN-ban: 
Nagy Vadlúd Pagoda, Nagymecset 
és a Harangtorony. Délután repülés 
Hangzhou-ba, szállás.

10. nap: Hangzhou - Sanghaj
Városnézés HANGZHOU-ban, a haj-
dani császári fővárosok egyikében: 
Nyugati-tó, Hat Harmónia Pagodája, 

látogatás egy kínai teaültetvényen. 
Kora este utazás Sanghajba, szállás.

11. nap: Sanghaj
Városnézés Kína második legna-
gyobb városában, a hatalmas fej-
lesztések és építkezések metropo-
liszában, SANGHAJ-ban. A hosszú 
évszázadon át csendes kis halászfalu 
a XIX. században, az ópiumháború-
kat lezáró nanjingi egyezmény nyo-
mán vált jelentős kikötővé és sokmil-
liós világvárossá. Megismerkedünk 
Sanghaj Wall Streetjével, a Bunddal, 
ahol a múlt század elején monumen-
tális épületeket építettek az európai 
bankok és biztosítók.  A Jade Buddha 
templom féltve őrzött kincsei a csillo-
gó fehér jade kőből faragott szobrok. 
Felkeressük a Yü Yüan-t, avagy Örö-
mök kertjét. Csodálatos pavilonokat, 
sziklakompozíciókat, tavacskákat, sőt 
több fal tetején végigkígyózó sárkányt 
is láthatunk. Este kínai akrobata show 
megtekintése. Szállás Sanghajban.

12. nap: Suzhou - Sanghaj 
Egész napos kirándulás „Kelet Velen-
céjébe”, SUZHOU-ba. A város a kínai 
kertművészet éke. Egy jellegzetes 
kínai kert és egy selyemmanufaktúra 
meglátogatása. 
A csoport kettéválik: a Császárváro-
sok program utasai késő este, kísérő 
nélkül hazarepülnek átszállással. Ér-
kezés Budapestre másnap, a menet-
rend függvényében. A Nagykörút 
utasainak szállás Sanghajban.

MÁJUS 15-27.PEKING - XIAN - HANGZHOU - SANGHAJ

KÍNAI CSÁSZÁRVÁROSOK

KÍNAI KÖRUTAZÁSUNK 2 VARIÁCIÓBAN IS FOGLALHATÓ! 
A rövidebb, Császárvárosok programunk 12 nap alatt elkalauzolja Utasain-
kat földünk legnépesebb országának több ezer éves történelmi emlékeihez, 
a legjelentősebb városok megismerésén túl természetesen a kínai nagy 
falhoz is ellátogatunk! Akiknek lehetőségük van egyszerre többet látni, ha 
már elrepülnek a távoli Távol-Keletre, velünk tarthatnak még 6 nap erejéig  
Nagykörutunkon, ahol Dél-Kínával ismerkedünk!

PEKING

NAGY FAL
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       KÍNAI CSÁSZÁRVÁROSOK  KÍNAI NAGYKÖRÚT
RÉSZVÉTELI DÍJ:  478.300,- Ft   658.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 148.000,- Ft   158.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 230,- USD    490,- USD
Egyágyas felár:   129.600,- Ft   195.600,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  55,- USD    80,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Vízum: 19.000,- Ft   Vízumügyintézési díj: 5.000,- Ft

Fakultatív programok (min. 10 fő jelentkezése esetén, magyar nyelvű idegenvezetővel) 
Tang-dinasztia show: 8.500,- Ft
Hajókirándulás Makaóra, ebéddel: 200,- USD (Utazás előtt, irodánkban fizetendő!)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, szuperexpressz vonattal és autóbusszal; helyi ***/**** szállodák; fél-
panzió (reggeli és ebéd program szerint, a 17. napon reggeli); idegenvezetés; belépők program szerint (kivéve 
Shanghajban a 13. napon); BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Peking: Ég temploma, Nyári Palota és a Tiltott Város; Ming-sírok; kínai nagy fal; Long-
men-barlangok, Suzhou-i kertek; Xian: Agyaghadsereg; Hangzhou: Nyugati-tó, Makaó óvárosa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

13. nap: Sanghaj - Guilin
Szabadidő, lehetőség a modern világ-
város megismerésére, ahol 2010-ben 
Világkiállítást is rendeztek. Az esti 
órákban repülés Guilinba. Szállás.

14. nap: Hajókirándulás a Li-folyón
Hajókirándulás a LI-FOLYÓ bizarr 
mészkőtornyokkal övezett, leglátvá-
nyosabb szakaszán. Visszautazás GUI-
LIN-ba, amely kínaiul kassziafa-erdőt 
jelent. A fa virágából préselt, rendkívül 
kellemes illatú olaj a helyi konyha fon-
tos alapanyaga. Kirándulás a Nádfuvo-
la-cseppkőbarlanghoz és az Elefánt- 
ormány-hegyhez. Szállás Guilinban.

15. nap: Kanton
Utazás szuperexpresszel (kb. 2,5 óra) 
Kína harmadik legnagyobb városába. 
A Gyöngy-folyó torkolatánál fekvő 
KANTON-t kikötője és több száz éves 
kereskedő múltja miatt, a „Nyugat ka-
pujának” tekintik. Ismerkedés a főbb 
nevezetességekkel. A Hat Banyanfa 
Temploma (ősi buddhista kegyhely). 

A templom legfőbb épülete a Virá-
gos Palota színes külsejéről kapta ne-
vét. A Dr. Sun Jat Sen emlékcsarnok 
megtekintése. Az „Öt Kos” szobrot 
1959-ben emelték egy legenda emlé-
kére, mely szerint öt mennybéli lény 
érkezett az égből öt koson, a kosoknál 
egy-egy szem rizs volt, ezzel hozva 
a menny üzenetét, hogy ezen a kör-
nyéken soha többé nem lesz éhínség.  
Szállás Kantonban.

16. nap: Hongkong
Reggel utazás a közeli HONG-
KONG-ba. Városnézés a térség keres-
kedelmi és pénzügyi központjában: 
Viktória-csúcs, Aberdeen (itt ebéd 
egy úszó étteremben), Nyugat- Kow-
loon expressz út, Wong Tai Sin temp-
lom. Szállás Hongkongban.

17. nap: Makaó - Hongkong
Szabad program Hongkongban, vagy 
fakultatív egész napos hajókirándu-
lás MAKAÓ városába, ebéddel. Az 
eredetileg 16 km2, de a folyamatos 
feltöltések nyomán, ma már 21 km2˛ 
területű félsziget és két kis sziget 
(Taipa és Coloane) 442 éves portugál 
irányítás után 1999. december 20-án 
került vissza az anyaországhoz. Este 
visszautazás Hongkongba. A késő 
esti órákban hazautazás átszállással, 
éjszaka a repülőn.

18. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

MÁJUS 15 - JÚNIUS 1.A CSÁSZÁRVÁROSOK & LI-FOLYÓ, KANTON, HONG-KONG ÉS MAKAÓ

& KÍNAI NAGYKÖRÚT

A „Császárvárosok” körutazás 
folytatásaként hajózunk a 
Li-folyó mesebeli kúpkarsztjai 
között és felfedezzük Dél-Kína 
legcsillogóbb világvárosait: 
Kantont, Hongkongot és az 
„ázsiai Las Vegas-t”, Makaót!

KANTON

LI-FOLYÓ

SZUPEREXPRESSZ
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JANUÁR 15-27.AZ INDIAI-ÓCEÁN GYÖNGYSZEMEI

1. nap: Budapest - Dubaj - Colombo
Utazás átszállással, éjszaka a repülőn.

2. nap: Colombo - Negombo
Reggeli érkezést követően városnézés 
COLOMBO-ban, a sziget fővárosában. 
A főbb nevezetességek megtekintése 
után továbbutazás Negombo környé-
ki, tengerparti szállodába, vacsora.

3. nap: Dambulla - Pinnawala - Sigiriya
Utazás DAMBULLA-ba, a sziget leg-
nagyobb, szobrokkal és festmények-
kel díszített buddhista barlangszen-
télyéhez. Utunkat folytatva látogatás 
a PINNAWALA-i elefánt-árvaházban, 
ahol a dzsungelben árván maradt 
állatokat gondozzák. Rizsföldek, kó-
kuszligetek, ananászkertek és gumifa 
ültetvények mentén érkezünk Si-
giriya környéki szállásunkra. Vacsora.

4. nap: Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya 
Reggel megmásszuk (vaslépcsőkön) a 
SIRIGIYA-ban álló Oroszlán-sziklát, hogy 
megcsodálhassuk az elénk táruló pano-
rámát és a sziklafalakra festett freskókat. 
Utazás POLONNARUWA romvárosba, 
mely a szingaléz birodalom fővárosa volt. 
A dzsungel által benőtt paloták, templo-
mok, kőszobrok jelentős részét már feltár-
ták. Szállás és vacsora Sigiriya környékén.

5. nap: Matalé - Kandy
Irány MATALÉ, ahol egy fűszerkertben 
bemutatóval egybekötött kóstolón 

veszünk részt! Úton Kandy felé, rövid 
pihenő egy batikműhelynél, ahol a 
ceyloni kézműipar remekeit láthatjuk. 
KANDY tartományi székely, a buddhiz-
mus egyik szent helye, az ország kul-
turális központja. A városnézés mellett, 
felkeresünk egy fafaragó műhelyet és 
a drágakő múzeumot is, majd zenés 
folklór show keretében ismerkedés 
Sri Lanka tradicionális táncaival, ze-
néivel és népviseleteivel. A napot a 
Fog-templom impozáns épületével 
zárjuk. Vacsora és szállás Kandy-ben.

6. nap: Kandy - Nuwara Eliya
A festői környezetben található, he-
gyektől övezett szent város a szinga-
léz királyok utolsó székhelye, egykor 
főváros volt, továbbá zarándokhely. 
Séta a Királyi Botanikus Kertben, 
mely több mint 4000 féle növénynek 
ad otthont. Utazás a sziget népszerű 
hegyvidéki üdülőhelyére. NUWARA 
ELIYA-ba, ahonnan a kiváló minőségű 
ceyloni tea világhódító útjára indult. 
Vacsora és szállás Nuwara Eliyában.

7. nap: Nuwara Eliya - Yala Nemzeti 
Park - Tissamaharama
Látogatás egy teaültetvényen és egy 
teagyárban, majd továbbutazás az El-
la-hasadék felé. A lépcsőzetesen lez-
úduló Ravana-vízesés megtekintését 
követően irány YALA, az ország legna-

gyobb nemzeti parkja, ahol dzsip-sza-
fari során elefántokat, krokodilokat, 
majmokat, bivalyokat és más helyi vad-
állatokat láthatunk, ha szerencsénk van. 
Vacsora és szállás Tissamaharamában.

8. nap: Galle - Colombo - Malé -  
Lhohifushi-sziget
Indulás vissza a fővárosba. Útköz-
ben gyönyörködhetünk a tájban, és 
megállunk GALLE-ban. A híres kikö-
tőváros európaiak által épített erődje 
a gyarmati időszak jelentős emléke. 
Utazás repülővel a MALDÍV-SZIGETEK 
fővárosába az esti órákban. Érkezés 
után motorcsónakos transzfer az 
üdülőszigetre. Vacsora, szállás Lhohi-
fushi-szigeten
9-11. nap: Pihenés Lhohifushi- 
szigeten „all inclusive” ellátással
A Marco Polo által felfedezett és az 
„Indiai-óceán virága” névre keresz-

telt szigetország 19 szigetcsoport 
láncolata. Élvezhetjük a szálloda kü-
lönféle wellness szolgáltatásait és 
„all inclusive” kényeztetését, vagy 
választhatunk a helyi szervezésű, 
különböző fakultatív programokból 
(jelentkezés és fizetés a helyszínen), 
pl: tengeralattjáró túra, mélytengeri 
búvárkodás és sznorkelezés, naple-
mentés hajókázás stb.

12. nap: Malé - Dubaj
Szabad program hazaindulásig. A szo-
bák és szállodai szolgáltatások délig 
vehetők igénybe, de indulás előtt egy 
közös szobát biztosítunk átöltözésre, 
felfrissülésre. Visszautazás MALÉ re-
pülőterére motorcsónakokkal. Haza-
utazás az esti órákban, átszállással.

13. nap: Dubaj - Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

KÖRUTAZÁS SRÍ LANKÁN & PIHENÉS A MALDÍV-SZIGETEKEN

Srí Lanka sokkal több, mint a világhírű ceyloni tea  hazája! Körutazás a vál-
tozatos földrajzi adottságokkal rendelkező szigeten, majd nyaralás fehér 
homokos álomstrandon, a Maldív-szigeteken.

MALDÍV-SZIGETEK

Dátum:       01.15 - 01.27.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  620.000,- Ft   Repülőtéri illeték kb.: 149.000,- Ft    Egyágyas felár: 250.000,- Ft

Tengerparti kétágyas villák felára a Maldív-szigeteken: 30.900,- Ft/fő
Óceánra épült villa felára a Maldív szigeteken: 239.900,- Ft/fő
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Belépőjegyek: kb. 150,- USD (irodánkban, előre fizetendő!)
Szervizdíj / borravaló: 60,- USD

Srí Lanka (Ceylon) vízum: kb. 35,- USD (irodánkban fizetendő!)
A Maldív-szigetek a magyar állampolgárok részére vízummentes.
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és motorcsónakkal; helyi középkategóriájú szállodák, a 
Maldív-szigeteken kerti villákban; Srí Lankán félpanzió, a Maldív-szigeteken „all inclusive” ellátás; idegenvezetés; 
BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Dambulla Arany Temploma, Polonnaruwa ősi romjai, Sigiriya ősi romjai, Kandy 
Fog-templom, Galle erőd/óváros

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

DAMBULLA
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Dátum:   11.17 - 11.30.
   02.08 - 02.21.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  589.900,- Ft       A „KORÁN KELŐKNEK”: 539.900,- Ft*
*Érvényes a februári dátumra, az indulást megelőző 120. napig (2018. október 10-ig), amennyiben a részvételi díj + 
illeték + és az esetleges egyágyas felár, teljes összegét a jelentkezést követően 8 napon belül kifizeti. 

Repülőtéri illeték kb.:  115.000,- Ft    
Belső repülőjegyek:   340,- USD (Indulás előtt itthon, az irodában fizetendő!)
Egyágyas felár:   158.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Szervizdíj / borravaló: 60,- USD
Burmai vízum: kb. 50,- USD (1 db fénykép szükséges és irodánkban fizetendő!)
Vízum ügyintézés díja: 3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és motoros csónakokkal; helyi középkategóriájú szállodák; 
félpanzió; belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Rangun: Shwedagon Pagoda; Bagan régészeti területe

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Drágakövek - rubin, zafír és smaragd - birodalmába invitáljuk Önöket!  
Mianmart a helyiek őszinte, tolakodástól mentes kedvessége emeli  
Délkelet-Ázsia egyre kedveltebb úti céljává.

1. nap: Budapest - Rangun (Yangon)
Repülés Budapestről dohai átszállás-
sal Rangunba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Rangun
Városnézés a közelmúlt fővárosában: a 
zarándoklatok fontos központja a Sule 
Pagoda, belváros és a gyarmati negyed, 
a Bogyoke piac. Mianmar legnagyobb 
buddhista temploma, szent helye és 
legfőbb nevezetessége a Shwedagon 
Pagoda, mely híres buddhista zarán-
dokhely, minden hívőnek álma eljutni 
ide. A naplemente elképzelhetetlen 
látvány a 20.912 darab színarany téglá-
ból álló, több mint 10.000 gyémánttal 
és különböző drágakövekkel díszített 
sztúpákon. Szállás Rangunban.

3. nap: Bago - Arany Szikla - Kyaiktio
BAGO-ba, a második uralkodói di-
nasztia fővárosába utazunk. A tele-
pülés határában található a Kyaikpun 
Pagoda, melynek a 30 m magas, egy-
másnak háttal ülő Buddha szobrok a 
főbb látnivalói. Továbbutazás KYAIK-
TIO-ba, az Arany Sziklához, mely a 
színarany bevonatról kapta nevét, és 
a legenda szerint Buddha egy hajszá-
la tartja. Nemcsak a látvány, az uta-
zás is különleges a hajtűkanyarokban 
gazdag úton, hiszen a terepviszo-
nyok miatt csak nyitott teherautón 
tudjuk megközelíteni. A naplementét 

a Sziklánál töltjük, majd visszautazás 
a kyaiktioi szálláshelyre.

4. nap: Bago - Rangun
Visszatérünk BAGO-ba, és folytatjuk 
az ismerkedést az egykori fővárossal: 
a hatalmas fekvő Buddha pagodája 
(Shwethalyaung), a 16. században 
épült egykori uralkodói Kanbawzat-
hadi Palota és Múzeum. Délután visz-
szautazás Rangunba, szállás.

5. nap: Heho - Inle-tó 
Átrepülünk Heho-ba, onnan továbbu-
tazás az INLE-TÓ partjára. Hajókázás a 
tavon és a tóra épült cölöpházak között. 
A tóra épült szálláshely felé haladva 
megállunk néhány helyi falu kézműves 
manufaktúrájánál. Szállás az Inle-tónál.

6. nap: Inle-tó - Pindaya 
Ismét csónakokba szállunk, és foly-
tatjuk a tó felfedezését. A nap során 
megnézzük a Phaung Daw Oo pa-
godát, az Inn Paw Khon falut, amely 
selyemszövésről híres és felkeressük 
a térségben élő, nyakgyűrűt viselő 
Padaung törzset. Délután továbbuta-
zás Pindaya-ba. Szállás.

7. nap: Pindaya - Mandalay
Látogatás a SHWE U MIN sztupáknál. 
PINDAYA barlangjainak zegzugos jára-
taiban több mint 8.000 különféle anyag-
ból készült Buddha-szobor található. To-
vábbutazás Mandalay-be, szállás.

8. nap: Mingun - Mandalay
Délelőtt hajókirándulás a közeli MIN-
GUN-ba, Mianmar utolsó királyi váro-
sába. Séta a befejezetlen Mingun Pa-
godához, melynek tetejéről páratlan 
kilátás nyílik a környékre. Délután vá-
rosnézés a Burma szívében található 
MANDALAY-ben, amely az ország 
második legnagyobb települése és 
egykor fővárosa is volt. Látogatás a 
Mahamuni Pagodában, majd a Kut-
hodaw Paya-t nézzük meg, végezetül 
a Shwenandaw Kyaung fából épült 
kolostorba látogatunk, ahol a szerze-
tesek esti imához vonulását is láthat-
juk. Szállás Mandalay-ben. 

9. nap: Amarapura - Sagaing - Inwa 
- Mandalay
Egész napos kirándulás az egyko-
ri királyi városokba. Elsőként az ősi 
fővárosba, AMARAPURA-ba látoga-
tunk, megtekintjük a Mahagandayon 
kolostorban élő kb. 1200 szerzetes 
ételosztási ceremóniáját Továbbuta-
zás az Ayeyarwardy-folyó túloldalán 
épült és „Kis Bagannak” tartott vallási 
központba, SAGAING-ba. Ismerkedés 
INWA-val, a Burmai Királyság egykori 
fővárosával. Szállás Mandalay-ben.

10. nap: Mount Popa - Bagan
A kialudt MOUNT POPA vulkán Bur-
ma istenvilágának Olimposza, ahol az 
ősi szellemek palotája épült. Megte-
kintéséhez nehéz, meredek, lépcsős 
utat kell megtenni. Akinek ez megter-

helő, a hegy lábánál gyönyörködhet 
a vulkán és a környék látványában. 
Továbbutazás Kyaukse és Meiktila vá-
rosokon keresztül Baganba. A naple-
mentét az Ayeyawady folyón hajózva 
csodáljuk meg. Szállás Baganban.

11. nap: Bagan
Egész napos városnézés a burmai 
civilizáció bölcsőjében, BAGAN-ban, 
a mianmari Angkor-ban. A romte-
rületen barangolás során láthatjuk 
többek között: Shwezigon pagoda, 
Ananda templom, Dhanna Yangi 
templom, Bupaya pagoda, Byaukgyi 
templom. Szállás Baganban.

12. nap: Bagan - Rangun
Délelőtti órákban átrepülünk Ran-
gunba. Ismerkedés a város további 
látnivalóival: a Chauk Htat Gyi Pago-
da (hatalmas fekvő Buddha pagoda), 
a Kandawgyi-tó környéke. A napot a 
színes kínai éjszakai piacon zárjuk va-
csorával. Szállás Rangunban.

13. nap: Rangun - Doha
Indulás Dohába a kora reggeli órákban. 
A déli érkezést követően városnézés 
Katar fővárosában: Emír Palota (kívül-
ről), Kard emlékmű, Gyöngy emlékmű, 
Óratorony, erődök, kikötő és természe-
tesen az elmaradhatatlan bazár stb. 
Hazautazás az éjjeli órákban.

14. nap: Doha - Budapest
Érkezés Budapestre a hajnali órákban.

NOVEMBER 17-30., FEBRUÁR 8-21.MIANMARI NAGYKÖRÚT: KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL…

BURMAI DRÁGAKÖVEK

PINDAYA
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1. nap: Budapest - Saigon
Repülés Budapestről átszállással Sai-
gonba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Saigon
Érkezés SAIGON-ba (Ho Chi Minh 
Város) kora délután. Kirándulás az 
alagútrendszeréről híres egykori ge-
rillabázishoz, a Cu Chi alagutakhoz. 
Megtekintjük a vietkongok által ké-
szített leleményes csapdákat, filmve-
títést láthatunk továbbá az amerikai 
katonai bázis alá épített kiterjedt 
alagútrendszerről. Vacsora és szállás 
Saigonban.

3. nap: Saigon
Egész napos városnézés Vietnam 
legnagyobb városában, SAIGON-ban: 
Notre Dame katedrális, városháza, fő-
posta épülete, Újraegyesítési palota, 
Háborús emlékek múzeuma. Napköz-
ben ebéd, majd a Thien Hau Pagoda, 
kínai negyed, Binh Tay piac megte-
kintése. Szállás Saigonban.

4. nap: Mekong-delta - Ben Tre - Saigon
Egész napos kirándulás a Mekong fo-
lyó torkolatához. Ez a vidék Vietnám 
„éléskamrája”. Az innen származó 

rizs, egzotikus gyümölcsök, méz stb. 
látja el az ország nagy részét. Úticé-
lunk a Mekong folyó deltái közt elte-
rülő, festői BEN TRE. Érkezésünk után 
motorcsónakkal tekintjük meg a folyó 
és környékének gazdag élővilágát, a 
helyi téglaégetők praktikáit, kikötünk 
egy-két szigeten, kézműves falvakba 
látogatunk. A helyi specialitásokban 
gazdag ebédet követően utunkat az 
elbűvölően zöldellő rizs- és zöldség-
földekre folytatjuk a csatornákon ha-
jókázva. Szállás Saigonban.

5. nap: Danang - My Son - Hoi An
Délelőtt repülés Saigonból Dan-
ang-ba, majd utazás tovább autó-
busszal MY SON-ba, ebéd útközben. 
A város méltán érdemelte ki a Vi-
lágörökség kitüntetést, kivételes pél-
dája a hindu építészet délkelet-ázsi-
ai hatásának. A Csampa-dinasztia 
idején fontos vallási központ is volt. 
Továbbutazás autóbusszal Hoi Anba. 
Szállás Hoi Anban.

6. nap: Hoi An - Hue
HOI AN Danangtól délre található, 
festői szépségű városka. Megtekint-
jük a település legősibb pagodáját, 

Chua Chuc Thanh-t, az évszázados 
kereskedőlakokat, a 400 éves fedett 
japán hidat. Ebéd, majd továbbuta-
zás HUE-ba. Látogatás a Dong Ba 
piacon. Szállás Hue-ban.

7. nap: Hue
Az egész napos városnézés hajóki-
rándulással indul a Parfüm-folyón. 
Látogatás a Hét Történet (Thien 
Mu) pagodához, majd Minh Mang 
sírjához. Az egykori császárváros a 
pekingi Tiltott város mintájára épült: 
Ngo Mon kapu, Thai Hoa palota, Man-
darinok Csarnoka, Tiltott bíbor város 
(a császár személyes birodalma), Tu 
Duc uralkodó sírja. Ebéd napközben, 
szállás Hue-ban.

8. nap: Hue - Hanoi
Délelőtt repülés a vietnámi fővárosba, 
HANOI-ba. Megismerkedünk Ázsia 
egyik legkellemesebbnek tartott vá-
rosával, mely tavairól, árnyékos sugár- 
útjairól és közparkjairól híres: Ho Si 
Mihn Mauzóleum, Egypilléres Pago-
da, operaház, a neogótikus Szent Jó-
zsef katedrális, Irodalom Temploma, 
a város szívében lévő Hoan Kiem-tó. 
Vacsora és szállás Hanoiban.

9. nap: Halong-öböl
Az egész napot a HALONG-ÖBÖL-ben 
töltjük. Hajókirándulás a bizarr mészkő-
sziklákkal tűzdelt tengeren, látogatás a 
Thien Cung cseppkőbarlangban. Ebéd a 
hajó fedélzetén, szállás Hanoiban.

10. nap: Vientiane
Délelőtt átrepülünk a laoszi fővárosba. 
Ismerkedés VIENTIANE főbb látniva-
lóival: Wat That Luang (Királyi Stupa), 
Laosz legfontosabb nemzeti emlékmű-
ve, Diadalív (tetejéről gyönyörű kilátás 
nyílik az egész városra), Wat Pha Keo 
templom, Wat Si Saket, Wat Si Muang. 
Vacsora és szállás Vientiane-ban.

11. nap: Luang Prabang
Délelőtt átrepülünk LUANG PRA-
BANG-ba, mely a csodálatos templo-
mairól és az azt övező mesésen szép 
tájról nevezetes. Városnézés: Wat 
Xieng Thong, Wat Visoun, Wat That 
Luang majd látogatás az egykori ki-
rályi palotában, amely ma Nemzeti 
Múzeumként látogatható, 1975-ig 
lakta a királyi család. Csodás a nap-
lemente látványa a Phusi dombról, 
melyre 330 lépcsőfok leküzdése 
után juthatunk fel. Szállás és vacsora 
Luang Prabangban.

12. nap: Luang Prabang
Hajókirándulás a Mekongon a Pak Ou 
barlangokhoz, amit a helyiek szent 
helyként tisztelnek. A barlang bel-
sejében több ezer faragott szobrot 
helyeztek el az évek során erre járt 
vándorok. Majd Laosz egyik kihagy-
hatatlan természeti látványosságát, 
a Smaragd-vízesést keressük fel. A 
dzsungel szívében, méteres növény-
levelek között egy-két méteres szint-

Az Indokína szó jelentése, az India és Kína nevek kombinációja. Ami Kínától 
délre van, és Indiától pedig keletre. 18 napos tartalmas körutazásunk során 3 
ország leghíresebb, egytől-egyig lenyűgöző helyszíneivel ismerkedünk, be-
pillantást nyerve eme távoi tájak kultúrájába, mindennapjaiba. Közkívánatra 
egy teljes nappal többet töltünk Saigonban, és megtekintjük a vietkongok 
leleményes alagútrendszerét is!

INDOKÍNAI CSODÁK CSODÁJA

VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA

LUANG PRABANG HOI AN

HUE
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Dátum:    11.15 - 12.02; 03.02 - 03.19.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:   619.800,- Ft  
A „KORÁN KELŐKNEK”*:  584.800,- Ft 
*Érvényes a márciusi dátumra, az indulást megelőző 120. napig (2018. október 31-ig), amennyiben a részvé-
teli díj + illeték + és az esetleges egyágyas felár, teljes összegét a jelentkezést követően 8 napon belül kifizeti. 

Repülőtéri illeték kb.:   139.000,- Ft 
Egyágyas felár:    175.900,- Ft
Belföldi repülőjegyek kb.:   750,- USD  (Itthon az elutazás előtt fizetendő!)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5%. 
Szervizdíj / borravaló: 75,- USD 
Vízumok, illetékek: 
Vietnam: kb. 25,- USD + 3.500,- Ft ügyintézési díj (Irodánkban előre fizetendő!)
Kambodzsa: kb. 30,- USD (Belépéskor a határon fizetendő!)
Laosz: kb. 30,- USD (Belépéskor a határon fizetendő!) 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, hajóval és csónakokkal; helyi középkategóriás szál-
lodák; félpanzió (reggeli és ebéd v. vacsora programtól függően); idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Vietnam: Hue császárváros műemlék-együttese, Ha Long-öböl, Hoi An ősi városa, My 
Son szentély, Kambodzsa: Angkor romjai, Laosz: Luang Prabang

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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 NOVEMBER 15 - DECEMBER 2., MÁRCIUS 2-19.
különbséggel türkizkék vizű meden-
cék sora követi egymást. Visszaútban 
Luang Prabangba megnézünk egy 
helyi falut is. Vacsora és szállás.

13. nap: Luang Prabang - Angkor
Repülés Angkorba a délutáni órák-
ban. Érkezés után transzfer a szál-
lodába. Pihenés és szabadprogram. 
Vacsora és szállás Siem Reapben.

14. nap: Angkor
Ismerkedés az ősi királyi város leg-
szebb, mesterséges víztükrök között 
épült templomaival, palotáival. Első-
ként a legismertebb ANGKOR WAT 
szerepel a programunkban. A nap 
befejezéseként a PHNOM BAKHENG 
megtekintése, ahonnan csodálatos 
a naplemente látványa. Vacsora és 
szállás Siem Reapben.

15. nap: Angkor másodszor
Az előző nap folytatásaként megis-

merkedünk ANGKOR további neve-
zetességeivel: BANTEAY SREI, ANG-
KOR THOM, TA PROHM, BAYON stb. 
Vacsora és szállás Siem Reapben.

16. nap: Phnom Penh
Utazás autóbusszal Kambodzsa fővá-
rosába. A csoport útközben Skuon-
ban, a sült pókokról és bogarakról 
híres kisvárosban tesz egy rövid láto-
gatást. Érkezés PHNOM PENH-be az 
esti órákban. Vacsora és szállás.

17. nap: Phnom Penh - Doha 
Városnézés: megtekintjük a Királyi 
Palotát, az Ezüst Pagodát, a vörös 
khmerek egykori börtönét és a pia-
cot. Koradélután transzfer a repülő-
térre, hazautazás dohai átszállással. 
Éjszaka a repülőn.

18. nap: Doha - Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében

VIENTIANE PHNOM PENH

HALONG-ÖBÖL ANGKOR

SAIGON
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1. nap: Budapest - Delhi 
Délután repülés Budapestről átszál-
lással Delhibe. Éjszaka a repülőn. 

2. nap: Delhi
Reggel érkezünk DELHI-be. Város-
nézés India fővárosában, ebéddel. A 
Qutub Minar az ország első és legré-
gibb iszlám építménye. Magas tornya 
és az udvarán álló sok évszázada 
nem rozsdásodó vasoszlop mára Del-
hi szimbólumaivá váltak. A második 
mogul császár, Humayun sírja a per-
zsa ihletésű sírépítészet remekműve. 
A város legnagyobb mecsete a Jama 
Masjid, ahol egyszerre akár húszezer 
igazhitű is imádkozhat. Több törté-
nelmi eseménynél fontos szerepet 
játszott a Vörös Erőd (kívülről). A brit 
birodalom indiai fővárosaként, a XX. 
század elején épített ÚJ-DEHI-ben az 
India Kapu és a parlament (kívülről). 
Megtekintjük a híres politikus és pol-
gárjogi harcos, Mahatma Gandhi em-
lékhelyét, a szépen parkosított Raj 
Gath-ot, és a Lakshmi-Narayan hindu 
templomot. Szállás Delhiben.

3. nap: Delhi - Sikandra - Agra
A városnézés folytatása Delhiben: 
megtekintjük a 2005-ben megnyi-

tott Akshardham hindu templomot, 
melynek csodálatos faragásait kb. hé-
tezer művész készítette. A templom 
hatalmas területén gyönyörű épüle-
tek, parkok, szökőkút-kompozíciók 
állnak. Megtekintjük még a Lótusz 
templomot és annak szép parkját is. 
A nyíló lótuszvirágot formázó, fehér 
márványból készült templom a bahá’í 
Imaház a bahá’í hit leghíresebb temp-
loma Indiában. Délután utazás au-
tóbusszal AGRÁ-ba. Útközben meg-
nézzük SIKANDRA-ban Akbar nagy 
moguluralkodó saját tervezésű, vörös 
homokkőből és márványból épült im-
pozáns síremlékét. Szállás Agrában.

4. nap: Agra  (Taj Mahal)
Városnézés AGRÁ-ban, amely a mo-
gul uralkodók ideje alatt élte fényko-
rát. A Taj Mahal fenséges síremlék, a 
szerelem emlékműve, amit Sah Jahan 
császár építtetett kedvenc felesége, 
a Palota Gyöngye, azaz Mumtaz Ma-
hal tiszteletére. Az Agra erőd a delhi-i 
erőd ikertestvére, melynek belsejé-
ben több mogul császár is szépséges 
palotákat építtetett vörös homokkő-
ből és fehér márványból. Láthatjuk 
benne többek között Sah Jahan bör-

tönét és Jehangir fekete trónusát is. 
Szállás Agrában.

5. nap: Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Utazás autóbusszal FATEHPUR 
SIKRI-be, a szellemvárosba. A te-
lepülést a legnagyobbnak tartott 
mogul császár, Akbar építtette az őt 
megsegítő Sufi bölcs, Salim Chisti 
tiszteletére. A vörös homokkőből ál-
modott palota csodálatos keveréke a 
mogul, a perzsa, az iszlám és a hindu 
építészetnek. A várost nem sokkal 
megépítése után - valószínűleg - víz-
hiány miatt elhagyták. Továbbutazás 
Rajasthan fővárosába, JAIPUR-ba. 
Útközben megállunk még - ha időnk 
engedi - egy IX. századi „lépcsős 
kútnál”, a Chand Baori-nál. A világ 
egyik alig ismert csodája olyan, mint 
egy fordított „negatív” maja piramis. 
Szállás Jaipurban.

6. nap: Jaipur (Amber erőd)
Látogatás a kissé zord külsejű, de 
gyönyörű belsejű, festői Amber 
erődbe, ahol megismerkedünk az 
uralkodók és háremhölgyeik életé-
vel, látjuk többek között a fantasz-
tikus Sheesh Mahalt is (Tükörterem). 
Délután folytatjuk városnézésünket 
az 1727-ben alapított és 1853-ban 
a walesi herceg tiszteletére, az üd-
vözlés színére festett, rózsaszínben 
pompázó JAIPUR-ban: Jantar Man-
tar vagyis a Csillagvizsgáló, a City 
Palace, avagy Városi Palota, Hawa 
Mahal, vagyis a Szelek Palotája (kí-
vülről). Szállás Jaipurban.

7. nap: Adzsmír - Puskár - Jodhpur
(vagy Delhi - Budapest)
Az ARANYHÁROMSZÖG prog-
ram utasai kísérővel visszautaznak  
Delhibe. Búcsúvacsorát követően 
hazautazás a hajnali órákban át-
szállással, érkezés Budapestre a déli 
órákban. A hosszabb programokat 
választó utasok tovább kalandoz-
nak Rádzsasztánban, amit a Maha-
radzsák országaként is emlegetnek. 
ADZSMÍR-ban megnézzük India 
legszentebb szúfi zarándokhelyének 
Naszijan dzsaina templomát. Kitérőt 
teszünk még a hindu szentvárosba, 
PUSKÁR-ba is. Szállás Jodhpurban.

8. nap: Jodhpur - Ranakpur -  
Kumbalgarh
Délelőtt városnézés JODHPUR-ban, 
a „kék városban”: a város fölé ma-
gasodó Mehrangarh erőd, Jaswant 
Thada - egy indiai maharadzsa em-
lékére épített márvány mauzóleum 
-, Óratorony. Délután továbbutazunk 
KUMBALGARH-ba. Útközben rövid 
pihenőt tartva felkeressük RANAK-
PUR csodálatos dzsaina templomát. 
A márványból faragott műremek 
építését a XV. században kezdték, a 
templomát tartó 1444 oszlop közül 
nem találni két egyformát. Szállás 
Kumbalgarh-ban.

9. nap: Kumbalgarh - Udaipur
A napot a XV. században épült Kum-
balgarh-erődnél kezdjük. Rádzsasz-
tán legbevehetetlenebb vára az 
UNESCO Világörökség része. Mint 

ÚJ PROGRAMUNK TÖBB VÁLTOZATBAN IS FOGLALHATÓ, ami ritka a magyar 
utazásszervezők kínálatában. A klasszikus Aranyháromszög (Delhi - Agra - 
Jaipur) megunhatatlan látnivalóin túl India legnagyobb területű államának 
legszebb gyöngyszemeit tárjuk Önök elé. Fedezze fel velünk a Maharadzsák 
földjét, építészeti remekeit és gazdag történelmét! Ha ideje engedi, tartson 
velünk Pandzsáb államba is, ahol a szikhek legfontosabb vallási központjá-
hoz, az Aranytemplomhoz is ellátogatunk Amritszárban!

ARANYHÁROMSZÖG & RÁDZSASZTÁN CSODÁI & AMRITSZÁR

INDIA GYÉMÁNTJAI - MAHARADZSÁK FÖLDJÉN

DELHIJAIPUR

JODHPUR
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egy hatalmas barna kígyó, úgy kúszik 
fel 36 km hosszan az Arávalí-hegy 
töredezett kontúrján az erőd fala. 
Továbbutazás UDAIPUR-ba, mely 
sokak szerint Rádzsasztán legszebb 
városa . A tavak és paloták városában 
esti hajókázás során gyönyörködhe-
tünk a Picshola-tó körüli hegyekben, 
palotákban, templomokban. Szállás 
Udaipurban.

10. nap: Udaipur - Bombay
Városnézés a Kelet Velencéjeként is 
emlegetett UDAIPUR-ban: maha-
radzsa palotaegyüttes és múzeum, 
XVII. századbeli hindu Jagdish temp-
lom. A város meseszép kertjei közül 
megnézzük az egyik legnépszerűb-
bet: Saheliyon-ki-Bari. A délutáni 
órákban repülés BOMBAY-be (mai 
nevén MUMBAI). Szállás Bombay-ben.

11. nap: Bombay
Kirándulás kishajóval ELEPHAN-
TA-szigetre, mely a kőfaragásokkal 
és gyönyörű szobrokkal díszített 
barlangjairól híres. Délután városné-
zés BOMBAY-ben: Függőkert, India 
kapuja, Dhobi-ghat, Gandhi emlék-
múzeum. 

Azoknak, akik nem tartanak tovább 
a csoporttal Amritszárba, búcsúva-
csorát követően hazautazás a haj-
nali órákban átszállással, érkezés 
Budapestre a déli órákban. A hosz-
szabbításon résztveőknek szállás 
Bombay-ben.

12. nap: Amritszár (Aranytemplom)
Délelőtt repülés a szikh vallás Mek-
kájába, AMRITSZÁR-ba a menetrend 
függvényében. A városhoz közeli (a 
két állam közti barátság jegyében) 
nyitva tartó indiai-pakisztáni hatá-
ron megtekintjük a fergeteges kato-
nai parádét. Részt vehetünk a Guru 
Granth Sahib, a szikhek szent köny-
vének esti búcsúztató szertartásán, a 
gyönyörű esti kivilágításban pompá-
zó Aranytemplomban. Vacsora, szál-
lás Amritszárban.

13. nap: Amritszár
Délelőtt ismét felkeressük a Halha-
tatlanság tavánál épült Aranytemp-
lomot. A fehér márvány medence 
partjától márvány gyalogjáró vezet 
a vastag aranyozással bevont, a tó 
közepén „úszó” építményhez. A min-
denki számára nyitott templomban 
megnézzük a főépületet, a Harman-
dir Sahibot, az Akal Takht Sahibot, 
ahol éjjel őrzik a szent könyvet, és a 
közösségi konyhát. A város másik, bár 
szomorú nevezetessége az 1919. évi 
brit vérengzés helyszíne, a Jallianwala 
Bagh, mely történelmi mementóként 
őrzi a puskagolyók nyomait. Búcsúva-
csora, majd rövid átöltözési lehetőség 
után transzfer a repülőtérre a késő esti 
órákban. Hazautazás dohai átszállás-
sal, éjszaka a repülőn.

14. nap: Budapest
Átszállás után érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében. 

MÁRCIUS 9-16. (MÁRCIUS 9-20., MÁRCIUS 9-22.)

   ARANYHÁROMSZÖG RÁDZSASZTÁN  AMRITSZÁR
   ALAPPROGRAM  HOSSZABBÍTÁS  HOSSZABBÍTÁS
Dátum:    03.09 - 03.16.  + 4 éjszaka  + 2 éjszaka
RÉSZVÉTELI DÍJ:  199.900,- Ft  +169.900.- Ft  +79.000,-Ft
a 7. napon hazautazóknak +19.800,- Ft

Repülőtéri illeték kb.:  159.000,- Ft            ---                  ---
Belső repjegyek illetékkel.:        ---   +230,- USD  +250,- USD 
Egyágyas felár:   58.500,- Ft   +65.900,- Ft  +49.800,- Ft
Belépőjegyek kb.:  110,- USD   +50,- USD   a részvételi díjban
Szervizdíj / borravaló:  40,- USD   +20,- USD   +10,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Indiai vízum: 80,- USD (utazás előtt, itthon fizetendő!), +vízumügyintézés díja: 5.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programokon autóbusszal; kitűnő 4* szállodák; félpanzió; idegenvezetés; 
BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Delhi: Vörös-erőd, Humayun császár síremléke, Qutub Minar; Agra: Taj Mahal, Agra Erőd; 
Fatehpur Sikri; Jaipur: Amber erőd, Jantar Mantar; Kumbhalgarh erőd; Elephanta-sziget

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

SPECIÁLIS AJÁNLAT! 
Gondoltunk azokra is, akik már jártak a klasszikus 
Aranyháromszög programunkon. Számukra egy 
különleges Rádzsasztán & Amritszár programvari-
ációval készültünk, melynek részleteit megtalálja 
honlapunkon, illetve irodánkban!

AMRITSZÁRTAJ MAHAL
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A Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka - varázslatos nevek, melyek kü-

lönleges tájakat, csodálatos építészeti remekeket, az észak-indiaitól merő-
ben eltérő életformát, a Dekkán-félsziget lenyűgözően gazdag történelmét, 
barátságos lakóit rejtik. Ha ideje engedi, tartson velünk Bombay-be és a vi-
lághírű Ajanta sziklatemplomokhoz valamint az Ellora barlangokhoz is!

1. nap: Budapest - Chennai (Madras)
Repülés Budapestről átszállással 
Madrasba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Madras - Mahabalipuram
Érkezés a reggeli órákban MAD-
RAS-ba, ismerkedés a várossal: 
Szt. Tamás katedrális, Kormányzati 
negyed, Arulmigu Kapaleeswarar 
templom, Marine Beach tengerparti 
sétány. Továbbutazás Mahabalipu-
ramba. Szállás.

3. nap: Kanchipuram 
Kirándulás KANCHIPURAM-ba. A 
település egyike India hét szent 
városának, 150, napjainkban is mű-
ködő templommal. A Kailasanatha 
templom a VIII. században épült, a 
fő szentély körül található 58 kisebb 
szoborral, freskókkal. Az Ekamba-
reswara templom a legnagyobb 
Siva-templom, az 57 méteres Raja-
gopuram (torony) egyike a legmaga-
sabbaknak Dél-Indiában. A Varadha-
raja templom masszív és impresszív. 
Visszatérünk a Bengáli öböl homokos 
partján fekvő MAHABALIPURAM-ba, 
a VII. században épült híres Shore 
templom megtekintése. Szállás. 

4. nap: Pondicherry - Tanjore 
Hosszú, élményekben gazdag nap vár 
ránk. Az 1954-ig francia uralom alatt 
állott PONDICHERRY-ben megláto-
gatjuk a nagy indiai gondolkodó, Sri 
Aurobindo sírját és az Arulmigu Ma-
nakula Vinayagar templomot. Délután 
érkezünk TANJORE-ba, Tamil Nadu 
tartomány „rizses csészéjébe”, mely 
híres kézműiparáról is. Városnézés, a XI. 
századi dravida Brihdeeswara temp-
lom megtekintése. Szállás Tanjore-ban.

5. nap: Tiruchirapalli (Trichy) - 
Srirangam - Madurai
Utazás Tiruchirapalliba, majd onnan 
a SRIRANGAM-szigetre, a temp-
lom-városba. Látogatás a Ranga-
nathasvami templomban, amely 
Dél-India hindu művészetének egyik 
ikonikus alkotása. MADURAI-ban a 
gazdagon díszített Meenakshi temp-
lomot tekintjük meg, melynek az 
1000 oszlop csarnoka a legismertebb 
része. Ez az emlékezetes remekmű a 
XVI. században épült, zenélő oszlo-
pait sárkányminták díszítik, s minden 
oszlopa más dallammal kápráztat el. 
Szállás Madurai-ban.

6. nap: Periyar Nemzeti Park 
Délelőtt utazás a PERIYAR Nemzeti 
Parkba. Utunk sokféle fűszer-, kávé-, 
teaültetvény között, gyönyörű, hegyes 
vidéken át vezet. Útközben látogatást 
teszünk egy fűszerültetvényen. Szál-
lás a nemzeti park területén.

7. nap: Alleppey (Alappuzha) - 
Kerala lagúnái - Cochin 
Korán reggel utazás ALLEPPEY-be, 
a Malabár-partra. Itt hajóra szállunk 
és irány a Cardamom-hegyek és az 
Arab-tenger közti, 40 folyó formálta 
lagúnák világa. Allepey egy festőien 
szép tóparti városka, Kelet Velencéjé-
nek is nevezik a számtalan lagúnának, 
tavacskának és csatornának köszönhe-
tően. Tradicionális hajón fedezzük fel 
a holtágak partján zajló életet, India 
egyik legvarázslatosabb vidékét. A ha-
jókázás során ebéd majd továbbutazás 
autóbusszal Cochinba, szállás.

8. nap: Cochin 
Délelőtt városnézés COCHIN óváro-
sában: Szent Ferenc templom, Hol-
land Palota, tengerpart a kínai ha-
lászhálókkal, séta a zsidó negyedben, 
Mattancherry-ben. Szabadidő, majd 
este részvétel egy „kathakali” tánc-
bemutatón. Szállás Cochinban.

9. nap: Vythiri 
Délelőtt utazás vonattal Kozhikode-ba 
(Calicut), majd továbbutazás autó-
busszal a hegyekbe. A hajtűkanyarok 

megtétele után csodálatos panoráma 
tárul elénk. VYTHIRI egy 1.300 m ma-
gasan fekvő hegyi üdülőhely. A brit 
gyarmatosítás idején elsősorban me-
zőgazdasági területként hasznosítot-
ták a környéket, majd a brit „nagyurak” 
nyaralói épültek fel az ősi településen. 
Szállásunk a természetvédelmi terület 
belsejében, erdővel övezett, gyönyörű 
környezetben lesz.

10. nap: Mysore
Kora reggel utazás autóbusszal MY-
SORE-ba. A város panorámájában a 
Chamundi-hegyről gyönyörködhe-
tünk. Megtekintjük az 1897-ben épült 
hatalmas maharadzsapalotát, vala-
mint a Jagan Mohan palotát is, to-
vábbá ellátogatunk az európai szem-
nek ritkaságokban tobzódó Devaraja 
zöldségpiacra. Szállás Mysore-ban.

11. nap: Mysore - Srirangapatna - 
Halebid - Belur - Hassan 
Reggel utazás SRIRANGAPATNA-ba, 
a rádzsák egykori fővárosába, ahol 
megnézzük a város legnevezetesebb 
látnivalóit. Továbbutazás „HALEBID 
és BELUR” templomaihoz. A két XII. 
századi templom a legszebbek leg-
szebbike. A beluri Chenna Kesava 
templom 900 éve épült és kivételes 
példája a Hoysala művészetnek. A 
templomok egyedülálló módon csil-
lag alaprajzúak. A falak, oszlopok 
végestelen végig kifaragva, alakjaik 

BOMBAY - AJANTA - ELLORA HOSSZABBÍTÁSSAL

LENYŰGÖZŐ DÉL-INDIA

MADRAS (CHENNAI)KERALA LAGÚNÁI
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                 LENYŰGÖZŐ   BOMBAY-AJANTA-ELLORA
   DÉL-INDIA  HOSSZABBÍTÁS
Dátum:    02.10 - 02.22.  + 4 éjszaka
RÉSZVÉTELI DÍJ:  478.900,- Ft  +166.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  148.000,- Ft           ---  
Belföldi repülőjegyek:        ---   +490,- USD
Egyágyas felár:   157.000,- Ft   +76.800,- Ft
Félpanziós felár (11):  46.300,- Ft           ---
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD   +20,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Indiai vízum: 80,- USD
Vízumügyintézés díja: 5.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, vonattal és hajóval; kitűnő 4* szállodák; reggeli, a 
hosszabbítás során félpanzió; belépők; idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Mahabalipuram műemlék együttese, Tanjore: Chola-templom, Shore Temple 
(a parti templom) A hosszabbításon: Elephanta-sziget, Ajantai sziklatemplomok, Ellora barlangok

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

a Ramayana, Mahabharata, Bagavat 
Gíta történeteit, alakjait jelenítik meg. 
Kihagyhatatlan élmény mindenkinek, 
aki érdeklődik a keleti kultúra iránt! 
Szállás Hassan környékén.

12. nap: Hassan - Bangalore 
Utazás Bangalore-ba, India „Szilíci-
um-völgyébe”. A város főbb látniva-
lóinak (Tipu szultán palotája, Nandi 
szentélye, a Lal Bagh botanikus kert) 
megtekintését követően azon uta-
sainknak, akik nem tartanak velünk a 
hosszabbítás programjain, éjfél körül 
transzfer a repülőtérre. Hazautazás 
átszállással, kísérő nélkül. Érkezés 
másnap a déli órákban Budapestre.  
A többieknek szállás Bangalore-ban.

13. nap: Bombay - Elephanta-sziget
Repülés BOMBAY-be (MUMBAI). Ki-
rándulás kishajóval az ELEPHANTA- 
szigetre, mely a VI. századi, gyönyörű 
szobrokkal díszített barlangjairól hí-
res. Vacsora, szállás Bombayben.

14. nap: Bombay - Aurangabad
Városnézés Bombay-ben: Függő-
kert, India kapuja, tengerparti sétány, 
Dhobi-ghat, Gandhi emlékmúzeum. 

Délután transzfer a repülőtérre, uta-
zás Aurangabadba. Vacsora, szállás.

15. nap: Ajanta
Kirándulás AJANTA-ba, ahol a lópat-
kó alakú szurdokba vájt sziklatemp-
lomok várnak bennünket. A barlan-
gok falain és oszlopain Buddha életét 
ábrázoló, díszes freskók láthatók. A 
falakat, a mennyezetet csodálatos 
díszítéssel látták el és gipszvakolaton 
élénkszínű festményeket készítettek 
az ismeretlen művészek, akik már tíz 
évszázaddal Michelangelo, Leonardo 
da Vinci és az európai reneszánsz 
előtt ismerték a perspektivikus áb-
rázolást, a mélység érzékeltetését, a 
valósághű alkotást. Vacsora, szállás 
Aurangabadban.

16. nap: Ellora-barlangok - Bombay
Kirándulás a IX. századi Ellora-bar-
langokhoz. Az egykori egyházi köz-
pont 34 barlangból áll, amelyek 
különböző vallásokhoz (buddhista, 
dzsaina, hindu) kapcsolódnak, és em-
ber nagyságú faragott isten/istennő 
szobrokkal díszítették. Ezek közül ke-
ressük fel a legjelentősebbeket. Este 
repülés Bombaybe. Búcsúvacsora, 
lehetőség átöltözésre, majd transzfer 
a nemzetközi repülőtérre, hazautazás 
átszállással. 

17. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

FEBRUÁR 10-22. (HOSSZABBÍTÁS ESETÉN FEBRUÁR 26.)

Utazásunk különleges, 
UNESCO Világörökségi 
helyszínekben gazdag 
programokkal folytatódik!

KANCHIPURAM

ELLORA-BARLANGOK

MYSORE
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Dátum:    04.29 - 05.11.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  799.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  145.000,- Ft  
Belföldi repülőjegyek: 550,- USD
Egyágyas felár:   168.300,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  65,- USD

Indiai vízum:   80,- USD (utazás előtt, itthon fizetendő!)
Vízumügyintézés díja:  5.000,- Ft
A bhutáni vízumot a részvételi díj tartalmazza, utazás előtt intézzük.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és terepjárókkal; helyi közép-
kategóriájú szállodák; félpanzió és Bhutánban teljes ellátás; belépők; idegenvezetés; 
BBP biztosítás.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Programunk Kelet-India varázslatos vidékét és a magyar utazásszervezők 
kínálatában ritkán előforduló Szikkim és Bhután szépségeit tárja Önök elé.  
A Himalája 7000 méternél is magasabb csúcsai között található Bhutáni ki-
rályság egészen a 70-es évekig teljesen elzárva élt a külvilágtól, ma is sokat 
megőrzött középkori szokásaiból. A Sárkány Országa rendkívül békés, barát-
ságos, a bhutániak különlegesen kedvesek - életre szóló élmény mindenkinek!

1. nap: Budapest - Kalkutta
Repülés Budapestről átszállással  
Kalkuttába. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Kalkutta
Egész napos városnézés KALKUT-
TÁ-ban: Viktória Emlékmű, Szent Pál 
Székesegyház, India Múzeum és a 
Dzsaina Templom. Szállás. 

3. nap: Bagdogra - Dardzsiling
Délelőtt repülés Bagdográba, majd te-
repjárókkal továbbutazás a fekete tea 
hazájába, DARDZSILING-be, mely a 
magyaroknak kifejezetten jelentős vá-
ros, hiszen itt temették el Kőrösi Csoma 
Sándor híres tibetológus nyelvtudóst. 
Szállás Dardzsilingben.

4. nap: Dardzsiling
Hajnalban kirándulás a Tigris-hegyi 
kilátóhoz, ahonnan tiszta idő esetén 
káprázatos panoráma nyílik a Hima-
lája legmagasabb csúcsaira. Tovább- 
utazás kisvonattal a Ghoom Kolostor-
hoz. Városnézés DARDZSILING-ben: 
Kőrösi Csoma Sándor sírja, Tenzing 
háza (kívülről), Szállás Dardzsilingben.

5. nap: Dardzsiling - Rumtek - Gangtok
A napot a Himalájai Hegymászó Inté-
zetben kezdjük, majd egy teaültetvény-
re látogatunk. Látogatás a  a Rumtek 
kolostornál, majd érkezés Szikkimbe. 
GANGTOK-ban a nap zárásaként kívül-
ről megnézzük a Tashiling kormányzati 

épületet, a Tsuk-La-Khang királyi palo-
tát. Szállás Gangtokban.

6. nap: Gangtok
Városnézés folytatása: Do Drul Chor-
ten, Szikkim legnagyobb sztúpája, 
Tibetológiai Intézet, Enchey Kolostor, 
majd látogatás egy helyi kézműves 
központba. Szállás Gangtokban. 

7. nap: Phuentsholing
Egész napos, utazás Bhután második 
legnagyobb városába, PHUENTSHO-
LING-ba. Érkezést követően pihenés és 
szabadidő. Szállás Phuentsholingban.

8. nap: Timpu
Irány Bhután modern fővárosa, TIM-
PU, melyet méltán hívnak földi meny-
nyországnak! A város csordultig van 
a bhutáni építészet, művészet és kul-
túra remekeivel. Látogatás a Nemzeti 
Emlékműnél. A királyság legrégebbi 
erődítménye, a Tashichhoe Dzong 
a kormány és a vallási vezetés köz-
pontja. A napot folklórműsor megte-
kintésével zárjuk. Szállás Timpuban.

9. nap: Timpu - Punakha
ovább ismerkedünk a 2.300 m ma-
gasságban fekvő Timpuval: Nemzeti 
Könyvtár, a Zorig Chusum Intézet-
ben 13 tradicionális bhutáni kézmű-
ves szakma oktatása zajlik. Bhután 
legnagyobb, kb. 51 méter magas 
Buddha szobra 2012-ben készült el, 

impozáns panorámával a Timpu- 
völgyre. Szállás Punakhában, 
ahova a Dochu La-hágón keresztül, a 
Kelet-Himalája lélegzetelállító hegy-
csúcsai között érkezünk. 

10. nap: Punakha - Páró
Városnézés Bhután egykori főváro-
sában, PUNAKHÁ-ban: az 1637-es 
alapítású erőd, a bhutáni buddhis-
ta építészet gyöngyszeme. A Chimi 
Lhakhang a gyermekáldásra vágyók 
zarándokhelye. Pihenő a királyság 
legrégebbi erődítményénél, a Sim-
tokha Dzongnál. Tradicionális folklór-
műsort követően szállás Páróban. 

11. nap: Páró 
A Taktshang - Tigrisfészek kolostor 
- Bhután jelképe. A hegyoldali szik-
lákon elhelyezkedő kolostorhoz kb. 8 
kilométer hosszú és kb. 2.200 méter 
szintkülönbségű, összességében 6-7 

órás gyalogtúrával jutunk fel, vagy az 
út egy részét öszvérháton (fakultatív) 
is megtehetjük. 60 év felett ezt a 
programot nem ajánljuk. Visszatér-
ve PÁRÓ-ba,  a Kyichu templom és 
a Nemzeti Múzeum megtekintése. 
Szállás Páróban.

12. nap: Páró - Bangkok
Repülés BANGKOK-ba. Rövid szabad 
program. Késő este hazautazás át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Az éjjeli órákban hazautazás átszállás-
sal. Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

ÁPRILIS 29 - MÁJUS 11.KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS A HIMALÁJAI KULTÚRÁK NYOMÁBAN

KELET-INDIA - SZIKKIM - BHUTÁN

Hosszabbítási lehetőség 
THAIFÖLDÖN!
A részletekről érdeklődjön irodánkban.

TAKTSHANG KOLOSTOR

RUMTEK KOLOSTOR
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1. nap: Budapest - Katmandu
Repülés átszállással Katmanduba. Éj-
szaka a repülőn.

2. nap: Katmandu
Érkezés KATMANDU-ba a déli órák-
ban. Ellátogatunk Nepál szent folyója, 
a Bagmati partján épült Siva templom-
hoz. Vacsora, szállás Katmanduban.

3. nap: Katmandu (Mount Everest)
Kora reggel fakultatív repülés a 
MOUNT EVEREST felett, majd a Kat-
mandu-völgy nevezetességeivel is-
merkedünk: a tibeti buddhista temp-
lom; a Boudanath, a világ legnagyobb 
sztúpája a Nepálban élő tibeti mene-
kültek legszentebb helye. BAKHTA-
PUR a newari építészet éke: királyi 

palota és bejárata az Arany Kapu, 
Nyatapola és Swayanbunath templo-
mok. Vacsora, szállás Katmanduban.

4. nap: Patan - Katmandu
PATAN-t, Katmandu testvérvárosát 
keressük fel: buddhista Arany Temp-
lom, a Durbar téren álló királyi palota, 
pagodák és díszes temlomok. Vissza-
térünk Katmanduba, a királyi palotát 
körülölelő Durbar térre: Kasthaman-
dap, Hanuman Dhoka és itt áll a ne-
páli élő istennő, Kumari palotája is. 
Vacsora, szállás Katmanduban.

5. nap: Katmandu - Delhi
Repülés DELHI-be, ismerkedés India 
fővárosával: Humayun császár sírja, 
Jama Masjid, Qutub Minar - a leg-

régibb iszlám építmény, Vörös Erőd 
(kívülről). Majd ÚJ DELHI-ben: India 
Kapu és parlament (kívülről). Felke-
ressük Mahatma Gandhi emlékhelyét, 
a Raj Gath-t és a Lakshmi-Narayan 
hindu templomot. Vacsora, szállás 
Delhiben.

6. nap: Delhi - Varanasi
Repülés VARANASI-ba. A hinduk 
szent városa mellett áll a buddhista 
vallás egyik legszentebb helye, Sar-
nath, ahol Buddha első prédikációját 
tartotta. Este megnézzük a látványos 
Aarti ceremóniát a Gangesz partján. 
Vacsora, szállás Varanasiban.

7. nap: Varanasi - Khajuraho
A hinduk szent folyóján, a Gangeszen 
tett hajnali hajókirándulás után átre-
pülünk KHAJURAHO-ba. A város X. 
századi templomait az ékes istenszo-
bor faragások és erotikus káma-szút-
ra jelenetek tették híressé. Vacsora, 
szállás Khajurahóban. 

8. nap: Khajuraho - Orcha - Agra
Utazás autóbusszal ORCHÁ-ba, a 
Betwa folyó partján alapított város-
ba. Megtekintjük a királyi palotákat. 
Este Jhansiban expresszvonatra szál-
lunk és irány Agra! Vacsora, szállás. 

9. nap: Agra - Taj Mahal
Városnézés AGRÁ-ban: erőd, Taj Ma-
hal. Vacsora, szállás.

10. nap: Fatehpur Sikri - Jaipur
Utazás FATEHPUR SIKRI-be, a szel-
lemvárosba. A vörös homokkőből ál-
modott palota csodálatos keveréke a 
mogul, a perzsa, az iszlám és a hindu 
építészetnek. Utazás Rajasthan fővá-
rosába, Jaipurba. Vacsora, szállás.

11. nap: Jaipur - Amber erőd   
Irány a zord külsejű, de festői belsejű 
Amber erőd! Városnézés a rózsaszín-
ben pompázó JAIPUR-ban: Jantar 
Mantar, City Palace, Hawa Mahal (kí-
vülről). Vacsora, szállás Jaipurban.

12. nap: Jaipur - Delhi
Visszatérünk Delhibe, ahol megte-
kintjük az Akshardham hindu és a 
Lótusz templomot. Vacsora, majd a 
rövidebb programot választó utasok 
részére transzfer a repülőtérre. Haza-
utazás a kora hajnali órákban átszál-
lással, kísérő nélkül. A hosszabb prog-
ramot választó utasoknak vacsora 
után szállás Delhiben.

13. nap: Amritszár
Kora reggel expresszvonattal irány 
a szikh vallás Mekkája, AMRITSZÁR! 
Délután megtekintjük a városhoz 
közeli indiai-pakisztáni határon, a 
látványos katonai ceremóniát, majd 
az Aranytemplomban a Guru Granth 
Sahib - a szikhek szent könyvének 
esti búcsúztató szertartását. Vacsora, 
szállás Amritszárban. 

14. nap: Amritszár - Doha
Újra felkeressük a Halhatat- 
lanság tavánál épült Aranytemplo-
mot. Megnézzük a főépületet, a Har-
mandir Sahibot, a közösségi konyhát 
és az Akal Takht Sahibot - ahol a 
szent könyvet őrzik. Búcsúvacsora, 
majd hazautazás dohai átszállással. 
Éjszaka a repülőn.  

15. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

NOVEMBER 24 - DECEMBER 6. (HOSSZABBÍTÁS ESETÉN DEC. 8.)& AZ AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOM

MESÉS INDIA & NEPÁL

A klasszikus indiai aranyháromszög nevezetességein túl Varanasi szent városa, 
Katmandu és a Mount Everest is szerepel programunkban! Ha teheti, tartson 
velünk a hosszabbításon, az amritszári Aranytemplom kihgyhatatlan látnivaló! 

   MESÉS INDIA ÉS NEPÁL +AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOM 
Dátum:    11.24 - 12.06.  + 2 éjszaka
RÉSZVÉTELI DÍJ: 479.900,- Ft     +79.000,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 135.000,- Ft          ---
Belső repülőjegyek:   460,- USD           ---
Egyágyas felár:   142.800,- Ft  +35.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD   +15,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Fakultatív Himalája repülés kb.:  220,- USD (itthon fizetendő utazás előtt!)
Indiai belépők kb.: 160,- USD
Indiai vízum: 80,- USD + vízumügyintézési díj: 5.000,- Ft  (itthon fizetendő utazás előtt!)
Nepáli vízum kb.: 30,- USD (helyszínen fizetendő!)
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és expresszvonattal; helyi középkategó-
riás szállodák; félpanzió; nepáli belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: India: Agra Erőd, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Humayun síremléke, 
Qutub Minar, Khajuraho templomai; Nepál: Katmandu Durbar tér, Bakthapur, Patan

VARANASI

KATMANDU
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Dátum:   05.18 - 05.31.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  698.900,- Ft    

Repülőtéri illeték kb.:  98.000,- Ft 
Belső repülések:  390,- USD   
Egyágyas felár:  122.200,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás 1,5 %.        
Szervizdíj / borravaló: 60,- USD
Üzbég vízum: kb. 25,- USD (Helyszínen fizetendő!)
Türkmén vízum: kb. 80,- USD (Helyszínen fizetendő!)
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, szuperexpresszel és autóbusszal; ***/**** szállodák; 
félpanzió (2. nap reggelitől, a 13. nap vacsoráig); belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Üzbegisztán: Kiva-, Buhara-, Sahrisabz óvárosa, Szamarkand;  
Türkmenisztán: Merv történelmi emlékei

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Asztana
Repülés Isztambulon keresztül Asz-
tanába. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Asztana
Érkezés Asztanába az éjszakai órák-
ban. Pihenés a hotelban, majd késői 
reggeli. ASZTANA csak 1998-tól vált 
fővárossá, amely az elmúlt évtize-
dekben hatalmas fejlődésen ment 
keresztül, számos futurisztikus épü-
letével, modern szállodáival és a 
felhőkarcolóival egyre több turistát 
csalogat. Ismerkedés Kazahsztán 
fővárosával: Függetlenség tere, Ata-
meken Nemzeti Emlékközpont, Első 
Elnök Múzeuma, Hasret Sultan me-
cset, Bayterek-emlékmű stb. Kb. 40 
perces hajókázás az Ishim folyón. Va-
csora, szállás Asztanában.

3. nap: Almati
Reggel repülés ALMATI-ba, az egy-
kori fővárosba, az ország legna-
gyobb városába.  A Panfilov parkban 
található a Zenkov-székesegyház, a 
gyönyörűen díszített, színes, keresz-
tény-ortodox templom. Ez a világ 
második legmagasabb faépítménye. 
Séta a híres Arbat utcában, majd 
irány a Köztársaság tér és a Füg-
getlenség emlékműve. A Központi 
Történeti Múzeumban megismerjük 
Kazahsztán történetét a bronzkortól 

egészen az új főváros kiépítéséig.  
Kedvező időjárás esetén érdemes fel-
menni az 1100 m magas „Zöld domb-
ra”, ahonnan csodás panoráma tárul 
elénk. Vacsora, szállás Almatiban.

4. nap: Issyk-szurdok - Almati 
Látogatás a Hangszer Múzeumban, 
majd a Zöld Bazárban. Utazás autó-
busszal az Issyk-szurdokhoz, amelyet 
az egykori kereskedelmi karavánok 
jól ismertek. Látogatás az Issyk Nem-
zeti Történeti és Kulturális Múzeum-
ban, ahol a régészeti gyűjteményben 
számos arany, kerámia, fegyver, és 
lószerszám őrzi az egykori idők em-
lékét. A közel 1.800 m magasságban 
a türkiz Issyk-tó sok turista kedvelt 
uticélja. Vacsora, szállás Almatiban.

5. nap: Almati - Taskent
Transzfer Almati repülőterére és 
irány TASKENT! Városnézés az üzbég 
fővárosban: Függetlenség tere, Khast 
Imam tere, Barak kán medresze, Ope-
raház (kívülről), Chorsu Bazár stb. 
Vacsora, szállás Taskentben.

6. nap: Taskent - Szamarkand
A reggeli órákban utazás szuperexp-
ressz vonattal SZAMARKAND-ba, 
a világ egyik legrégibb városába, a 
híres selyemút egykori legfontosabb 
központjába. Érkezés után ismer-
kedés a várossal: XV. századi Gür 

Emír mauzóleuma, Ulug bég csillag-
vizsgálója stb. Látogatás az Üzbég 
Történeti Múzeumban és egy papír-
merítő központban. Vacsora, szállás 
Szamarkandban.

7. nap: Szamarkand
Egész napos városnézés SZAMAR-
KAND-ban: Regisztán tér épületei, 
Bibi Hanim mecset (Közép-Ázsia leg-
nagyobb mecsetje), Siab bazár, Shahi 
Zinda épületegyüttes. Vacsora, szál-
lás Szamarkandban.

8. nap: Szamarkand - Buhara
Kirándulás SHAHRISABZ-ba. Ismerke-
dés a várossal: Ak-Szaraj kastély, bazár, 
Kok-Gumbas mecset, Hazrati imam 
mecset, Gumbazi-Seidan mauzóleum. 
Este visszatérés Szamarkandba au-
tóbusszal. Vacsora után irány szuper- 
expressz vonattal Buhara. Szállás.

9. nap: Buhara
BUHARA 5000 éves múltra tekint 
vissza, egykor a selyemút egyik leg-
fontosabb állomása volt. Egész napos 
városnézés: Szamanid mauzóleuma, 
a XII. században épült Csasma-Ajub 
mazar, Bolo-hauz mecset, Citadella 
(itt található Vámbéry Ármin emlék-
szobája), Ulugbek medresze, Lyabi- 
Khauz komplexum, bazár stb. Vacso-
ra, szállás.  

10. nap: Buhara - Mari
Reggeli után utazás Türkmenisz-
tánba. Utazás a sivatagban, érkezés 
MARI városába a délutáni órákban. A 
Merv-oázis városai évszázadokon ke-
resztül meghatározták e közép-ázsiai 

régió fejlődését. Híres könyvtárai el-
sősorban az iszlám világ sok tudósát 
vonzották, de hatása az építészet, dí-
szítőművészet, a tudomány és a kul-
túra más területén is kézzel fogható. 
Vacsora, szállás.

11. nap: Merv - Mari 
MERV az egyik legrégebbi és legjobb 
állapotban fennmaradt oázisváros. Az 
ősi idők emléke még ma is látható (pl. 
Sultan Sanjar-, Yusuf Khamadani- és 
Mohamed Ibn mauzóleumai,  Shakriar 
Ark Palota maradványai stb.) Visz-
szatérve Mariba, transzfer a repülő- 
térre és irány Asgabat! Vacsora, szállás.

12. nap: Asgabat
ASGABAT Türkmenisztán fővárosa. 
1948-ban egy hatalmas földrengés 
pusztított a településen, ezért épí-
tészeti emlékei nagy része újkeletű. 
Ismerkedés a főbb nevezetességek-
kel (Függetlenség park, Földrengés 
emlékhely, Paloták tere, Önállósodás 
emlékműve, Ertuğrul Gazi mecset, 
bazár stb.). Látogatás a Nemzeti Tör-
téneti Múzeumban. Vacsora, szállás.

13. nap: Nisza
Délelőtt kirándulás NISZÁ-ba, ahol 
még láthatók az időszámítás kezde-
tének emlékei. Délután megismer-
hetjük a Türkmenisztánban őshonos 
Akal Teke lovakat egy istállólátoga-
tás során. Búcsúvacsorát követően 
transzfer a repülőtérre.

14. nap: Asgabat - Budapest 
Hazautazás a hajnali órákban. Isz-
tambuli átszállást követően érkezés 
Budapestre reggel.

A selyemút mesés városai csodálattal vegyes egzotikumként élnek fantázi-
ánkban: távoli, ősi vidékek, ódon történelemmel és csodás kultúrával, színes 
és lenyűgöző építészettel...ám a valóság minden képzeletünket felülmúlja! 
Utazásunk Belső-Ázsia három lenyűgöző kultúrájával és építészeti emlékei-
vel hívogató országába vezeti a világlátás szerelmeseit.

MÁJUS 18-31.KAZAHSZTÁN - ÜZBEGISZTÁN - TÜRKMENISZTÁN

A SEJTELMES SELYEMÚTON

ASZTANA



Algéria az afrikai kontinens és az arab világ legnagyobb országa, miközben 
még a közelmúltban is Franciaország része volt. Eddig még alig fedezték 
fel a turisták maguknak, pedig Rejtő Jenő sokak által ismert és szeretett 
ponyvaregényeiből mi jól ismerjük az országot. Fülig Jimmy, Piszkos Fred, 
és megannyi szereplő kalandjai kötődnek ehhez a vidékhez, amelyről a köz-
vélemény oly keveset tud. Fedezze fel velünk a „rejtőzködő” Algériát!

1. nap: Budapest - Annaba
Repülés Budapestről algíri átszál-
lással Annabába. Érkezés a kora esti 
órákban. Transzfer a szállodába, va-
csora és szállás.

2. nap: Annaba - Tiddis - Constantine
Reggeli után városnézés ANNABÁ- 
ban: fórum, kikötő, strand, világító-
torony, valamint az impozáns Szt. 
Ágoston bazilika, melyet európai 
támogatásból újítottak fel a közel-
múltban. Továbbutazás TIDDIS-be, a 
vörös sziklák között mebújó ókeresz-
tény város romjainak megtekintése. 
Estére Constantine, arab nevén Ka-
szentína városába érkezünk. Vacsora 
és szállás Constantine-ban.

3. nap: Constantine
Egész napos városnézés a sziklaor-
mokra épült, kanyonokkal szabdalt 
CONSTANTINE-ban, a „Hidak Váro-
sában”: Ahmed bég palotája, Masi-
nissa numidiai király mauzóleuma, 
Ismeretlen Katona sírja, Nagy Kons-
tantin szobra, Algéria legszebb me-
csete, az Abdelkader emír mecset. A 
program során mindig más oldaláról 
csodálhatjuk meg a város lélegzet-
elállító fekvését. Vacsora és szállás 
Constantine-ban.

4. nap: Tímgád - El Kantara - Biszkra
Utazás TÍMGÁD-ba, az egyik legszebb 
római régészeti helyszínre. Épsége és 
szépsége okán „észak-afrikai Pom-
peji”-ként szokták emlegetni. Bejár-

juk a szigorú szabályossággal épült, 
négyzetes alapterületű romváros 
nevezetességeit: Fórum, Capitolium, 
fürdők, színház, diadalív, bazilika stb. 
Továbbutazunk dél felé és belépünk a 
„Szahara Kapuján”, vagyis az El Kan-
tara-szurdokon át eljutunk a sivatag-
ba. Vacsora és szállás Biszkrában.

5. nap: Biszkra - Tipáza - Algír
Reggel transzfer Biszkra repülőterére 
és repülés vissza a fővárosba. Érke-
zést követően buszra szállva irány a 
három dombra épült TIPÁZA. Fejlő-
dését számtalan népcsoport alakítot-
ta az évszázadok során, gazdag tör-
téneti emlékeket hagyva az utókorra. 
A nap végén visszatérés Algírba, de 
útközben még megtekintjük II. Juba 
mauritániai uralkodó mauzóleumát. 
Vacsora és szállás Algírban.

6. nap: Kabilia
Egész napos kirándulás a kabilok föld-
jére. Az itt élő berberek nyelvükben és 
kultúrájukban határozottan megkü-
lönböztetik magukat az araboktól és 
évszázadok óta kitartóan küzdenek 
önrendelkezésükért. Rövid városnézés 
Kabilia fővárosában, TIZI OUZOU-ban, 
majd kirándulás festői környezetben, 
hegyvidéki falvakon át, bepillantást 
nyerve a berberek életébe. Vacsora és 
szállás ismét Algírban.
7. nap: Algír
Egész napos városnézés Algéria fő-
városában, ALGÍR-ban. Ellátogatunk 
a Jardin d’Essai botanikus kertbe, 
majd a Mártírok Emlékművéhez. 
Megtekintjük a Bardo Múzeumot, az 

egykori mór villából kialakított épü-
letben Algéria érdekes őstörténeti és 
néprajzi gyűjteményét ismerjük meg. 
Bejárjuk az óvárost, vagyis az algíri 
Kaszbát, majd a szerelmesek talál-
kahelyét, a „Liberty Park”-ot. Nem 
maradhat ki a Stadion és a Bastion 
23 tengerparti erőd, valamint a Notre 
Dame d’Afrique, a legjelentősebb ke-
resztény templom sem. Programunk 
végén megcsodáljuk a panorámát a 
Bologhine-i kilátópontról. Vacsora és 
szállás Algírban.

8. nap: Algír - Budapest
Korai ébredés után transzfer a re-
pülőtérre és hazautazás Budapestre 
menetrend szerinti repülőjárattal. 

Dátum:    04.04 - 04.11.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   398.000,- Ft  

Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  75.000,- Ft   
Egyágyas felár:   91.800,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás 1,5 %. 
Szervizdíj / borravaló: 35,- EUR      
Vízumdíj kb.: 20.500,- Ft
Vízumügyintézés díja: 5.000,- Ft
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során busszal;  
helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió (reggeli és vasora); belépők; BBP 
biztosítás; idegenvezetés.
UNESCO Világörökségek: Tímgád, Algíri Kaszbá, Tipáza

*A hosszabbítás részletes programja előkészületben, kérjük érdeklődjön irodánkban

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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Hosszabbítási lehetőség a  
TASSILI N’AJJER Nemzeti Parkban!*
A Szahara északi részén található homokkő 
hegység az UNESCO Világörökség része, 
egyedülálló prehisztorikus sziklarajzai révén.

TIPÁZA

CONSTANTINE

TASSILI
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1. nap: Budapest - Marrakesh
Repülés Budapestről Marrakesh-be 
közvetlen járattal. Érkezés a kora esti 
órákban. Vacsora, szállás.

2. nap: Casablanca - Rabat
Irány CASABLANCA! Elnevezését 
(fehér ház) a portugál gyarmatosí-
tók által 1575-ben épített fehér színű 
kormányzói palotáról kapta. A világ 
legmagasabb minaretjével büszkél-
kedő II. Hasszan Mecset ékes példája 
a hagyományos díszítőművészet és 
a modern technika összehangolásá-
nak. A modern város közterületei kö-
zül a legszebbek az Arab Liga Park, 
vagy az V. Mohammed tér. A tenger-
part mentén futó Corniche Bulvár a 
klubok, éttermek, a kikapcsolódás 
világa. Délután továbbutazás a fővá-
rosba, RABAT-ba, az Oudayas-i Kas-
bah megtekintése. Vacsora és szállás.

3. nap: Rabat - Meknes - Fez
Délelőtt városnézés RABAT-ban, a 
Marokkói Királyság virágzó, rende-
zett, elegáns fővárosában. Követek 
Kapuja, Mechouar, királyi negyed, 
Hasszán torony, V. Mohamed mauzó-
leum. Továbbutazás a királyvárosok 
következő helyszínére MEKNES-be, 
melyet a helyiek egykor, némi túl-
zással „marokkói Versailles”-nak ne-
veztek. Városnézés: Báb-Manszúr, a 

királyi palota gabonatárolói és istál-
lója, Muláj Iszmáil mauzóleuma stb. 
Következő állomásunk az elbűvölő, 
római alapítású VOLUBILIS romváro-
sa. Vacsora, szállás Fezben.

4. nap: Fez
Egész napos városnézés FEZ-AL BA-
LI-ban, Marokkó vallási és kulturális 
központjában. A kézművesipar felleg-
várában láthatunk szőnyegkészítőket, 
réz- és fémműveseket, bőrfeldolgozó-
kat, selyemszövőket, textilkészítőket 
stb. Megcsodáljuk a kék-zöld Bab Bou 
Jeloud Kaput, a Nejjarine teret, II. Mou-
lay Idriss emlékhelyét és a híres Kaira-
ouine Egyetemet. A marokkói építészet 
díszítőművészetét egy Medreszében, 
azaz korán iskolában tekintjük meg. 
Ebéd a szállodában. Felfedezzük a zsi-
dónegyedet, a mellah szép balkonjait, 
a királyi palota csodás kapuját, Fez-el-
Jded és Ville Nouvelle utcáit. Este helyi 
tipikus fogásokból álló, fakultatív zenés 
vacsora. Szállás Fezben.

5. nap: Fez - Ifrane - Midelt - Erfoud
Fezt elhagyva a Közép-Atlasz céd-
rusligetei között vezet utunk. Rövid 
pihenő IFRANE-ban, a kristálytiszta 
levegőjű marokkói „Svájc-ban”. Innen 
gyönyörű oázisokon és a Ziz völgyén 
át érkezünk ERFOUD-ba, az oázisok 
kapujába. Vacsora, szállás.

6. nap: Merzouga - Tinerhir - Ouarzazate
Hajnalban fakultatív program ke-
retében terepjárókkal indulunk a 
MERZOUGA oázisba, ahol a napfel-
kelte impozáns színeit csodálhatjuk 
meg (időjárás függvényében ez a 
program lehet előző esti naplemente 
túra). Visszatérve Erfoudba, látoga-
tás a fosszília-feldolgozó üzemben, 
vásárlási lehetőséggel. Középkori ön-
tözőrendszerek mentén vezet az út 
a Todra-szoroshoz. Közben megálló 
TINERHIR-ben, az eredeti, kézzel ké-
szített berber szőnyegek hazájában. 
A középkori marokkói építészet em-
lékei, agyagerődítmények mentén, a 
Rózsák-völgyén keresztül érkezünk 
Ouarzazate-ba, az egykori karavánok 
kötelező állomáshelyére. 

7. nap: Ouarzazate - Marrakesh
OUARZAZATE-ban megtekintjük a 
Taouirt erődöt. Irány AIT BEN HAD-

DOU KSAR, mely az elmúlt évti-
zedekben számos világhírű film 
forgatásának adott helyszínt (pl. A 
Názáreti Jézus, Gladiátor, Nagy Sán-
dorról készült Alexander.) Délután 
érkezünk MARRAKESH-be. A „vörös 
város” néven is ismert települést a XI. 
században alapították az Almoravi-
dák. Bepillantunk a híres Jema El Fna 
téren a mesemondók, kígyóbűvölők 
és tűznyelők, akrobaták és utcai pe-
csenyesütők forgatagába. Vacsora, 
szállás Marrakesh-ben.

8. nap: Marrakesh - Budapest
Délelőtt folytatjuk a marrakeshi város-
nézést, a Szadida sírok, Bahia palota, 
Menara kert és a Koutoubia mecset 
(kívülről) megtekintésével. Ismerkedés 
a keleti bazárok varázslatos világával. 
Délután hazautazás. Érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében. 

VAGY HOSSZABBÍTÁS AGADÍRBAN!

Utazásunk a marokkói királyvárosokat keresi fel, valamint az Atlasz hegysé-
get. Tartalmas programunk végén még lehetőség adódik hosszabbításra is 
a tengerparton, Agadírban. 

A KIRÁLYVÁROSOK & A KÖZÉP-ATLASZ

MAROKKÓI KÖRUTAZÁS 

CASABLANCA

RABAT MARRAKESH

AIT BEN HADDOU
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   KÖRUTAZÁS HOSSZABBÍTÁS AGADIRBAN

Dátum:      03.15 - 03.22. + 5 éjszaka 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  259.700,- Ft +125.300,- Ft 
Reptéri ill. + csomagdíj kb.: 53.000,- Ft          ---
Egyágyas felár:  59.000,- Ft +28.800,- Ft
Szervizdíj / borravaló: 35,- EUR  +15,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 

Fakultatív programok:
Hajnali terepjárós túra a sivatagba (6. nap): 100,- EUR / 5 fős jeep
Zenés, vacsorával egybekötött esti program Fezben kb. 45,- EUR
Félnapos kirándulás Tafraout-ba: 45,- EUR (min. 10 fő esetén, magyar idegenvezetéssel)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során busszal; helyi besorolás  
szerinti **** szállodák (a hosszabbítás során jó középkategóriás szálloda); félpanzió; belé-
pők (kivéve a II. Hasszán mecset, kb. 12,- EUR); BBP biztosítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: Fez óvárosa, Marrakesh óvárosa, Meknes történelmi városa,  
Volubilis régészeti lelőhelyei, Essaouira (Mogador) óvárosa

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Üdülési lehetőség AGADÍRBAN
Az útra történő jelentkezéskor 
kérjük jelezze, érdeklődik-e a 
hosszabbítás iránt!

8. nap: Marrakesh 
Délelőtt folytatjuk a marrakeshi vá-
rosnézést, a Szadida sírok, Bahia 
palota, Menara kert és a Koutoubia 
mecset (kívülről) megtekintésével. 
Ismerkedés a keleti bazárok varázs-
latos világával. Szabad program. Va-
csora, szállás Marrakesh-ben.

9. nap: Essaouira - Agadir
Marrakesht elhagyva irány az At-
lanti-óceán partvidéke. ESSAOUI-
RA-ban (régi nevén Mogador) város-
néző séta során ismerkedés a főbb 
nevezetességekkel: Szavíra elbűvölő 
és nyüzsgő kikötő- és üdülőváros az 
Atlanti-óceán mellett, amelynek la-
birintusszerű utcáit portugál, francia 
és berber épületek keretezik. A kö-
zeli Sim-fok és Sidi Kaouki strandjait 
párok és családok keresik fel elősze-
retettel, és a part a szörfösöket is 
vonzza. Vacsora, szállás a tengerparti 
üdülőhelyen.

10. nap: Agadir
Pihenés a tengerparti üdülőhelyen.

11. nap: Agadir - Tafraout
Üdülés, pihenés a tengerparton vagy 

fakultatív kirándulás TAFRAOUT-ba. 
A település 1200 m magas völgyben, 
az Anti-Atlasz gránit hegyeinek öle-
lésében alakult ki. A pasztel rózsaszín 
házak, jellegzetesen meszelt ablak-
keretekkel és sarkokkal helyi jelleg-
zetes látványosság. A külső hom-
lokzati falfestmények berber és arab 
szimbólumait gyakran felfedezhetjük 
a városban, amelyek megtörik az 
épületek rózsaszín-barna színvilágát. 
Sok helyi szerint az itt élő emberek a 
marokkói papucs készítéseinek spe-
cialistái. Vacsora, szállás a tengerpar-
ti üdülőhelyen. 

12. nap: Agadir
Pihenés a tengerparti üdülőhelyen.

13. nap: Taroudant - Agadir - Budapest
Reggeli után, a szállodát elhagy-
va TAROUDANT városába vezet az 
út, amit a helyiek gyakran csak „kis 
Marrakeshnek” neveznek. A tele-
pülés a Souss-völgyében alakult ki. 
A sivatagszéli várost okker-vörös, 
aranybarnás fal öleli körbe kb. 6 km 
hosszúságban, amely egykor a Sza-
dita dinasztia fővárosa is volt. Őrizve 
a hajdani marokkói városok hangula-
tát itt is fő attrakció a souk, a híres 
berber piac, ahol fűszerek, ruhák, 
tázsinok, bőrök, gyümölcsök kaval-
kádja várja a helyieket és a turistákat. 
A városnézés után transzfer Agadir 
repülőterére. Hazautazás, érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

MÁRCIUS 15-22. (HOSSZABBÍTÁS ESETÉN MÁRCIUS 27.)

& ÜDÜLÉS AGADIRBAN!

ESSAOUIRA

AGADIR

AGADIR
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kedtünk, az ember által kitalált, megalkotott művi látványosságok helyett.  
A dél-afrikai élményt fokozzák a szomszédos országok ZAMBIA, BOTSWANA, 
ZIMBABWE felülmúlhatatlan értékei és szépségei, mint a Viktória-vízesés és 
a Chobe Nemzeti Park gazdag állatvilága.

1. nap: Budapest - Fokváros
Elutazás Budapestről átszállással 
Dél-Afrikába. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Fokváros
Érkezés FOKVÁROS-ba a déli órák-
ban. Félnapos városnézésünk során 
elsőként (időjárás függvényében, fa-
kultatív) a híres, 1.087 méter magas 
Tábla-hegy csúcsára kapaszkodunk 
fel felvonóval. Csodálatos panoráma 
tárul elénk a városra, az Atlanti-óce-
ánra, valamint a Robben-szigetre, 
ahol Nelson Mandela raboskodott. 
Majd a városközpont, Maláj negyed, 
Bo Kaap lapos tetős, élénk színű 
házai, Jóreménység Kastély erődít-
ménye, Company Park, parlament 
(kívülről) megtekintése következik. 
Vacsora, szállás Fokvárosban.

3. nap: Jóreménység foka
Egész napos kirándulás a Jóremény-
ség fokához. Utazás a Houth Bay-be 
az Atlanti-óceán Camps Bay part-
szakasza mentén, ahol a „12 Apostol 
hegyvonulata” rajzolódik ki. Időjárás 
függvényében fakultatív hajózás a 
FÓKA-szigetre, ahol népes fóka ko-
lónia él. Visszatérve a szárazföldre, 
továbbutazás autóbusszal a JÓRE-
MÉNYSÉG NEMZETI PARK-ba, aho-

va időjárás függvényében a CHAP-
MAN’S PEAK sziklába vájt, festői úton 
jutunk el. A 9 km-es, 114 kanyarral 
tűzdelt szakaszon a sziklás partvidék 
káprázatos panorámája tárul elénk. 
Fotózási lehetőség a Jóreménység 
Fok táblánál, majd siklóval jutunk fel 
a világítótorony aljához, ahol az At-
lanti- és az Indiai-óceán összemosó-
dó hullámaiban gyönyörködhetünk. 
Útközben felfedezhetjük a félsziget 
növény- és élővilágát is. Késő délután 
visszatérünk Fokvárosba, ahol a vi-
lághírű Kirstenbosch Botanikus Kert-
tel ismerkedünk, majd kilátogatunk 
a színes, pezsgő életű Waterfontra 
(bevásárló- és szórakoztató köz-
pont). Vacsora, szállás Fokvárosban.

4. nap: Stellenbosch - Durban - 
Umhlanga Rocks
A világ egyik leghíresebb szőlőtermő 
és borkészítő vidékére kirándulunk, 
természetesen borkóstolóval egy-
bekötve. Délelőtt az ország második 
legrégebbi alapítású településére 
STELLENBOSCH-ba látogatunk. Séta 
keretében ismerkedünk a történelmi 
település látnivalóival: a bájos fokföl-
di szalmatetős, fehérre meszelt falú 
házai, Dorphouis, D’Owe Werf, Drop 

Straat utca a hatalmas tölgyfáival, 
látogatás az első telepesek életét 
bemutató múzeumban, valamint az 
Oom Samie se Winkel (Dél-Afrika 
legrégibb szatócsboltja). Utazás a 
Paarl közelében álló Taal emlékmű-
höz, amely a Dél-Afrikában beszélt 
nyelveknek állít emléket. Délután 
átrepülünk DURBAN-be, az ország 
harmadik legnagyobb kozmopolita, 
szubtropikus pálmafás városába. Szí-
nes kultúrájában, történelmében fel-
fedezhetjük az angol gyarmati, indiai, 
zulu törzsi elemeket. Vacsora, szállás 
a festői Umhlanga Rockson.

5. nap: Durban - Santa Lucia
Délelőtt buszos városnézés DUR-
BAN-ben (városháza, belváros, Mo-
ses Madiba Stadion, indiai piac), 
rövid séta az Indiai-óceán partján. 
Továbbutazás KwaZulu tartományon 
keresztül St. Lucia városkába. Az ISI-
MANGALISO WETLEN PARK melletti 
terület az UNESCO Világörökség ré-
sze. Zuluföldön keresztül érkezünk 
SANTA LUCIA-ba. A városkát egy 
nagy tórendszer öleli körbe, ahonnan 
esténként előfordul, hogy kijönnek a 
vízilovak egy kis sétára, legelészésre. 
Vacsora, szállás St. Luciában. 

6. nap: Hluhluve Nemzeti Park - 
Szváziföld (új nevén eSwatini)
Reggel szafari túrán veszünk részt 
(4x4-es) terepjárókon Afrika első 
nemzeti parkjában. Itt minden jelen-
tős nagyvadat megtalálhatunk, töb-

bek között oroszlánokat, elefántokat, 
széles szájú orrszarvúkat, zsiráfokat, 
kudukat, varacskos disznókat is lát-
hatunk. Ananász- és cukornád ültet-
vények között vezet utunk az egykor 
brit fennhatóság alá tartozott SZVÁ-
ZIFÖLD-re, mely jelenleg független 
királyság. Látogatás egy gyertyagyár-
ban. Vacsora, szállás Szváziföldön.

7. nap: Szváziföld - Krüger Nemzeti Park
Látogatás egy üveggyárban. Szvázi-
föld hegyei és fenyvesei kísérik utun-
kat a KRÜGER NEMZETI PARK-hoz. 
Buszunkkal átutazunk a parkon. Itt 
ismét átélhetjük a vadles élménye-
it. Vacsora, szállás a nemzeti park 
szomszédságában.

8. nap: Krüger Nemzeti Park 
Egész napos vadles többszöri pihe-
nővel és az ősi Afrika megtapasztalá-
sával. Dél-Afrika legnagyobb, leglát-
ványosabb, legszebb, legérdekesebb 
vadasparkja a KRÜGER, ahol tényle-
gesen a természettel, a valódi állat-
világgal találkozunk. Az emlősök kö-
zül kb. 30.000 zebra, 8.000 elefánt, 
1.500 oroszlán, 900 leopárd, 300 
gepárd gazdagítja a terület állatvilá-
gát. A nemzeti parkban még további 
147 emlősfaj (köztük az „öt nagy”: 
oroszlán, leopárd, elefánt, víziló, bi-
valy), valamint 114 hüllőfaj, 33 féle 
kétéltű, 500 féle madárfaj egyedei 
élnek. A nyitott terepjárókon vadőr 
kíséretével utazva nem mindennapi 
élmény, amint szinte testközelből, 

A SZIVÁRVÁNYORSZÁG LEGSZEBB SZÍNEI

AZ IGAZI DÉL-AFRIKA 

FOKVÁROS

BLYDE RIVER CANYON
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   AZ IGAZI DÉL-AFRIKA        + VIKTÓRIA-VÍZESÉS & CHOBE N.P.
Dátum:    03.03 - 03.13.  + 4 éjszaka 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  599.900,- Ft  +298.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 195.000,- Ft                ---
Belső repülőjegyek:  150,- USD   +460,- USD
Egyágyas felár:   156.000,- Ft  +136.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD   +20,- USD
Zambiai vízum kb.:       ---   +80,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak, a részvételi szándékot itthon előre kell jelezni!):
- Chobe Nemzeti Park egész napos  kirándulás ebéddel és határátlépési illetékkel: kb. 195,- USD
- Helikopterrepülés - Viktória-vízesés (12 perc): kb. 200,- USD  
- Büfévacsora a hosszabbításon (fő/vacsora): 29,- USD ; Zimbabwei kirándulás: kb. 70,- USD + határátlépési ill.
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriás, nagyon jó minőségű szálláshe-
lyek; az Igazi Dél-Afrika körutazáson félpanzió és a 10. napon ebéd, a hosszabbítás során büféreggeli + 
1 snack ital; belépők (kivéve: felvonó a Tábla-hegyre: 38,- USD, hajókirándulás a Fóka-szigetre: 12,- USD, 
melyek időjárásfüggő programok); idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökség: Dél-Afrika: Isimangaliso Wetlen Park, Zimbabwe és Zambia: Viktória-vízesés

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

eredeti környezetükben csodálhatjuk 
és fotózhatjuk a vadállatokat. Vacso-
ra, szállás a nemzeti park szomszéd-
ságában.

9. nap: Panoráma út - Pretoria
Utazás a híres és látványos Panoráma 
úton. GRASKOP a Drakensberg (Sár-
kány-hegység) meredek vonulatai kö-
zött megbúvó városka, melyhez szá-
mos aranyásó történet fűződik. A 30 
m magas PINNACLE-szikla érdekes 
őrtoronyhoz hasonlító képződmény. 
A LISBON-vízesés 92 m magasságból 
áradó víztömege a Blyde folyó egyik 
legszebb része, ahol a víz zabolátlan 
méltósággal zúdul a folyó alsó sza-
kaszára. A GOD’S WINDOW („Isten 
ablaka”) szintén páratlan látnivaló, 
időjárás függvényében innen rálátunk 
a 900 m mélységben elterülő ritka, 
őshonos erdőkkel benőtt sziklákra, 
vadrezervátumokra. A BOURKES 
LUCK POTHOLES vízmosásnál a Blyde 
folyó, mint egy szobrászművész göm-
bölyű és metszett felületekre csiszolta 
a sziklás területet. A lélegzetelállító 
szurdok felett keskeny gyalogos hi-
dak ívelnek át, ahonnan könnyű séta 
keretében felfedezhetjük ezt a külön-
leges természeti csodát. A „THREE 
RONDAVEL” szinténa a folyó egyik 
festői része. A világ egyik legnagyobb 
kanyonjaként ismert BLYDE RIVER 
CANYON az afrikai kontinens egyik 
legnagyobb csodája, impozáns pano-
rámával. Vacsora, szállás Pretoriában. 

10. nap: Pretoria - Lesedi
PRETORIA híres kertjeiről, jakaranda 
(akáchoz hasonló, lila virágú fa) par-
kjairól, szép épületeiről. Délelőtt is-
merkedés a főbb nevezetességekkel: 
Voortrekker (a telepesek emlékmű-
ve), a 65 hektáros parkkal körülvett 
Union Building impozáns épülete, 
Church Square (a régi piactér a tör-
ténelmi épületeivel). Ebédidőben lá-
togatás a LESEDI Falumúzeumban, 
ahol vendéglátóink különböző afrikai 
törzsek képviselői. Sétánk során be-
tekinthetünk a törzsek mindennap-
jaiba, és fergeteges táncelőadásban 
is részünk lesz. A rövid program uta-
saitól elbúcsúzunk, büféebéd után 
transzfer a repülőtérre, hazautazás. 
Éjszaka a repülőn, hazaérkezés más-
nap Budapestre a menetrend függvé-
nyében. A hosszabbítás programjain 
részt vevő utasoknak vacsora és szál-
lás Johannesburgban.

11. nap: Viktória-vízesés 
Délelőtt átrepülünk Livingstone-ba, 
Zambiába. Délután vezetővel keres-
sük fel a vízesést, annak legszebb 
kilátópontjait. A „Füstölgő Menny-
dörgés” mindenkit ámulatba ejt. A 
zuhatag két ország (Zambia és Zim-
babwe) határán terül el 1.708 méte-
ren, így a világ legszélesebb vízesése. 
Szállás.

12. nap: Chobe Nemzeti Park
Szabad program vagy egész napos 
fakultatív kirándulás ebéddel Botswa-

na legnagyobb nemzeti parkjába, a 
CHOBE NEMZETI PARK-ba, mely a 
kb. 50.000 fős elefánt populációjáról 
híres. Az ormányosok mellett zsiráfok, 
antilopok, kafferbivalyok és rengeteg 
madárfaj él a négy különböző öko-
szisztémának otthont adó területen. 
A Chobe a vízilovak „paradicsoma” 
is, fantasztikus élmény a hajókázás 
fürdőző vízilovak, elefántok, napozó 
krokodilok közelében. Ebéd után dzsi-
pekkel folytatjuk az immár szárazföldi 
vadlest. A Zambézin átkelve térünk 
vissza Livingstone-ba. Szállás.

13. nap: Zimbabwe
A Viktória vízesés látványával nem 
lehet betelni! Szabad program vagy 
fakultatív kirándulás keretében átke-

lés a folyón (busszal és gyalogosan) 
és irány ZIMBABWE. A másik oldalról 
is érdemes felfedezni a zuhatagot! 
Visszatérünk a szállodába, délután 
szabadidő. Fakultatív program kere-
tében helikopterről is megcsodálhat-
juk a vízesést! A nap végén hajókázás 
a Zambézi folyón, snack- és italfo-
gyasztás mellett gyönyörködhetünk 
a naplemente látványában. Szállás. 

14. nap: Búcsú Afrikától
Menetrend függvényében repülés 
Livingstone-ból Johannesburgba, 
onnan pedig egy átszállással haza. 
Éjszaka a repülőn.

15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

MÁRCIUS 3-13. (VAGY HOSSZABBÍTÁS ESETÉN MÁRCIUS 17.)  ZAMBIA - BOTSWANA - ZIMBABWE

& VIKTÓRIA-VÍZESÉS ÉS CHOBE NEMZETI PARK

CHOBE NEMZETI PARK

VIKTÓRIA-VÍZESÉS
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   NAMÍBIA      +VIKTÓRIA-VÍZESÉS & CHOBE N.P.
Dátum:    03.03 - 03.13.  + 4 éjszaka 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  699.800,- Ft  +298.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 195.000,- Ft                ---
Belső repülőjegyek:       ---   +460,- USD
Egyágyas felár:   98.200,- Ft  +136.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD   +20,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Namíbiai vízum: 115,- EUR (itthon fizetendő) + vízumügyintézési díj: 5.000,- Ft
Zambiai vízum kb.: 80,- USD (a határon fizetendő)
Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak, a részvételi szándékot itthon kell jelezni!):
- Chobe Nemzeti Park egész napos kirándulás ebéddel, határátlépési illetékkel: kb. 195,- USD
- Helikopterrepülés - Viktória-vízesés (12 perc): kb. 200,- USD  
- Büfévacsora a hosszabbításon (fő/vacsora): 29,- USD 
- Zimbabwei kirándulás: kb. 70,- USD + határátlépési ill.
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és terepjárókkal; jó középkategóriás 
szálláshelyek; félpanzió (reggeli és vacsora), belépők, idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökség: Namíbia: Twyfelfontein sziklarajzai, Zimbabwe és Zambia: Viktória-vízesés

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Windhoek
Repülés dohai átszállással Wind-
hoekba. Éjszaka a repülőn.  

2. nap: Windhoek
Érkezés Namíbia fővárosába, városné-
zés: von Francois erőd, Christuskirche, 
Tintapalota (Parlament), Lovas-szo-
bor emlékmű, Alte Feste (egykori 
erőd). Szállás Windhoekban.

3. nap: Windhoek - Namíb-sivatag
Továbbutazás Sossusvlei felé, a világ 
legnagyobb homokdűnéinek vidéké-
re, ahol kis szerencsével csodás nap-
lementében lehet részünk. Vacsora, 
szállás a Namíb-sivatagban.

4. nap: Sossusvlei - Deadvlei -  
Sesriem-kanyon
Egész napos kirándulás a NAMÍB 
NAUKLUFT PARKBA terepjárókkal. 
SOSSUSVLEI-ben találhatóak a Namí-
biára oly jellemző vörös homokdűnék, 
melyek színe látványos kontrasztban 
van a kék éggel. Ma már szinte hihe-
tetlen, hogy az egyébként gyalogosan 
bejárható agyagmező, DEADVLEI, 
egykor termékeny oázis volt. Felfe-

dezzük azokat a mintegy 900 éves, 
égnek meredő fatörzseket, amelyek 
a rendkívül száraz éghajlat követ-
keztében kövesedtek meg. A SESRI-
EM-KANYON szép sziklaformátumait 
a legjobb gyalogosan megközelíteni. 
Vacsora, szállás a Namib-sivatagban.

5. nap: Namib-sivatag - Walvis-öböl 
- Swakopmund
Reggeli után utazás a Namíb- 
sivatag holdbéli tájra emlékeztető 
részén át az óceán partjára, a WAL-
VIS-ÖBÖL-be. Az egykori német gyar- 
mati kikötő, SWAKOPMUND ma Na-
míbia legjelentősebb üdülőhelye. Is-
merkedés a várossal: Wörmann ház, 
Tengerészeti emlékmű, móló, világító- 
torony. Egyénileg lehetőség a Swa-
kopmund Múzeum, az Akvárium és 
az egyedülálló kristály- és féldrágakő 
kiállítás felkeresésére. A város közelé-
ben állították ki a Martin Luther (vagyis 
Luther Márton) nevét viselő gőzmoz-
donyt, amely a vasút nélküli Namíbiába 
került még 1896-ban. Vacsora, szállás 
Swakopmundban. 

6. nap: Kereszt-fok - Twyfelfontein
Az Atlanti-óceán partja mentén, CAPE 
CROSS-nál a Föld egyik legnagyobb 

fókakolóniáját keressük fel. A rövid 
gyalogtúra során 200 m-re is megkö-
zelíthetjük a vízparton heverésző álla-
tokat. Délután TWYFELFONTEIN-ben 
a mintegy 2000 sziklarajz legérdeke-
sebbjeit fedezhetjük fel, amely Afrika 
legjelentősebb ilyen jellegű emléke. 
Ezután kirándulás a környező bazal-
toszlopokhoz és a lapos tetejű Burnt 
Mountain-hez, mely nevét a megfeke-
tedett mészkőről kapta. Vacsora, szál-
lás Damaraland vidékén.

7. nap: Etosha Nemzeti Park
A DAMARA skanzen egy kihalófél-
ben lévő kis népcsoport életébe ad 
közvetlen betekintést. KHORIXAS 
közelében felkeressük a „Kőerdőt”, 
ahol 260 millió éves, megkövesedett 
fatörzsek ejtik bámulatba a turistá-
kat. Utazásunk egyik fénypontja az 
ETOSHA NEMZETI PARK. Okaukuejo 
a park nyugati bejárata, amely a kö-
zeli vízlelőhely miatt a legnépszerűbb 
kiindulópontja a vadleseknek. Kis 
szerencsével közvetlen közelről látha-
tunk elefántokat, oroszlánokat és más 
vadakat. Vacsora, szállás az Etosha 
Nemzeti Park peremén.

8. nap: Etosha Nemzeti Park
Egész napos kirándulás az ETOSHA 
NEMZETI PARK-ban. Hajnali vadles, 
melynek érdekessége a számos állat 
mellett a ritka és veszélyeztetett fe-
kete orrszarvú, valamint a feketearcú 
impala. Délután kirándulás a németek 
által épített, a vadonban magányosan 

álló NAMUTONI ERŐD-be. Vacsora, 
szállás Etosha Nemzeti Park peremén.

9. nap: Tsumeb - Okahandja - Windhoek 
Után utazás Windhoekba, a fővá-
rosba. Útközben látogatás TSUMEB 
város múzeumában, ahol megismer-
hetjük a környék ritka ásványainak 
óriási gyűjteményét, a bányászat tör-
ténetét, továbbá a helyi őslakosok, a 
busmanok és a himbák műalkotásait, 
valamint a gyarmati idők emlékeit. 
Rövid utazás után ismét egy különle-
gesség vár ránk, a HOBA-METEORIT. 
Ez a hatalmas szikladarab a Földön 
valaha talált legnagyobb fémmete-
orit. Rövid pihenő OKAHANDJA-ban, 
vásárlási lehetőség a tipikus afri-
kai fafaragványokat és dísztárgya-
kat árusító piacon. Vacsora, szállás 
Windhoekben.

10. nap: Windhoek - Johannesburg 
Rövid városnézést követően repülés 
Johannesburgba. A csoport kettévá-
lik. A rövidebb programot választó 
utasok hazautaznak, éjszaka a repü-
lőn. A hosszabbításon részt vevő uta-
saink Livingstone-ba repülnek.

11. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban.

Namíbia száraz vidékét ősidők óta lakják a busmanok és más törzsek. A né-
metek gyarmatosították 1885-ben, s rövid ideig, 1920-ig volt német gyar-
mat. Az ország legismertebb vidéke az afrikai mércével is nagynak számí-
tó természetvédelmi terület, az Etosha Nemzeti Park. Ha tehetik, jöjjenek 
velünk a hosszabbítás programjaira, ahol a világhírű Viktória-vízesést és a 
látványos, feledhetetlen Chobe Nemzeti Parkot keressük fel.

MÁRCIUS 3-13. (MÁRCIUS 3-17.) VIKTÓRIA-VÍZESÉS & CHOBE NEMZETI PARK HOSSZABBÍTÁSSAL! 

NAMÍBIAI KÖRUTAZÁS

Exkluzív kiscsoportos utazás!

A hosszabbítás 5 napja megegyezik a 
dél-afrikai utazást követő Viktória-vízesés 
& Chobe Nemzeti Park programmal, 
melynek leírását megtalálják a katalógus 
101. oldalán.
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KÖVETKEZŐ KATALÓGUSUNK ÚJDONSÁGA! FEBRUÁR 16 - MÁRCIUS 3.

ETIÓPIA & SEYCHELLES-SZIGETEK

SEYCHELLES-SZIGETEK

Új körutazásunk programja és részvételi díja 
előkészületben. Kérjük, kísérjék figyelemmel 
honlapunkat, vagy érdeklődjenek irodánkban!

SIMIEN NEMZETI PARK

BLUE NILE FALLS

LALIBELA
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A Haris Travel Club Kft. 
(továbbiakban: Haris Travel) mint utazásszervező
Székhely: 1106 Budapest, Juhász u. 25-27.
Iroda: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 
Tel.: (1)  317-2354; 327-0793, Fax: (1) 317-8613 
Cégjegyzék száma: 01-09-365503 
Adószám: 10979800-2-42
Nyilvántartási száma: R-1153/95/99 
Bankszámlaszáma: USD: K&H Bank 10404027-49505154-50511043
  EURO: K&H Bank 10404027-49505154-50511036
  HUF: K&H Bank 10404027-00301480
Vagyoni biztosítéka: 183.000.000,- Ft,
melyet a COLONNADE Insurance (Europe) Magyarországi Fióktelepe ga-
rantál. (címe: 1139 Budapest, Váci út 99.) 
Felügyeleti szerv: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

1. A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése, valamint a 472/2017 
(XII.28.) Korm. rendelet alapján az Utazási Szerződés létrejön, ha az Utas az 
utat írásban/szóban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, 
a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte, írásban az ÁSZF-et 
elfogadta és az előleget befizette. 
A Haris Travelt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszer-
vező az utazóval történő szerződéskötést bármikor, indoklás nélkül eluta-
síthatja.

2. Az előleg, ill. a teljes részvételi díj befizethető a Haris Travel irodájában 
személyesen készpénzzel vagy bankkártyával, továbbá banki átutalással, 
illetve készpénzes befizetéssel az Utazási Szerződésben megjelölt bank-
számlaszámra. Céges számlára vonatkozó igényt (név, cím, adószám) kizá-
rólag az előleg befizetéséig tudunk elfogadni. Banki kiegyenlítés esetén az 
utas nevét, a vele utazók számát és a PROGRAM NEVÉT is fel kell tüntetni. 
Az előzetes férőhely és részvételi díj egyeztetésének elmulasztásából adó-
dó kellemetlenségekért a Haris Travel nem vonható felelősségre és irodán-
kat nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

3. Az utazáshoz szükséges a Haris Travel által kibocsátott, személyre szóló 
Utazási Szerződés megkötése, melynek elidegeníthetetlen részét képezik:
- Tudnivalók, információk
- Visszaigazolás
- Pénzügyi visszaigazolás
- Az utazás programja
- Biztosító társaság útlemondási szabályzata

4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, elő-
írásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások, 
védőoltások stb.) betartani, valamint a fogadó ország törvényeit tisztelet-
ben tartani. Ezek megszegéséből, elmulasztásából eredő károk, költségek 
közvetlenül az Utast terhelik. A hazaitól eltérő, egzotikus állat- és növény-
világ óvatosságra int! 

5. Az utazás feltétele az érvényes úti okmány, ezért kérjük, hogy okmá-
nyuk érvényességét még a jelentkezés előtt ellenőrizzék! Irodánkat a lejárt 
/ érvénytelen úti okmány miatt meghiúsult utazás esetén a Haris Travel 
felelősséget nem vállal és mentesül a befizetett költségek visszafizetése 
alól. Egyes országokba a beutazást csak úgy engedélyezik, ha az útlevél 
a beutazástól számítva még legalább 6 hónapig érvényes! Amennyiben 
az utazáshoz vízum szükséges, annak költsége és ügyintézési díja a rész-
vételi díjon felül fizetendő. A Haris Travel kizárólag magyar állampolgárok 
számára vállalja a vízum-ügyintézést. A Haris Travel csak akkor vállalja az 
ügyintézést, ha az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és kitöltött adat-
lapok a megadott határidőig megérkeznek irodánkba. Elutasított vízumké-
relem esetén, a befizetett vízumdíj és ügyintézési díj nem visszatéríthető. 
Amennyiben a vízum beszerzése kizárólag egyénileg oldható meg, azt kü-
lön jelezzük. A vízum díjának esetleges emelkedését nem áll módunkban 
átvállalni. 

6. A részvételi díj a meghirdetett programokban szereplő szolgáltatások 
árát, az eljárási díjat, illetve szervezési költséget, valamint a COLONNADE 
BBP biztosítást és az ÁFÁ-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, 
de külön fizetendő díjak (pl. vízumdíj, repülőtéri illeték, útlemondási bizto-
sítás, belső repülések díjai stb.) a Visszaigazoláson és a Programleírásban 
szerepelnek. Ha valamely programjainknál ettől eltérő feltételek érvénye-
sek, erről minden esetben tájékoztatást adunk.

7. Az Utazási Szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely csoportos 
utazásoknál a mindenkori teljes részvételi díj összegének 40%-a, kerekített 
összegben. Az Utas köteles a részvételi díj fennmaradó részét (hátralék), 
továbbá a kapcsolódó szolgáltatások árát (félpanzió, vízumdíj, egyes fakul-
tatív programok stb. - amelyek a Visszaigazoláson szerepelnek) az utazás 
megkezdése előtt legkésőbb 30 naptári nappal kiegyenlíteni!
Egyes programoknál az előre fizetendő költségek egy része (belföldi repü-
lőjegy, egyes előre fizetendő fakultatív programok) valutában kerül meg-
adásra. Ezen tételek befizetése a 61. napot megelőzően szükséges, mely a 
Visszaigazolásban napra pontosan feltüntetésre kerül. 61 napon belül tör-
ténő jelentkezésnél az előleggel együtt kell befizetni. A Visszaigazolásban 
helyszínen fizetendőként feltüntetett tételekre ez nem vonatkozik.
A Haris Travel a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti, a dátum 
szerepel az Utazási Szerződésben. A hátralék befizetés elmulasztása ese-
tén a Haris Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll a 
12. pontban feltüntetett bánatpénzt felszámolni az Utasnak. (Viszonteladó 
utazási irodán keresztül történt foglalásnál is!)
10.000,- Ft/fő részvételi díj alatt, illetve 30 napon belüli jelentkezés esetén 
a teljes részvételi díj egy összegben fizetendő!

8. Árváltozás: az Utazási Szerződés megkötése után, a teljes részvételi díj 
legfeljebb az utazást megelőző 20. napig változhat. A díj emelésére kizá-
rólag a szállítási költségek (beleértve az üzemanyag költséget is), az egyes 
szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek, egyéb kötelező terhek (pl. re-
pülőtéri illeték, kikötői illeték); valamint az előzetesen meghatározott mini-
mális utaslétszám (a „Visszaigazolás” minden esetben tartalmazza) hiánya, 
vagy a deviza árfolyamának változása miatt, a költségek emelkedésének 
mértékével arányosan kerülhet sor. A díjemelést és annak indokát a Haris 
Travel írásban közli az Utassal.

9. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okok következtében az ár-
változás a részvételi díj 8 %-át meghaladja, úgy az Utas 3 napon belül a 
szerződéstől írásban elállhat, és a már befizetett díjat a Haris Travel teljes 
egészében visszatéríti számára. További kártérítési igényt az Utas elállása 
kapcsán a Haris Travel nem vesz figyelembe.  

10. A Haris Travel az utazáshoz szükséges minimum létszám (a „Vissza-
igazolás” tartalmazza) hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig, 
egynapos utazások esetén 48 órával az utazást megelőzően a szerződéstől 
elállhat. Ez esetben:
- az Utas választhat másik programot vagy 
- a Haris Travel a befizetett részvételi díjat 14 napon belül visszatéríti.

11. A Haris Travel fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt, 
indokolt esetben a szállodai elhelyezést azonos kategórián belül megvál-
toztassa, a programok sorrendjét felcserélje, vagy az eredetinél magasabb 
színvonalú szolgáltatást nyújtson.
Fakultatív kirándulás: amennyiben az előre, Ft-ban befizetett fakultatív 
program a minimális létszám hiánya vagy a helyi körülmények miatt el-
marad, annak ellenértékét egyéb követelési igény kizárása mellett, a Haris 
Travel maradéktalanul visszatéríti.

12. Az utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől - írásban 
(e-mail, telefax) tett nyilatkozattal - bármikor elállhat. Amennyiben az Utas 
a Szerződéstől a tervezett utazás időpontja előtt 60. napon belül áll el, a 
Haris Travel részére, a teljes részvételi díj %-ában a következő bánatpénzt 
köteles fizetni:
- 60-46  napon belüli lemondás esetén  10%
- 45-36  napon belüli lemondás esetén  25% 
- 35-21  napon belüli lemondás esetén  50%
- 20-11  napon belüli lemondás esetén  75%
- 10  napon belüli lemondás esetén, vagy 
ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100%
1 napos kirándulások esetén: 
- 20-11  napon belüli lemondás esetén  25%
- 10-3  napon belüli lemondás esetén  50%
- 2  napon belüli lemondás esetén, vagy 
ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100%
60 napon belüli lemondás esetén az útlemondási biztosítás összege nem 
visszatéríthető. Abban az esetben, ha a felmerült költségek összege meg-
haladja a fenti költségekben megjelölt útlemondási díjat, úgy az Utas(oka)
t, ill. a szerződött felet terheli a többletköltség. Amennyiben légitársasá-
gokkal, külföldi szolgáltatókkal kötött szerződések 60 napnál korábbi tel-
jesítést írnak elő utazási irodánknak, abban az esetben egyedi bánatpénz 
és fizetési határidők kerülnek megállapításra. Az esetenkénti eltérésekről a 
Visszaigazolásban adunk pontos tájékoztatást.
Lemondási időpontnak azt a napot tekintjük, amikor az Utas írásban 

általános szerződési feltételek



109HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99

Á
LTA

LÁ
N

O
S SZ

E
R

Z
Ő

D
É

SI FE
LTÉ

TE
LE

K

(e-mail, telefax) tett útlemondása irodánkba megérkezik. (A költségek 
megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás 
első napja nem!)
Amennyiben az utas saját, gyermeke, szülője vagy házastársa hatósági, or-
vosi, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, elhalá-
lozása miatt nem vesz részt az utazáson, akkor a biztosító az alap részvételi 
díjat, a probléma kivizsgálása és jogossága után, az önrész (kb. 20%) és a 
stornó biztosítás árának levonása után visszatéríti. 
A jogosultság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részletes sza-
bályzat megtekinthető irodákban, és a www.colonnade.hu honlapon. A 
stornó biztosítás csak az utazás megkezdése előtti napig érvényes. Az uta-
zásképtelenséget előidéző esemény bekövetkeztét követő 24 órán belül a 
biztosított köteles a Haris Travelnek bejelenteni.  

13. A meghirdetett csoportos utazásoktól eltérő, egyéni kéréseket kizáró-
lag felár ÉS kezelési költség (10.000,- Ft/foglalás) felszámítása mellett vál-
laljuk. A kezelési költség akkor sem igényelhető vissza, ha az egyéni kérésre 
vonatkozó árajánlat / szolgáltatás nem kerül megrendelésre.  

14. Módosítási költségek
Autóbuszos utazások esetén, 60 napon kívül történő utak közötti átfogla-
lás, BBP-módosítás kezelési költsége: 5.000,- Ft/foglalás.
Repülős utazások esetén a névmódosításnak költségvonzata légitársasá-
gonként változó (pl. úti okmánytól eltérő név módosítása)! 
60 napon belüli program, időpont módosítása lemondásnak minősül, ezek-
ben az esetekben a 12. pontban leírtak az irányadók!

15. Az Utas jogosult az Utazási Szerződésből fakadó részvételi jogát har-
madik személyre átruházni, az alábbi feltételekkel:
- csak olyan személy részére lehetséges, aki megfelel az Utazási Szerző-
désben meghatározott utazási feltételeknek.
- aki az Utazási Szerződés feltételeit aláírásával elfogadja.
- az esetlegesen felmerülő többletköltségek megtérítéséért mind a kilé-
pő, mind a belépő utas egyetemlegesen felel. (pl. repülős utak esetében új 
jegykiállítás, névmódosítási költség stb.) 
Az átruházás kizárólag írásban, a Haris Travel engedélyével lehetséges.

16. A szerződésszegéssel okozott felelősségét, illetve a személyiségi jog-
sértésért járó sérelemdíj mértékét az Utazási Szerződésről szóló Kormány-
rendelet 27. §-ában foglaltaknak megfelelően korlátozza.  

17. A Haris Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor 
is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő partnerei útján teljesíti, kivéve 
ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban megha-
tározott nemzetközi egyezmény korlátozza. Mentesül a Haris Travel a fe-
lelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, 
ahogyan az adott esetben az tőle elvárható volt (PTK).

18. Autóbusszal történő utazás során előforduló (az autóbusz műszaki 
meghibásodása, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) jelentős késés 
esetén, a Haris Travel kötelessége - a lehetőségek figyelembevétele mellett 
- intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból irodánk az 
útvonal változtatás jogát fenntartja.

19. Repülőgéppel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási fel-
tételei érvényesek. Ezeknél a 2005. évi VII. tv., valamint a 25/1999. (II.12.) 
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az esetleges visszautasított 
beszállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, re-
pülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért és pogy-
gyászkésésekért, továbbá késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt 
programok miatt a Haris Travelt nem terheli felelősség. Utasaink kizárólag 
közvetlenül tudják érdekeiket érvényesíteni a különböző légi-, vasúti-, vízi-, 
közúti szolgáltatókkal szemben. Erre vonatkozó rendeletek: 1371/2007/EK, 
392/2009/EK, 1177/2010/EU, 261/2004/EK, továbbá a Montreali Egyezmény, 
valamint az 1986. évi. II. törvényben kihirdetett Berni (COTIF) Egyezmény.
A Haris Travelnek a perrendtartás értelmében nincs jogosultsága az 
Utas(ok) nevében eljárni, de az ügyintézésben segítséget nyújthat. 

20. A szolgáltatással szembeni kifogásokat minden esetben haladéktala-
nul jelezni kell a helyszínen az idegenvezetőnknek / utaskísérőnknek, aki 
köteles a kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és annak egy példányát az 
Utasnak átadni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas a felelős. Az 
idegenvezető / utaskísérő a felmerült problémákról, kifogásokról a Haris 
Travelt tájékoztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az esetleges 
kárigényt, a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül írásban kell közölni 
a Haris Travellel, mellékelve hozzá a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti 
példányát. A Haris Travel a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és állás-
pontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. 

21. A Haris Travel által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás 

kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törek-
vést. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében, kifogásaikkal a területileg illetékes 
járási hivatalhoz (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériumhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 
1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-mi-
niszterium) fordulhatnak.

22. A Haris Travel által meghirdetett utazások részvételi díja a baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás (BBP) díját tartalmazza. A kedvezményes 
csoportos útlemondási biztosítást a részvételi díjon felül kell megkötni, 
mely a részvételi díjra, repülőjegyekre, repülőtéri illetékekre, belső repü-
lőjegyekre és az egyágyas felárra terjed ki. A Haris Travel az útlemondási 
biztosítás vonatkozásában a COLONNADE Insurance (Europe) Limited Ma-
gyarországi Fióktelepe biztosító Kalkulált útlemondási biztosítási szabály-
zata szerint jár el. 

23. Az Utasok kötelesek gondoskodni saját poggyászuk őrzéséről. Utastér-
ben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtér-
ben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kár esetén a PTK. vo-
natkozó előírásai az irányadók. Ilyen esetben a helyszínen haladéktalanul 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni a káreseményt.

24. Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során 
igénybe nem vett programok és szolgáltatások után visszatérítés nem jár, 
és az egyéni kezdeményezés nem zavarhatja a társasutazás menetét, prog-
ramjait! 
Nem illeti meg visszatérítés az Utast, aki az utazás során vízum, deviza, 
vám stb. előírásokat nem tartotta be és emiatt nem tud részt venni a prog-
ramokon.

25. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért köz-
vetlenül az Utas a felelős.

26. A Haris Travel haladéktalanul felbontja a szerződést (kizárhatja az uta-
zásból) azzal az Utassal, aki nem tartja magát a szerződésben foglaltakhoz, 
illetve magatartásával figyelmeztetés ellenére is zavarja a program mene-
tét, veszélyezteti Utastársai nyugalmát, érdekeit, biztonságát. Ilyen eset-
ben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető, 
valamint a korábban történő hazautazásból eredő többletköltség az Utast 
terheli (pl. repülőjegy módosítás, új repülőjegy kiállítás stb.).

27. Természeti csapás, szélsőséges időjárási viszonyok, háború, politikai 
konfliktus, sztrájk, járvány, nemzetközi események, hivatalos politikai lá-
togatások stb. (azaz vis maior), valamint légitársaságok által egyoldalú-
an kötött és érvényes felelősségi korlátozások miatt elmaradt, meghiúsult 
szolgáltatások, olyan események, amelyek miatt egyik felet sem terheli fe-
lelősség, mivel saját akaratuktól függetlenül következtek be.

28. Utas nyilatkozat: 
a 2007. évi CXXVII. Tv. 2011. 01. 01-től hatályos módosításában szereplő, 
206. § alapján: büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, 
hogy a megrendelt szolgáltatásokat 

□   nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben (azaz   
 Utasként)

□ adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasz  
 nálón ként (azaz Utasként)

□ adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem Utas  
 ként) veszem igénybe.

29. Utas a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja 
a Haris Travel adatkezelési tájékoztatóját, hozzájárulását adja, hogy adatait 
a Haris Travel a szerződés teljesítése érdekében a közreműködők részére 
továbbítsa.

Ezen általános szerződési feltételek a 2018. szeptember 25. után kötött va-
lamennyi Utazási Szerződésre, a Haris Travel által szervezett társasutazásra 
érvényesek. 

Az Általános Szerződési Feltételeket, Tudnivalókat, Visszaigazolást és a 
COLONNADE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe biz-
tosító útlemondási szabályzatának egészét a szerződés aláírását megelő-
zően elolvastam, a magam és utastársaim nevében tudomásul vettem és 
elfogadom.

2018. ...............................................

 Utazási iroda    Utas
 képviselője                             vagy képviselője
 

általános szerződési feltételek
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Csoportos utazás: A meghirdetett programjaink úgyneve-
zett „csoportos utazások”, annak számtalan előnyével és 
kevés hátrányával. Az utastársaknak ugyanaz a program, 
tartalom és szolgáltatás jár életkortól, nemtől, vallástól, és 
ideológiai hovatartozástól függetlenül. Amit kérünk min-
denkitől: a tolerancia, a kölcsönös tisztelet, a humánum, az 
egy mindenkiért és a mindenki egyért elve.
Utazás autóbusszal: a Budapestről induló körutazásainkat 
állandó partnereink komfortos autóbuszaival bonyolítjuk le. 
Az utazási előleg befizetésekor lehetőség van ülőhely vá-
lasztására. Nyomatékosan kérjük, hogy a kényelmes utazás 
érdekében az utastérbe csak kisméretű kézitáskát vigyenek 
magunkkal! A poggyásznak a csomagtérben a helye, ahon-
nan a technikai szünetek alkalmával lesz lehetőségük kiven-
ni az éppen szükséges dolgaikat, ennivalót, ruhaneműt stb. 
Amennyiben az autóbusz rendelkezik WC-vel, annak mére-
te miatt rendszeres használatra nem alkalmas, higiéniai és 
környezetvédelmi szempontból pedig nem célszerű. Kérjük, 
kizárólag „vészhelyzetben” vegyék igénybe!
Irodánk fenntartja a jogot, hogy 
- a meghirdetettnél alacsonyabb utaslétszámnál kisebb 
(20-34 fős) autóbusszal valósítsa meg a programot. Ilyen-
kor természetesen az autóbusz ülésrendje is módosul. 
- az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. 
a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében, illetve 
busztípus változása miatt).
Étkezés az autóbuszon: a nemzetközi gyakorlatnak meg-
felelően (spanyol, német, osztrák, szlovák autóbuszokon 
TILOS), lehetőség szerint a megállók alkalmával étkezzünk! 
Kényelmesebb, biztonságosabb és a többi utastársunk 
komfortérzetét sem befolyásolja.
Repülős programok: nemzeti és diszkont légitársaságok, 
valamint belföldi és külföldi partnereink által biztosított 
járatokkal szervezzük. Kérjük, fordítsanak kellő figyelmet 
a menetrend betartására, és már jelentkezéskor a pontos, 
útlevélben / úti okmányban szereplő név közlésére, mert a 
névváltoztatásból, módosításból eredő többletköltség Önö-
ket terheli.
Csoportos repülőjegyek esetén az ülőhelyfoglalást nem 
irodánk végzi. A légitársaság felé egyéni kéréseket továbbí-
tunk, de garanciát nem vállalunk azok teljesítésére. 
Kéréseket előleg befizetéskor, de legkésőbb indulás előtt 
30 nappal tudunk fogadni! Egyedi kérések (nagyobb lábtér, 
business class, konkrét ülőhely foglalás) esetén, a repülő-
jegy kiállításra kerül, melynek költségét visszaigazolás/
utazási szerződésben meghatározott időpontig a szerződő 
köteles megfizetni.
Csoportos repülőjeggyel történő utazáskor egyéni becsek-
kolásra, továbbá a csoport foglalási kódjának kiadására 
nincs lehetőség.
Diszkont légitársaságok esetén elsőbbségi beszállási le-
hetőséget, nagyobb lábteret biztosító ülést stb. külön díj 
megfizetése esetén tudunk foglalni, a szabad kapacitások 
függvényében.
A repülős programoknál általában a transzfert és a köruta-
zást a külföldi partnerünk által biztosított légkondicionált 
autóbuszokkal tesszük meg. Itt nem áll módunkban előre 

ülésrendet készíteni, Utasaink az előleg befizetésének (át-
utalásának) sorrendjében (ún. fizetési sorrendben) száll-
hatnak fel az autóbuszra és választhatnak a helyszínen 
ülőhelyet, személyenként egyet! Kérjük, a befizetési sorren-
det tiszteletben tartva, lehetőség szerint az együtt utazók 
egymás mellé üljenek! Az egyágyas felárat fizetők számára 
nem jár automatikusan külön szóló ülőhely. Amennyiben a 
csoport kisebb létszáma és a nagyobb buszkapacitás miatt 
lehetőség van külön helyet foglalni, az a helyszínen, min-
denki helyfoglalása után, a szabad helyek függvényében 
vehető igénybe.
Szállás: programjaink során a szállodák kiválasztása cél-
szerűségi szempontok alapján történik. A középkategóriás 
szállodák az alapvető szolgáltatást nyújtják, ami a tisztál-
kodáshoz és pihenéshez szükséges. Felhívjuk figyelmüket, 
hogy azon útjainknál, ahol a szálláshelyek konkrét csilla-
gozása szerepel katalógusunkban, honlapunkon és a visz-
szaigazolásban, azok mindig a helyi besorolást tükrözik!  
A szobák 2 külön ágyasak, ill. franciaágyasak 2 személyre. 
Háromágyas elhelyezés iránti igényüket kérjük, egyeztessék 
munkatársunkkal! A háromágyas elhelyezést nem minden 
körutazásunknál tudjuk biztosítani. Ha arra mégis van lehe-
tőség, az általában előnytelenebb adottságú fekhelyet, úgy-
nevezett pótágyat jelent, teljes részvételi díj megfizetésével.
Üdülő programjaink során két felnőttel egy szobában, pótá-
gyon történő elhelyezés esetén legtöbb esetben életkorhoz 
kapcsolódó gyermekkedvezmény vehető igénybe. 
Figyelem! Az USA-ban a 3-4 fős elhelyezés két franciaágy-
gyal felszerelt szobában történik, harmadik ágy általában 
nincs!
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy a nemzetközi 
gyakorlat szerint a szállodai szobákban csak a szálloda által 
felszolgált étel és ital fogyasztható! Továbbá merülőforraló 
és rezsó használata tilos! A szállodai szobák általában nem 
rendelkeznek hűtőszekrénnyel. Amennyiben a szobákban 
van mini bár, úgy annak fogyasztását egyénileg kell a recep-
ción rendezni, legkésőbb az elutazás napján. Az otthonról 
hozott ételeket a mini bárban tárolni tilos.
A szállodák bizonyos TV csatornái fizetősek (Pay TV), ezek 
igénybevételéért szintén egyénileg kell fizetni, legkésőbb az 
elutazás napján. 
A szobák elosztása a szállodák hatásköre. Esetleges igé-
nyeket legkésőbb indulás előtt 30 nappal tudunk fogadni 
(földszinti, emeleti, ágyak típusa, egymás melletti elhelyezés, 
stb.), melyet továbbítunk partnerünk felé, de teljesítésére 
nem áll módunkban garanciát vállalni.
Az egyágyas szobák (általában Európában) mérete, elhe-
lyezése és felszereltsége, elmaradhat a kétágyas szobá-
kétól, a felár fizetése, az egyedüllét felára ellenértéke. Az 
egyágyas elhelyezésre vonatkozó felárat külön feltüntetjük. 
Vannak országok (pl. USA) ahol nincs egyágyas szoba, az 
egyedül utazó is kényelmes kétszemélyes szobát kap, itt en-
nek értelmében a felár mértéke is magasabb (hiszen ki kell 
fizetni az egész szobát).
Társítás: útjainkon vállaljuk azonos nemű Utasok társítá-
sát, de a szobatárs személyére / személyiségére felelőssé-
get nem vállalunk, így esetlegesen felmerülő reklamációt 
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nem tudunk elfogadni sem az utazás alatt, sem hazaérke-
zés után! Amennyiben a társított Utasok az utazás során 
bármilyen okból úgy döntenek, hogy külön költöznek két 
egyágyas szobába, úgy az egyágyas felárat mindkét Utas-
nak, vagy a különköltözést kérő személynek (mindkettőt) 
kell kifizetnie! A GDPR szabályzat alapján egyedül utazók 
személyére vonatkozó adat nem adható ki, kivéve, ha erre 
az utazó írásban engedélyt ad.
Egyágyas felár 50%-os átvállalása: autóbuszos utazáson-
ként 1 hölgy és 1 úr társításra váró Utasunknak átvállaljuk 
az egyágyas felár 50%-át, amennyiben nem találunk azonos 
nemű szobatársat számára az utazás megkezdéséig.
Repülős vagy kombinált (busz-repülő) utazásonként 1 fő 
társításra váró Utasunknak átvállaljuk az egyágyas felár 
50%-t, ha nem találunk azonos nemű szobatársat számá-
ra az utazás megkezdéséig, - annak az utastársunknak, aki 
előbb foglalt (amennyiben egy hölgy és egy úr társítás nél-
kül maradna).
Ellátás: általában a reggeli kontinentális, a vacsora 2-3 fo-
gásos, italfogyasztás nélkül. Az ettől eltérőt külön jelezzük. 
Figyelem! Az ún. büféétkezések (büféreggeli, büfévacsora) 
csak helyben fogyaszthatók, az étteremből kivinni, csoma-
golni TILOS, lopásnak minősül, helyszíni fizetést vonhat 
maga után! Kérésre, elvitel esetén csomagot készítenek, 
természetesen felár ellenében.
Speciális étkezésekre vonatkozó kéréseket (laktóz- és gluté-
nérzékenység, vegetáriánus, vegan stb.) az előleg befizeté-
sekor, de legkésőbb indulás előtt 30 nappal tudunk fogadni, 
de garanciát nem vállalunk azok teljesítésére, hiszen a cso-
magárak nem a speciális étkezésre vannak kalkulálva.
Ebédszünet: a programok miatt általában nincs mód hosz-
szú ebédszüneteket tartani, de minden esetben lehetőséget 
biztosítunk egy gyors étkezésre vagy élelmiszer vásárlásra, 
az idegenvezetők tájékoztatása alapján.
Poggyász: az utazásra személyenként max. 1 db utazótáska 
vagy bőrönd vihető, az autóbuszok csomagterének korlá-
tozott kapacitása miatt. Repülős utazások esetén a pogy-
gyászkezelési szabályok légitársaságonként eltérőek, kérjük 
figyeljék az adott úthoz tartozó tájékoztatóban leírtakat! A 
fedélzetre rendszerint személyenként csak egy, az adott lé-
gitársaságok szabványának megfelelő kézitáska vihető fel.
Idegenvezetés: a csoportos utazásainkat legtöbb esetben 
magyar idegenvezető kíséri, a helyi törvények értelmében al-
kalmanként helyi idegenvezető közreműködésével. A magyar 
idegenvezetőnek kötelessége betartani az adott országok ha-
tályos - a helyszíni idegenvezetésre vonatkozó - jogszabályait. 
Városnézések: a nemzetközi gyakorlat szerint a félnapos vá-
rosnézés kb. 3 óra időtartamú, az egész napos programok kb. 
2 x 2,5-3 óra tartamúak. Idegenvezetőink ezt általában ennél 
hosszabban, tartalmasabban szokták kivitelezni, hogy utasa-
ink a lehető legtöbb élménnyel gazdagodjanak az út során.
Programok: az előre megadott programok sorrendje módo-
sulhat, felcserélődhet, időjárási vagy egyéb helyi viszonyok 
függvényében, ez tartalmi változást nem okoz. A program-
változás jogát fenntartjuk. Kérjük, az utazás során legyenek 
szívesek az idegenvezető által megadott találkozási idő-
pontokat betartani!

Belépőjegyek: az európai kirándulásoknál többnyire a rész-
vételi díj nem tartalmazza a belépőjegy(ek) árát. Így Uta-
saink csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokat 
- gyakran életkorhoz kapcsolódó kedvezménnyel - fizetik. 
Különösen a régi EU-s országokban alkalmaznak pl. nyug-
díjas és diákkedvezményt. Ilyen esetben szabadon eldönt-
hetjük, óhajtjuk-e megtekinteni a programban szereplő 
adott látnivalót. Az esetleges csoportos jegyvásárlás ked-
vezményében közvetlenül az utasok részesülnek. Azon úti 
céljainknál (általában Európán kívül), ahol nincs életkorhoz 
kapcsolódó kedvezmény, legtöbbször a részvételi díj tartal-
mazza a belépőket. 
Szervizdíj / borravaló: az idegenforgalomban bevett szo-
kás, egyes országokban pedig kötelező. Az adott progra-
moknál ezt külön jelezzük! Kötelező: pl. fejlődő országok, 
USA, Izrael stb. 
Öltözködés: az adott programok tájékoztatóiban erre vo-
natkozó tanáccsal, javaslattal élünk, illetve a kötelező szabá-
lyokat ismertetjük. Például fedetlen vállakkal egyes épüle-
tekbe nem lehet belépni. Amennyiben hiányos öltözet miatt 
a helyi szervek megtagadják a belépést, az az utastársunk 
saját felelőssége.
Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás: a külföldi uta-
zásaink részvételi díjai tartalmazzák. Erről lemondani kizá-
rólag írásos nyilatkozatban lehetséges. A csoportétól eltérő, 
egyéni biztosítás igénybevételének feltételeit az Utasnak 
kell ismernie.
Útlemondási biztosítás: Utastársaink érdekében a Colon-
nade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosító 
útlemondási biztosítást kedvezményes tarifával megkötjük 
minden Utasunk részére. Erről lemondani kizárólag írásos 
nyilatkozatban lehetséges. Bármilyen - biztosítási esemény 
miatt meghiúsult utazásból eredő - kártérítés rendezése a 
biztosító társaság feladata és jogköre. Az útlemondási felté-
teleket minden esetben a visszaigazolással mellékeljük.
Indulási garancia: a garantált induláshoz - minden út ese-
tében más - minimum létszámot állapítunk meg. A mega-
dott részvételi díj a visszaigazolásban szereplő minimum 
létszám megléte esetén érvényes. Az utak elindításához 
nagyobb esélyt ad, ha alacsonyabb létszám esetén is ga-
rantálni tudjuk azok megvalósulását. Az indulási garancia 
felárának összege utanként eltérő, melyet a visszaigazolás 
tartalmaz. Alkalmazásáról legkésőbb 20 nappal indulás 
előttig írásos értesítést küldünk. A befizetett felárat utasa-
inknak visszafizetjük, amennyiben az indulásig a szükséges 
létszámot mégis elérjük.
Úti okmányok / Vízum: kérjük, útlevelüket / személyi iga-
zolványukat már a jelentkezéskor hozzák magukkal! Egyes 
országokba a beutazást csak akkor engedélyezik, ha az 
útlevél a hazautazástól számítva még legalább 6 hónapig 
érvényes. Európán belül a legtöbb országba személyi iga-
zolvánnyal és útlevéllel egyaránt lehet utazni, kérjük minden 
esetben azt az úti okmányt vigyék magukkal, amely alapján 
az utazásra jelentkeztek, mert annak adatai kerülnek rögzí-
tésre az utazáshoz kapcsolódó összes dokumentumban (pl. 
repülőjegy, biztosítás stb.).

HARIS TRAVEL CLUB
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közép-amerikai nagy körutazás
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varázslatos DÉL-KOREA

FEÖER-SZIGETEK

Az esetleges nyomdai hibákért, tévedésekért és időközben történt változásokért felelősséget nem vállalunk.




