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40 éves jubileum!
Kedves Utastársunk!
1978-2018-ig pontosan 40 esztendő telt el. De mi történt 40 éve, 1978-ban?
Januárban hazánk visszakapja Amerikából a Szent Koronát, júniusban Ar-
gentína nyeri a Foci VB-t (vajon 2018-ban kicsoda?), októberben Karol 
Wojtylát pápává választják, ő lesz II. János Pál néven Szent Péter méltó 
utóda. Mi itt a Haris Travelnél mégis másvalamit ünneplünk 2018-ban. Ami 
mindannyiunk számára, Önöknek és nekünk is fontos, hogy 1978-ban vet-
tem a kezembe először a mikrofont! 1978 tavaszán lettem a TIT (Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat) tagja, mint „országjárás vezető”. Akkori-
ban így hívták a Magyarországon, magyaroknak tartott kirándulásokon a 
cicerone-t, vagyis az idegenvezetőt. 40 éve fontos esemény történt, mert 
ez volt a csírája annak a történetnek amelyben szereplők vagyunk, Önök 
kedves Útitársaink, a munkatársaink és nem utolsó sorban a családom is, s 
mindenkinek köszönettel tartozom.

Örömmel nyújtjuk át Önöknek jubileumi katalógusunkat, melyben minden 
eddiginél bővebb kínálattal igyekeztünk méltó módon tisztelegni az elmúlt 
40 év előtt.

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.com 
Engedélyszám: R-1153/95/99

ÉVTIZEDEK ÓTA 
UTASAINK 

MEGELÉGEDÉSÉRE

5 kontinens
közel 100 ország

126 körutazás
14 újdonság

Izgalmas
újdonságok

Felkészült
idegenvezetők

Tapasztalt 
referensek

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

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

A program során hajót is igénybe 
veszünk, mint közlekedési eszköz

Vonatos közlekedés az utazás során

Új jelöléseink megkönnyítik a választást!

Kis csoportos utazás

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

Újdonság! 

Ezen körutazásaink egyes napjai az át-
lagosnál megerőltetőbbek lehetnek a  
terepviszonyok és/vagy szintkülönbség 
és/vagy gyors időjárásváltozás miatt.
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REPTÉRI PARKOLÁS

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

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.

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

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!).
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UTAZÁSI UTALVÁNY

Ajándékozzon élményt!
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.

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

Honlapunkon és Facebook oldalunkon tud tájékozódni a soron követ-
kező estek időpontjáról és témájáról. 

Előadásaink teljesen INGYENESEK, részévteli szándékukat kéjük, az 
adott előadás előtt pár nappal jelezzék az info@haristravel.hu e-mail 
címen!

Helyszín: 1053 Budapest, Egyetem tér 5. I. em 5.
(Szent Kinga Közösségi Otthon, 10-es kapucsengő)

SOCIAL MEDIA
HARIS TRAVEL A VILÁGHÁLÓN

facebook.com/korutazasok

instagram.com/haristravel

twitter.com/haris_travel

haristravel.com

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 az idei év folyamán 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.
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tartalomjegyzék országonként
ALBÁNIA 
Albánia - Makedónia   64.
Az Adria ajándéka   65.

ALGÉRIA 
Algéria    118.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
USA és Kanada keleti partja  102.
USA - keleti part   103.
USA nagykörút (kelet és nyugat)  104-105.
USA - nyugati part óriás körút  106-107.
USA -  nyugati part   108.

ANDORRA 
Pireneusok    24.

ARGENTÍNA
Dél-amerikai kaleidoszkóp  112-113.

AUSZTRÁLIA 
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland  114-115.
Ausztrália - Új-Zéland & Tahiti  116-117.

AUSZTRIA 
Belföld és szomszédoló kirándulások  8-11.
Hajókirándulások a Dunán  12.
Alpokon innen és túl   14.
Fekete-erdő - Elzász - Bódeni-tó  36.
Svájci nagy körutazás   39.

AZERBAJDZSÁN 
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 78.

BELGIUM 
Benelux körutazás   42.
Benelux államok   43.

BHUTÁN 
Kelet-India  - Szikkim - Bhután  93.

BOLÍVIA 
Dél-amerikai kaleidoszkóp  112-113.

BOSZNIA - HERCEGOVINA 
Üdülés Bosznia tengerpartján  62.
Bosznia - Dalmácia - Montenegró  63.

BOTSWANA 
Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés 1 20-121.
Namíbiai körutazás & Viktória-vízesés 122.

BRAZÍLIA 
Dél-amerikai kaleidoszkóp  112-113.

BULGÁRIA 
Görögország   66.

CSEHORSZÁG 
Prága - Drezda - Berlin   38.

Dél-cseh várak és kastélyok  57.

DÁNIA 
Nordkapi kalandozások 4  8-49.
Skandináv fővárosok & norvég fjordok 51.
Skandináv fővárosok & hajózás  52.

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG 
Az igazi Dél-Afrika & Viktória vízesés  120-121.

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK 
Dubaj és az Emírségek   74.

ÉSZTORSZÁG 
A Baltikum színe-java   53.
Baltikum - Finnország - Szentpétervár 54.

ETIÓPIA
Etiópia & Seychelles-szigetek  123.

FINNORSZÁG 
Nordkapi kalandozás   48-49.
Skandináv fővárosok & hajózás  52.
Baltikum - Finnország - Szentpétervár 54.

FRANCIAORSZÁG 
Korzika & Szardínia   23.
Pireneusok    24.
Provence & a francia Riviéra  25.
Normandia - Bretagne & a Loire-völgye 26-27.
Utazás a középkorba   28.
Fekete-erdő - Elzász - Bódeni-tó  36.
Svájci nagy körutazás   39.
Ausztrália - Új-Zéland & Tahiti  116-117.

GÖRÖGORSZÁG 
Az Adria ajándéka   65.
Görögország   66.

GIBRALTÁR (NAGY BRITANNIA) 
Spanyolországi nagy körutazás  30.

GRÚZIA 
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 78.

HOLLANDIA 
Holland tulipán show   41.
Benelux körutazás   42.
Benelux államok   43.

HORVÁTORSZÁG 
Pünkösd az Adria partján  12.
Üdülés Bosznia tengerpartján  62.
Bosznia - Dalmácia - Montenegró  63.
Az Adria ajándéka   65.

INDIA 
Kelet-India  - Szikkim - Bhután  93.
Észak-India - Kasmír - Kis-Tibet  94-95.

Lenyűgöző Dél-India & Ellora-barlangok 96-97.
Mesés India és Nepál & Amritszár  98.

IRÁN 
Perzsa emlékek   73.

ÍRORSZÁG 
Ír- és észak-írországi nagy körutazás  45.

IZLAND 
Izland fénypontjai   46.
Izlandi csemegék   47.

IZRAEL 
Izrael - Jordánia   70.
Pillantás a szentföldre   71.
Szentföldi nagy körutazás  72.

JAPÁN 
Japán ősszel & Japán Alpok   76-77.

JORDÁNIA 
Izrael - Jordánia   70.
Szentföldi nagy körutazás  72.

KAMBODZSA 
Ázsia expressz   89.
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  90-91.

KANADA 
Kanadai nagykörút   100-101.
USA és Kanada keleti partja  102.
USA - keleti part   103.
USA nagykörút (kelet és nyugat)  104-105.

KATAR
Burmai drágakövek   88.

KAZAHSZTÁN
Karavánok nyomában a selyemúton  80.

KÍNA 
Kínai aranyháromszög   81.
Kínai császárvárosok   82.
Kínai nagykörút   83.
Dél-kínai varázslat   84-85.
Kínai látványosságok ínyenceknek  86-87.
Kolostorok a világ tetején  92.

LAOSZ 
Ázsia expressz   89.
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  90-91.

LENGYELORSZÁG 
Baltikum - Finnország - Szentpétervár 54.
Krakkó - Wieliczka - Zakopane  57.

LETTORSZÁG 
A Baltikum színe-java   53.
Baltikum - Finnország - Szentpétervár 54.
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tartalomjegyzék országonként
LIBANON 
Libanon - A Közel-Kelet Svájca  75.

LIECHTENSTEIN 
Svájci nagy körutazás   39.

LITVÁNIA 
A Baltikum színe-java   53.
Baltikum - Finnország - Szentpétervár 54.

LUXEMBURG 
Benelux körutazás   42.
Benelux államok   43.

MAKEDÓNIA 
Albánia - Makedónia   64.

MÁLTA 
Málta    21.

MAGYARORSZÁG 
Belföld és szomszédoló kirándulások  8-11.

MAROKKÓ 
Spanyország - Marokkó   31.
Marokkói körutazás   119.

MEXIKÓ 
Viva Mexikó    110-111.

MIANMAR 
Burmai drágakövek   88.

MONACO 
Provence & a francia Riviéra  25.

MONTENEGRÓ 
Bosznia - Dalmácia - Montenegró  63.
Albánia - Makedónia   64.
Az Adria ajándéka   65.

NAGY BRITTANIA 
Spanyolországi nagy körutazás  30.
Skócia és a Hebridák   44.
Ír- és észak-írországi nagy körutazás  45.

NAMÍBIA 
Namíbiai körutazás & Viktória-vízesés 122.

NÉMETORSZÁG 
Hajókirándulások a Dunán  12.
Fekete-erdő - Elzász - Bódeni-tó  36.
Német-római császárvárosok  37.
Prága - Drezda - Berlin   38.
Svájci nagy körutazás   39.
Holland tulipán show   41.
Skandináv fővárosok & norvég fjordok 51.

NEPÁL 
Kolostorok a világ tetején  92.

Mesés India & Nepál & Amritszár  98.

NORVÉGIA 
Nordkapi kalandozások   48-49.
Norvégia legszebb tájai   50.
Skandináv fővárosok & norvég fjordok 51.
Skandináv fővárosok & hajózás  52.

OLASZORSZÁG 
Lido di Jesolo   13.
Alpokon innen és túl   14.
Milánó és észak-olasz tóvidék  15.
Itália közepén   16.
Toszkán varászlat   17.
Utazás Olaszország szívében  18.
Apulia    19.
Szicília    20.
Szicíliai nyaralás   22.
Korzika & Szardínia   23.
Svájci nagy körutazás   39.

OROSZORSZÁG 
Baltikum - Finnország - Szentpétervár 54.
Szentpétervár & Moszkva   55.
Szentpétervár „észak Velencéje”  56.

ÖRMÉNYORSZÁG 
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 78.

PERU 
Misztikus Peru   109.
Dél-amerikai kaleidoszkóp  112-113.

PORTUGÁLIA 
Portugália    32.
Madeira    33.
Portugália & Madeira   34.
Azori-szigetek   35.

ROMÁNIA 
Bánság és az Al-Duna   58.
Észak-Erdély   58.
Erdélyi nagy körutazás   59.
Mátyás király Kolozsváron  60.

SAN MARINO
Itália közepén   16.

SPANYOLORSZÁG 
Pireneusok    24.
Provence & a francia Riviéra  25.
Kanári-szigetek   29.
Spanyolországi nagy körutazás  30.
Spanyolország - Marokkó  31.

SVÁJC 
Alpokon innen és túl   14.

Svájci nagy körutazás   39.
Tell Vilmos földjén   40.

SVÉDORSZÁG 
Nordkapi kalandozás   48-49.
Skandináv fővárosok & norvég fjordok 51.
Skandináv fővárosok & hajózás  52.

SZERBIA 
Albánia - Makedónia   64.
Bánság és az Al-Duna   58.

SEYCHELLES-SZIGETEK
Etiópia & Seychelles-szigetek  123.

SZIKKIM 
Kelet-India - Szikkim - Bhután  93.

SZLOVÁKIA 
Belföld és szomszédoló kirándulások  8-11.

SZVÁZIFÖLD 
Az igazi Dél - Afrika & Viktória-vízesés 120-121.

TAHITI (FRANCIA POLINÉZIA)
Ausztrália - Új-Zéland & Tahiti  116-117.

THAIFÖLD 
Ázsia expressz   89.

TÖRÖKORSZÁG 
Isztambul    67.
Törökországi nagy körutazás  68.
Törökország - Kelet-Anatólia  69.

TÜRKMENISZTÁN
Karavánok nyomában a selyemúton  80.

UKRAJNA 
Szívhez szóló Kárpátalja   61.

ÚJ-ZÉLAND 
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland  114-115.
Ausztrália - Új-Zéland & Tahiti  116-117.

ÜZBEGISZTÁN 
Üzbegisztán    79.
Karavánok nyomában a selyemúton  80.

VIETNAM 
Ázsia Expressz   89.
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  90-91.

ZAMBIA 
Az igazi Dél - Afrika & a Viktória-vízesés 120-121.

ZIMBABWE
Az igazi Dél - Afrika & a Viktória-vízesés 120-121.
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Útjaink időrendi sorrendben
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Időpont Utazás neve Oldal
ÁPRILIS
április 1 - 8. Algéria 118.

április 6 - 14. Spanyolország - Marokkó 31.

április 7 - 15. Üzbegisztán 79.

április 7. Sváb hagyományok nyomában 8.

április 8. Medvehagyma szüret a Bakonyban 8.

április 14. Jász hagyományok nyomában 8.

április 15 - 21. Holland tulipán show 41.

április 19 - 23. Izland fénypontjai 46.

április 19 - máj. 1. Dél-kínai varázslat 84-85.

április 21. Palócföld ékkövei 8.

április 23. Bécs zsidó emlékei 8.

április 24 - máj. 1. Skócia és a Hebridák 44.

április 25 - máj. 1. Milánó és észak-olasz tóvidék 15.

április 26 - máj. 8. Kelet-India - Szikkim - Bhután 93.

április 27 - máj. 1. Izlandi csemegék 47.

április 28 - máj. 5. Benelux körutazás 42.

április 28 - máj. 1. Isztambul 67.

április 28 - máj. 6. USA - keleti part 103.

MÁJUS
május 5. Rododendron virágzás 8.

május 6. Felvidéki rododendron virágzás 8.

május 8 - 17. Szentföldi nagy körutazás 72.

május 10 - 22. Kínai császárvárosok  82.

május 10 - 27. Kínai nagykörút 82-83.

május 11 - 26. USA - nyugati part óriási körút 106-107.

május 12. "Észak Gibraltárja" Komárom 8.

május 13 - 20. Portugália 32.

május 13 - 27. Portugália & Madeira 34.

május 15 - 27. Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 78.

május 18 - 21. Pünkösd az Adria partján  12.

május 20 - 26. Toszkán varázslat 17.

május 20 - 27. Madeira 33.

május 23 - 30. Spanyolországi nagy körutazás 30.

május 24 - 27. Hajókirándulások a Dunán 12.

május 24 - 31. Szicília 20.

május 26. Mesekastélyok a Morva mentén 8.

május 30 - jún. 4. Szentpétervár & Moszkva 55.

május 30 - jún. 2. Bánság és az Al-Duna 58.

május 31 - jún. 7. Apulia 19.

JÚNIUS
június 1 - 12. Misztikus Peru 109.

június 2 - 10. Azori-szigetek 35.

június 2 - 9. Skandináv fővárosok & hajózás 52.

június 2. Hajózás a Fertő-tavon 9.

június 8 - 18. Az Adria ajándéka 65.

június 9 - 17. Korzika & Szardínia 23.

június 10. Krisna-völgy 9.

Időpont Utazás neve Oldal
június 16. Viharsarok kincsei 9.

június 17. Őrségi tájakon 9.

június 21 - július 1. Törökország -  Kelet-Anatólia 69.

június 22 - 30. Perzsa emlékek 73.

június 23 - 30. Lido di Jesolo 13.

június 23. Alsó-Ausztria természeti csodái 9.

június 24. Sümeg - Herend - Tapolca 9.

június 27 - július 4. Svájci nagy körutazás 39.

június 30. Romantikus út a Duna mentén 9.

JÚLIUS
július 1. Tiszadob - Matyóföld 9.

július 3 - 7. Szívhez szóló Kárpátalja 61.

július 4 - 14. Kolostorok a világ tetején 92.

július 7. Csallóköz csodái 9.

július 13 - 26. Nordkapi kalandozás 48-49.

július 14. Hajózás a Wachauban 10.

július 15 - 22 Portugália 32.

július 15 - 29. Portugália & Madeira 34.

július 15 - 24. Skandináv fővárosok & norvég fjordok 51.

július 16 - 25. Ír- és észak-írországi nagy körutazás 45.

július 18 - 27. Kínai aranyháromszög 81.

július 18-29. Észak-India - Kasmír - Kis-Tibet 94-95.

július 21 - 28. Szicíliai nyaralás 22.

július 21 - 26. A Baltikum színe-java 53.

július 21. Kalocsa a honfoglaláskori város 10.

július 22 - 29. Madeira 33.

július 26 - aug. 2. Norvégia legszebb tájai 50.

július 28. Felvidéki jégcsoda 10.

AUGUSZTUS
augusztus 1 - 14. Baltikum - Finnország - Szentpétervár  54.

augusztus 1 - 5. Szentpétervár „észak Velencéje” 56.

augusztus 4 - 9. Német-római császárvárosok 37.

augusztus 6 - 12. Erdélyi nagy körutazás 59.

augusztus 10 - 16. Prága - Drezda - Berlin 38.

augusztus 14 - 21 . Benelux államok 43.

augusztus 15 - 20. Szentpétervár & Moszkva 55.

augusztus 16 - 24. USA - keleti part 103.

augusztus 16 - szept. 1. USA nagy körutazás (kelet & nyugat) 104-105.

augusztus 18 - 20. Krakkó - Wieliczka - Zakopane 57.

augusztus 18 - 20. Mátyás király Kolozsváron 60.

augusztus 18 - 27.. USA - nyugati part 108.

augusztus 19 - 26. Üdülés Bosznia tengerpartján 62.

augusztus 21 - 25. Izland fénypontjai 46.

augusztus 23 - szept. 2. Normandia - Bretagne  26-27.

augusztus 25. Főúri családok nyomában 10.

augusztus 26. Ópusztaszer - Szeged 10.

augusztus 28 - szept. 4. Pireneusok 24.

augusztus 28 - szept. 9. Kínai látványosságok ínyenceknek 86-87.
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Időpont Utazás neve Oldal
augusztus 30 - szept. 2. Hajókirándulások a Dunán 12.

SZEPTEMBER
szeptember 1. Ahol Sacher sütött és Schubert tanított 10.

szeptember 1 - 14. Kanadai nagykörút 100-101.

szeptember 4 - 8. Alpokon innen és túl 14.

szeptember 4 - 11. Skócia és a Hebridák 44.

szeptember 6 - 12. Provence & a francia Riviéra 25.

szeptember 8. Esterházyak nyomában 10.

szeptember 9 - 16. Itália közepén 16.

szeptember 9 - 15. Fekete-erdő - Elzász - Bódeni-tó 36.

szeptember 9. Pécs - Zsolnay-negyed 10.

szeptember 12 - 16. Szentpétervár „észak Velencéje” 56.

szeptember 13 - 25. Kínai császárvárosok 82.

szeptember 13 - 30. Kínai nagykörút 82-83.

szeptember 14 - 22. Albánia - Makedónia 64.

szeptember 15. Felvidéki várak, kastélyok 10.

szeptember 16 - 22. Toszkán varázslat 17.

szeptember 16 - 23. Utazás a középkorba 28.

szeptember 16 - 23. Portugália 32.

szeptember 16 - 30. Portugália & Madeira 34.

szeptember 16 - okt. 1. USA - nyugati part óriási körút 106-107.

szeptember 16. Ybl alkotások az Alföldön 11.

szeptember 17 - 29. Törökországi nagy körutazás 68.

szeptember 18 - 25 . Szicília 20.

szeptember 18 - 30. Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 78.

szeptember 22. Beregi katedrálisok 11.

szeptember 23 - 30. Madeira 33.

szeptember 23 - 30. Görögország 66.

szeptember 24 - 28. Málta 21.

szeptember 25 - 29. Tell Vilmos földjén 40.

szeptember 26 - okt. 3. Spanyolországi nagy körutazás 30.

szeptember 28 - okt. 6. Spanyolország - Marokkó 31.

szeptember 29. Zempléni kincsek 11.

szeptember 30 - okt. 6. Bosznia - Dalmácia - Montenegró 63.

szeptember 30. A Felvidék természeti szépségei 11.

OKTÓBER
október 2 - 7. Utazás Olaszország szívében 18.

október 2 - 14. USA és Kanada keleti partja 102.
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Időpont Utazás neve Oldal
október 4 - 14. Törökország -  Kelet-Anatólia 69.

október 6. Arad, a vértanúk városa 11.

október 10 - 18. Üzbegisztán 79.

október 13. Elfeledett kastélyaink nyomában 11.

október 14. Balaton, az északi-part ősszel 11.

október 19 - 23. Izland fénypontjai 46.

október 19 - 23. Észak-Erdély 58.

október 19 - nov 3. Dél-amerikai kaleidoszkóp 112-113.

október 20 - 29. Kínai aranyháromszög 81.

október 20 - 23. Dél-cseh várak és kastélyok 57.

október 20 - 23. Isztambul 67.

október 20 - 28. Japán ősszel 76-77.

október 20 - nov. 3. Japán ősszel & Japán Alpok 76-77.

október 21 - 25. Pillantás a szentföldre 71.

október 21 - nov. 11. Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland 114-115.

október 26 - nov. 4. Szentföldi nagy körutazás 72.

október 26. - nov. 3. Perzsa emlékek 73.

október 26 - nov. 2. Marokkói körutazás 119.

október 27. Kassa, a kulturális főváros 11.

NOVEMBER
november 1 - 10. Ázsia expressz 89.

november 2 - 20. Viva Mexikó 110-111.

november 4 - 11. Libanon - A Közel-Kelet Svájca 75.

november 9 - 19. Namíbia + Viktória-vízesés 122.

november 9 - 19. Az igazi Dél-Afrika 120-121.

november 9 - 23. Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés 120-121.

november 10 - 17. Izrael - Jordánia 70.

november 15- dec. 2. Vietnam - Laosz - Kambodzsa 90-91.

november 16- 28. Lenyűgöző Dél-India 96-97.

november 16 - dec. 2. Lenyűgöző Dél-India &  Ellora 96-97.

november 17 - 30. Burmai drágakövek 88.

november 17. Bécs - Monet kiállítás 11.

november 24 - dec 6. Mesés India & Nepál 98.

november 24 - dec 8. Mesés India & Nepál & Amritszár 98.

DECEMBER
december 7 - 12. Dubaj és az Emírségek 74.

2019 JANUÁR
2019 január Ausztrália - Új-Zéland & Tahiti 116-117.

Katalógusunkban szereplő 
körutazásaink bővebb leí-
rását, előkészületben lévő 
programjaink végleges 
változatát illetve minden 
más hasznos információt 
megtalálnak honlapunkon!

www.haristravel.com

7HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/99



Belföldi ÉS Szomszédoló Kirándulások

FELVIDÉKI RODODENDRON VIRÁGZÁS
2018. május 6. 

GARAMSZENTBENEDEK - műemlék templom

MALONYA - Arborétum

NYITRA - festői óváros

Részvételi díj: 7.300,- Ft + belépő

PALÓCFÖLD ÉKKÖVEI
2018. április 21.

IPOLYTARNÓC - „magyar Pompei”

SZÉCSÉNY - Ferences templom

HOLLÓKŐ - ófalu

Részvételi díj: 6.000,- Ft + belépő

SVÁB HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN
2018. április 7.

TATA - Német Nemzetiségi Múzeum

KÖRNYE - Tájház

GÁNT - Vértes Vendéglő

Részvételi díj: 5.200,- Ft + belépő/ebéd

„ÉSZAK GIBRALTÁRJA”
2018. május 12.

KOMÁROM - Monostori erőd

RÉVKOMÁROM - belvárosi séta és

az Európa udvar

Részvételi díj: 6.100,- Ft + belépő

BÉCS ZSIDÓ EMLÉKEI
2018. április 23. 

Zsidó negyed

Biedermeier zsinagóga

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépő

MEDVEHAGYMA SZÜRET A BAKONYBAN
2018. április 8. 

EPLÉNY - medvehagyma lelőhely

ZIRC - Bakony Múzeum, Arborétum

BAKONYBÉL - monostori templom 

Részvételi díj: 6.500,- Ft + belépő

MESEKASTÉLYOK A MORVA MENTÉN
2018. május 26.

LEDNICE - romantikus Liechtenstein-kastély

VALTICE - monumentális Liechtenstein-kastély

UNESCO Világörökségek!

Részvételi díj: 9.200,- Ft + belépő

RODODENDRON VIRÁGZÁS
2018. május 5. 

KÁM - Jeli arborétum

SZOMBATHELY - belvárosi séta

JÁK - román építészet gyöngyszeme

Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

JÁSZ HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN
2018. április 14.

JÁSZBERÉNY - Jász Múzeum

JÁSZFÉNYSZARU - Tájház

JÁSZFÉNYSZARU - Régi Kaszinó Étterem

Részvételi díj: 5.200,- Ft + belépő/ebéd

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

HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/998



Belföldi ÉS Szomszédoló Kirándulások

ROMANTIKUS ÚT A DUNA MENTÉN
2018. június 30.

KREUZENSTEIN - mesevár

GRAFENEGG - Tudor stílusú kastély

TULLN - virágok városa

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépő

ŐRSÉGI TÁJAKON
2018. június 17.

VELEMÉR - fények temploma

PANKASZ - szoknyás harangláb

PITYERSZER - népi műemlékegyüttes

Részvételi díj: 8.800,- Ft + belépő

HAJÓZÁS A FERTŐ-TAVON
2018. június 2.

KISMARTON - Hegyi kápolna, Esterházy-kastély

RUSZT - legkisebb magyar város

Hajózás a Fertő-tavon

Részvételi díj: 8.300,- Ft + belépő / hajójegy

TISZADOB - MATYÓFÖLD
2018. július 1.

TISZADOB - romantikus Andrássy kastély

MEZŐKÖVESD - Matyó Múzeum

Részvételi díj: 6.900,- Ft + belépő

ALSÓ-AUSZTRIA TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI
2018. június 23.

MARIA SCHUTZ - a Semmering ékszerdoboza

HÖLLENTAL - „A pokol völgye”

MYRAFÄLLE - vízesések

Részvételi díj: 9.600,- Ft + belépő

KRISNA-VÖLGYI KIRÁNDULÁS
2018. június 10. 

SOMOGYVÁR - Nemzeti Emlékhely

SOMOGYVÁMOS - Krisna-völgy

KAPOSVÁR - belvárosi séta

Részvételi díj: 6.800,- Ft + belépő

CSALLÓKÖZ CSODÁI
2018. július 7.

GUTA - fedett fahíd, úszó malom
DEÁKI - Árpád-kori templom

DUNASZERDAHELY - Csallóközi Múzeum
BŐS - vízerőmű

Részvételi díj: 7.600,- Ft + belépő

SÜMEG - HEREND - TAPOLCA
2018. június 24.

HEREND - Porcelán Manufaktúra

SÜMEG - magyar „Sixtusi kápolna”

TAPOLCA - Tapolcai-tavasbarlang

Részvételi díj: 6.500,- Ft + belépő

VIHARSAROK KINCSEI
2018. június 16. 

KENDERES - Horty-kastély

SZARVAS - Pepi Kert és

a Mini Magyarország

Részvételi díj: 6.900,- Ft + belépő
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Belföldi ÉS Szomszédoló Kirándulások
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ESTERHÁZYAK NYOMÁBAN
2018. szeptember 8.

FRAKNÓ - Esterházy-várkastély

KISMARTON - Esterházy-kastély és

a Hegyi kápolna

Részvételi díj: 8.200,- Ft + belépő

FŐÚRI CSALÁDOK NYOMÁBAN
2018. augusztus 25.

EDELÉNY - L’Huillier-Coburg kastély

MÁD - Europa Nostra-díjas zsinagóga

MISKOLC - Ortodox templom

Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

HAJÓZÁS A WACHAUBAN
2018. július 14.

KREMS - műemlék belváros

Hajózás világörökségi tájon

DÜRNSTEIN - Ágoston-rendi apátság

Részvételi díj: 9.800,- Ft + belépő / hajójegy

PÉCS - ZSOLNAY NEGYED
2018. szeptember 9.

KAKASD - Makovecz Faluház

GRÁBÓC - szerb ortodox templom

PÉCS - Zsolnay negyed

Részvételi díj: 8.400,- Ft + belépők

SZEGED - ÓPUSZTASZER
2018. augusztus 26.

ÓPUSZTASZER - Feszty-körkép

SZEGED - belvárosi séta és

a neológ zsinagóga

Részvételi díj: 6.400,- Ft + belépő

KALOCSA A HONFOGLALÁSKORI VÁROS
2018. július 21.

KALOCSA - Érseki könyvtár, 

Székesegyház és a Kincstár

HAJÓS - pincesor

Részvételi díj: 6.800,- Ft + belépő

FELVIDÉKI VÁRAK, KASTÉLYOK
2018. szeptember 15.

BAJMÓC - romantikus várkastély

SZENTANTAL - a szimbólumok kastélya

Részvételi díj: 7.700,- Ft  + belépő

AHOL SACHER SÜTÖTT ÉS SCHUBERT TANÍTOTT
2018. szeptember 1.

SZŐGYÉN - Pató Pál emlékek
KÉMÉND - „kurtaszoknyás” palóc falu

ZSELÍZ - Esterházy-kastély
LÉVA - Barsi Múzeum

Részvételi díj: 7.200,- Ft + belépő

FELVIDÉKI JÉGCSODA
2018. július 28.

BETLÉR - historizáló Andrássy-kastély

DOBSINA - jégbarlang (UNESCO örökség)

Részvételi díj: 8.600,- Ft + belépő 
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Belföldi ÉS Szomszédoló Kirándulások
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BALATON - AZ ÉSZAKI-PART ŐSSZEL
2018. október 14.

BALATONFÜRED - Jókai villa

TIHANY - Apátság

ÖRVÉNYES - vizimalom

Részvételi díj: 6.000,- Ft + belépő

A FELVIDÉK TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI
2018. szeptember 30.

GOMBASZÖG - cseppkőbarlang
OCHTINA - aragonit barlang
CSETNEK - XIV - XV. freskók

Szádelői-völgy
Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépők

YBL ALKOTÁSOK AZ ALFÖLDÖN
2018. szeptember 16. 

KONDOROS - Csárda

SZABADKÍGYÓS - Wenckheim-kastély

BÉKÉSCSABA - városnézés

Részvételi díj: 7.400,- Ft + belépő

KASSA, A KULTURÁLIS FŐVÁROS
2018. október 27.
Szt. Erzsébet Dóm

Szt. Mihály kápolna

Rodostó ház

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépő

ARAD, A VÉRTANÚK VÁROSA
2018. október 6. 

ARAD - Szabadság-szobor 

és a Vesztőhely

VILÁGOS - fegyverletétel színhelye

Részvételi díj: 9.300,- Ft + belépők

BEREGI KATEDRÁLISOK
2018. szeptember 22.

TÁKOS - „mezítlábas Notre Dame”

CSARODA - Árpád-kori festett templom

VAJA - Vay Ádám kuruc marsall kastélya

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépő

BÉCS - MONET KIÁLLÍTÁS
2018. november 17.

Az Albertina Múzeum 
időszakos kiállítása Monet válogatott

műveiből
Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépők

ELFELEDETT KASTÉLYAINK NYOMÁBAN
2018. október 13.

MÓR - Lamberg kastély

FEHÉRVÁRCSURGÓ - Károlyi-kastély

SZÉKESFEHÉRVÁR - Bory-vár

Részvételi díj: 6.300,- Ft + belépő

ZEMPLÉNI KINCSEK
2018. szeptember 29. 

HOLLÓHÁZA - Porcelán Múzeum

FÜZÉRRADVÁNY - romantikus Károlyi-kastély

SZÉPHALOM - Kazinczy emlékhely

Részvételi díj: 8.600,- Ft + belépő
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1. nap: Budapest - Varasd - 
Crikvenica
Utazás autópályán Buda-
pest - Crikvenica útvonalon 
rövid pihenőkkel. Ismer-
kedés VARASD városával, 
mely a török időkben Hor-
vátország fővárosa volt. A 
gót-reneszánsz vár és a ba-
rokk jellegű belváros együt-
tese méltán pályázik a vi-
lágörökség címre. Látogatás 
a Czilleiek, Erdődyek várá-
ban kialakított múzeumban.   
Vacsora és 3 éj szállás a nép-
szerű üdülőhelyen - Selcén, 
a Crikvenicával egybeépült 
egykori halászfaluban.

2. nap: Krk - Košljun - Vrbnik
Egész napos kirándulás KRK- 
szigetre. Séta a hangulatos 
KRK városban, melynek pa-
rányi óvárosát tömör falak 
veszik körül. Továbbutazás 
busszal Punatba, onnan ha-
jóval a dús növényzetű, idilli 
hangulatú KOŠLJUN-sziget-
re, melynek XII-XIII. századi 
ferences kolostora szakrális 
tárgyakat, régi kéziratokat, 
festményeket őriz. Vissza-
térve Krk-szigetre, a borter-
meléséről híres VRBNIK-et 
keressük fel. Séta a mere-
dek sziklafal tetején kiépült 
zegzugos utcákon. A rövid 

szabadidő alatt érdemes 
kóstolni, vásárolni a zamatos 
borokból.  

3. nap: Plitvicei-tavak
Egész napos kirándulás a 
PLITVICEI-tavakhoz. A Velebit 
hegység zord sziklái között 
érkezünk a festői szépségű 
tórendszerhez. A nemzeti 
park területén 16 tó, 92 víze-
sés, zuhatag található. A sétát 
a parkban közlekedő hajó és 
az utolsó szakaszban busz 
egészíti ki. Majd irány SENJ, 
az uszkok egykori kalózfész-
ke! Visszatérünk Selcére, ahol 
vacsora után fakultatív hajó-
kázási lehetőség.

4. nap: Rijeka - Budapest
Irány RIJEKA (Fiume)! Bel-
városi séta, majd látogatás a 
város felett emelkedő Trsat 
várában, valamint a Csoda-

tévő Szűzanya tiszteletére 
felszentelt templomban. Ha-
zautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

május 18 - 21.

59.800,- Ft
pünkösd az adria partján
KVARNER-ÖBÖL - KRK-SZIGET - PLITVICEI-TAVAK

PLITVICEI TAVAK

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN
Dátum:    05.18 - 05.21.
Részvételi díj:   59.800,- Ft
3. fő 2 ágyas szobában, pótágyon: 54.500,- Ft
Egyágyas felár:   19.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Idegenforgalmi adó:  4,- EUR
Belépők és fülhallgató kb.: 350,- HRK
Részvételi díj tartalma: utazás busszal; középkategóriájú 
szálloda; félpanzió; BBP biztosítás; idegenvezetés. 

UNESCO Világörökségek: 
Plitvicei Tavak Nemzeti Park

VRBNIK

1. nap: Budapest - Schärding 
- Wernstein - Deggendorf 
Utazás rövid pihenőkkel 
SCHÄRDING-be, az Inn folyó 
partján fekvő, mesébe illő 
felső-ausztriai városba. Itt 
szállunk először vízre, és a kö-
zeli WERNSTEIN-be hajózunk. 
Továbbutazás autóbusszal 
bajorországi szálláshelyünkre. 
Vacsora és 3 éjszaka szállás 
Deggendorf  környékén.
2. nap: Weltenburg - Kelheim 
- Regensburg - Walhalla
Délelőtt irány WALHALLA 
(a germán istenek és hősök 
lakóhelye)! REGENSBURG 
óvárosában mintegy 1400 
műemlék épület található, pl.: 

Római torony, Hercegi udvar, 
Híd-torony, Szt. Péter dóm, 
érseki palota, régi városháza 
stb. Délután hajózás KELHE-
IM és WELTENBURG között, 
amely a folyó legszebb sza-
kaszai közé tartozik. Látoga-
tás a WELTENBURG-i bencés 
kolostor templomában, ahol 
a több mint 900 éves recept 
szerint főzött barna sör kósto-
lására is lehetőség van. Visz-
szatérés hajóval Kelheimbe. 
3. nap: Passau - Kasten 
Irány a bajor „Velence”, PAS-
SAU! A három folyó találko-
zásánál épült várost Hum-
boldt a világ hét legszebb 
városa között említette. A 

bencés apácák kolostorában 
nyugszik Szent István király 
felesége, első királynénk, Gi-
zella. A városnézés során, az 
ódon utcákat járva láthatjuk 
a díszes kutakat, a régi város-
házát valamint a dómot. Uta-
zás a SWAROVSKI kristályha-
jón, várak és várromok között 
KASTEN-ig, ahol a legenda 
szerint, Isa, a dunai sellő élt 
egykor. Visszatérve Passau-
ba, a várból is megcsodálhat-
juk a három folyó torkolatát. 
4. nap: Engelhartszell - Bp.
Ausztria egyetlen Trappis-
ta kolostorát keressük fel 
ENGELHARTSZELL-ben . 
Nemcsak a díszes, barokk 

templommal, hanem az igazi 
„trappista sajttal” és különfé-
le likőrökkel is megismerked-
hetünk. Ma is hajózunk: be-
járjuk a Duna szabályos „S” 
alakot formáló, hurokszerű 
hajlatát az Engelhartszell és 

Aschach közötti szakaszon. 
Hazautazás autóbusszal, rö-
vid pihenőkkel. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

REGENSBURG

HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN
Dátum:    05.24 - 05.27.
   08.30 - 09.02.
Részvételi díj:   76.500,- Ft
Egyágyas felár:   12.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Belépők, hajójegyek és fülhallgató: kb. 65,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás busszal; középkategóriájú 
szálloda / panzió; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Regensburg óvárosa

május 24 - 27., augusztus 30 - szeptember 2.

76.500,- Ft
HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN
KALANDOZÁS SZÁRAZON ÉS VÍZEN...
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1. nap: Budapest - Lido di Jesolo
Utazás Budapestről Szlové-
nián keresztül rövid pihenők-
kel. Kedvező forgalom esetén 
még vacsora előtt megmár-
tózhatunk a tengerben! Szál-
lás Lido di Jesolóban. 

2 - 7. nap: Lido di Jesolo
Üdülés, vagy fakultatív kirán-
dulások (min. 20 fő esetén):

VELENCE 
Egész napos kirándulás VE-
LENCÉ-be, a páratlan műem-
lékekben tobzódó városba. A 
városállam hatalma a közép-
korban, az egymást követő 
dózsék uralma alatt Konstan-
tinápolyig ért. A felhalmozott 
gazdagság ma is lenyűgöző.

MURANO - BURANO - TORCELLO
Hajókirándulás a festői szi-
getekre. MURANO hasonló-
an Velencéhez több kisebb 
szigetből áll, hidakkal ösz-
szekötve. A XIII. századtól 
az üvegkészítés központja, 
néhány vízparti épület ebből 
a korból maradt fenn. BURA-
NO a lagúnák legfestőibb 
szigete, már messziről felis-

merhető templomának meg-
dőlt tornyáról. A népes sziget 
vízpartja mentén élénkszínű 
házak sorakoznak. TORCEL-
LO mondhatja magáénak a 
lagúnák legrégebbi épületét, 
a VII. század elején épült San-
ta Maria dell’Assunta dómot. 

TREVISO
Kirándulás a Velencénél ki-
sebb léptékű TREVISO-ba. A 
településnek Velencével kell 
felvennie a versenyt, mely-
nek középkori városnegyede, 
csatornái, hídjai, templomai 
stb. népszerűek a nyaralók 
körében. 

PADOVA
Félnapos kirándulás a művé-
szeti és építészeti emlékek-
ben gazdag PADOVA-ba, a 
tudományok történetében 
kiemelkedő jelentőségű, ősi 
egyetemi városba. Hasonlóan 
az ország több településéhez, 
igen gazdag művészeti és épí-
tészeti emlékekben. Lehető-
ség szerint felkeressük a Scro-
vegni-kápolnát, mely Giotto 
elbűvölő freskóit őrzi. A Basili-
ca di Sant’Antonio a város déli 
részének középpontjában áll, 
Olaszország egyik leglátoga-
tottabb zarándokhelye.

BRENTA MENTI KASTÉLYOK
Félnapos kirándulás a Brenta 
menti kastélyokhoz, melyek 
egykor nemesek otthonai vol-
tak. A velencei lagúnák elisza-
posodását megakadályozva, 
a hordalékot szállító folyókat 
rendre elterelték. Hamar fel-
ismerték az új vízi út jelen-
tőségét a kereskedelemben. 
Ennek hatására egymásra 
épültek a szebbnél szebb vil-
lák a csatorna mentén. Néhá-
nyat ma is megcsodálhatunk, 
három pedig látogatható is, 
amelyből most két épületet 
nézünk meg. STRA-ban a Villa 
Pisani a mennyezeti freskók 
révén rendkívül kedvelt. MAL-
CONTENTA-ban található a 
Villa Foscani, amely Palladio 
egyik legelragadóbb épülete. 
Megjegyzés: 
A velencei és a Murano-Bura-
no-Torcello program esetén a 
Lido di Jesolo - Punta Sabbio-
ni között helyi tömegközleke-
déssel, a többi kirándulásra a 
magyar autóbusszal utazunk.
8. nap: Lido di Jesolo - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

június 23 - 30.

159.900,- Ft Lido di jesolo
ÜDÜLÉS ÉS KALANDOZÁSOK A LAGÚNAVILÁGBAN

Az észak-olasz Adria egyik legkedveltebb üdülővárosa a Velence közelében kb. 10 km 
hosszú, lassan mélyülő, gyermekek számára is ideális, homokos partszakasszal büszkél-
kedő Lido di Jesolo. A településen mintegy 500 szálloda, panzió, apartmanház működik, 
a vendégek a strandolás mellett megannyi változatos szórakozási lehetőségből, kirán-
dulásokból választhatnak. Velence és a várost körülvevő lagúnavilág minden alkalom-
mal tartogat valami új felfedeznivalót az ide látogatóknak! 
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LIDO DI JESOLO
Dátum:    06.23 - 06.30.
Részvételi díj:   159.900,- Ft 

Részvételi díj 2 felnőttel egy szobában, pótágyon
2-11,99 éves korig:  107.400,- Ft
12 éves kortól:   145.800,- Ft

Egyágyas felár:   39.800,- Ft
Erkélyes, tengerre néző szoba felára: 19.500,- Ft/fő
Erkélyes, részlegesen tengerre néző szoba felára: 17.300,- Ft/fő

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervízdíj / borravaló:  10,- EUR

Fakultatív kirándulások (min. 20 fő részvételével):
- Velence:    kb. 35,- EUR
- Murano - Burano - Torcello:  kb. 40,- EUR
- Treviso:    3.900,- Ft
- Padova:    4.900,- Ft + kb. 20,- EUR
- Brenta menti kastélyok:  4.700,- Ft + kb. 25,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, *** szálloda; 
félpanzió; szobánként 1 nyugágy és 2 napernyő használata 
a szálloda saját strandján, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: Velence és a lagúnák

BURANO

VELENCE

PADOVA

VELENCE LIDO DI JESOLO
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1. nap: Budapest - Wattens - 
Landeck környéke 
Utazás Ausztrián és az ún. 
Német Alpesi Úton keresz-
tül rövid pihenőkkel Tirol-
ba. Útközben látogatás 
WATTENS-ben, a világhírű 
Swarowski kristály hazájá-
ban. Szállás Tirolban.

2. nap: Pontresina - Bernina 
Express - St. Moritz - 
Landeck környéke 
Reggeli után irány a sváj-
ci Pontresina! Innen a híres 
BERNINA EXPRESSZ vona-
ton utazunk tovább az Alpok 
lenyűgöző szépségű tájain 
keresztül, a Bernina-hágón 
átkelve (2.253 m) az olasz 
Tiranóig. Az útvonal káprá-
zatos, hiszen a hágó környé-
kén közel a kb. 4.000 m-es 
csúcsokkal körülölelt tájat, 

hamarosan a pálmafák és a 
magnóliák világa váltja fel. 
Tiránóból utazás vissza a há-
gón keresztül ST. MORITZ-ba, 
a híres téli üdülőhelyre. Rövid 
séta, pihenő után utazás az 
előző napi szálláshelyünkre 
Tirolba. 

3. nap: Merano - Tirol - 
Bruneck környéke 
Utazás a Reschen-hágón át 
Olaszországba, Dél-Tirolba. 
MERANO híres fürdőváros 
és klimatikus gyógyhely is. 
A XV. században Habsburg 
Zsigmond főherceg otthona 
is a városban volt. Napjaink-
ban osztrákok, németek, ola-
szok járnak ide, hogy igyanak 
a gyógyvízből, valamint a 
forró gyógyfürdő mellett a 
zamatos borokat is megkós-
tolják. A városi séta után mi 
sem hagyhatjuk ki a közelben 
található TIROL VÁRKAS-
TÉLY-át, ahonnan az osztrák 
tartomány elnevezése is ered. 

A festői várba kb. 40 perces 
séta (a bejárathoz közeled-
ve rövid szakaszon kaptató) 
szükséges, de a repkénnyel 
befuttatott erkélyes udvar, 
a címerek, a trónterem lát-
ványa megéri a fáradtságot. 
Szállás Bruneck környékén.

4. nap: Bolzano - Trento -
Bressanone 
Délelőtt városnézés BOLZA-
NO-ban, Alto-Adige tarto-
mány fővárosában. A tele-
pülést Dél-Tirol kapujaként is 
nevezik. Velence fénykorában 
már fontos átmenő kereske-
delmi központként említették. 
Mai hangulata tagadhatat-
lanul tiroli. TRENTO a nevét 
felvevő régió fővárosa. A XVI. 
században itt hívta össze a 
pápa a zsinatot azzal a céllal, 
hogy reformokkal segítsék 
elő a szakadárok, elsősorban 
a német protestánsok vissza-
térését az egyházba. Városné-

zés a hangulatos tartományi 
székhelyen. Továbbutazás és 
ismerkedés a híres püspöki 
központtal, a vidék történelmi 
székvárosával. BRESSANO-
NE (Brixen) belső városképe 
jellegzetesen középkori han-
gulatot áraszt. A festői utcák 
falfreskókkal, erkélyekkel, a 
püspöki székesegyház, az ér-
seki palota népszerűvé tették 
a várost a turisták körében. 
Szállás Bruneck környékén.

5. nap: Pragser Wildsee - Bu-
dapest
Reggeli után utazás az Alpok 
varázslatos tájain Dél-Tirol 
és Kelet-Tirol területén ke-
resztül. Rövid pihenő a tarto-
mány egyik legszebb tavánál, 
az 1496 m tengerszint feletti 
magasságban található festői 
PRAGSER WILDSEE partján. 
Hazautazás rövid pihenőkkel 
Budapestre útvonalon. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

alpokon innen és túl
TIROL, SVÁJC ÉS A BERNINA EXPRESSZ

szeptember 4 - 8. 

117.200,- Ft

ALPOKON INNEN ÉS TÚL
Dátum:    09.04 - 09.08.
Részvételi díj:              117.200,- Ft
Félpanziós felár:   13.900,- Ft
Egyágyas felár:   22.000,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:  7,- EUR

Belépők, vonatjegy, fülhallgató kb.: 40,- CHF és 50,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %.

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

UNESCO Világörökség: Dolomitok vidéke
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PRAGSER WILDSEE

Öt nap az Alpok csodálatos világában! Utazás a híres Bernina Expresszel, mely hatalmas há-
gókon, izgalmas viaduktokon keresztül halad át a hegyvidéken, minden kanyarban újabb és 
újabb lélegzetelállító panorámával kápráztatva el az utasokat. Séta Tirano mediterrán pál-
mafái között, ismerkedés a meránói borvidék kincseivel, Bressanone középkori hangulatával.

BERNINA EXPRESSZ

MERANO

TRENTO
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1. nap: Budapest - Vicenza - 
Garda-tó környéke 
Utazás Szlovénián keresztül. 
Rövid belvárosi séta Palladio 
városában, VICENZA-ban. A 
kőfaragóból lett építőművész 
egyéni stílusának fejlődését 
alkotásain keresztül tapasz-
talhatjuk. Szállás a Garda-tó 
környékén.

2. nap: Sirmione - Verona
Utazás a Garda-tóhoz. Ha-
jókázás SIRMIONE körül. 
Városnézés Észak-Olaszor-
szág egyik legvirágzóbb te-
lepülésén, a „szerelmesek” 
városában, a mindig lüktető 
VERONA-ban: Aréna, Romeo 
háza, Júlia erkélye stb. Szállás 
a Garda-tó környékén.

3. nap: Bergamo - 
Certosa di Pavia 
Utazás BERGAMO-ba, mely 
csaknem érintetlenül meg-
őrizte középkori jellegét. CER-
TOSA DI PAVIA-ban  Lom-
bardia legszebb reneszánsz 
alkotását, a karthauzi kolos-
tort keressük fel. Látogatás a 
Visconti hercegek által alapí-
tott épületegyüttesben. Szál-
lás Milánó környékén.

4. nap: Milánó 
Egész napos kirándulás  
MILÁNÓ-ba, a gazdasági élet, 
az ipar és a divat központjá-
ba. Városnézés: a 600 évig 

épült, több mint 2000 szo-
borral díszített Dóm, a milánói 
hercegség tündöklésének és 
bukásának színhelye, a Sforza 
kastély, a világhírű Scala stb. 
Szállás Milánó környékén.

5. nap: Lago Maggiore - Bor-
romeoi-szigetek 
A Lombardia, Piemonte és 
Svájc között fekvő, kanyar-
gós gleccserteknőt kitöltő 
LAGO MAGGIORE a második 
legnagyobb tó Olaszország-
ban. Hajókirándulásunk so-
rán megtekintjük ékességét, 
a BORROMEOI-szigeteket. 
Szállás Milánó környékén.

6. nap: Pavia - Como - 
Garda-tó 
Irány PAVIA, Lombardia 
egykori székhelye! Városné-
zés: dóm, az egyetem meg-
tekintése, majd séta a híres 
fedett hídon. Továbbutazás 
COMO-ba. A Comói-tó a Gar-
da és a Maggiore után a har-

madik legnagyobb, de talán a 
legszebb az észak-olasz ta-
vak között. Szállás a Garda-tó 
környékén.
7. nap: Garda-tó - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel, 
Szlovénián keresztül. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

ÁPRILIS 25 - MÁJUS 1.

129.800,- Ft

MILÁNÓ ÉS AZ ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK
Dátum:    04.25 - 05.01.
Részvételi díj:   129.800,- Ft
Egyágyas felár:   32.700,- Ft
Félpanziós felár:  19.900,- Ft

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

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

UNESCO Világörökségek: 
Verona és Vicenza óvárosa

COMÓI-TÓ

MILÁNÓ

Olaszország északi részén az Alpok és a Pó-síkság találkozásánál, a hegységbe vájt 
gleccservölgyek páratlan szépségű tóvidéket alakítottak ki. A múlt században a legfel-
kapottabb üdülőkörzet volt e kivételes szépségű táj. Az őshonos azálea és rododendron 
virágzása szemet gyönyörködtető látványt nyújt!

BORROMEOI-SZIGETEK SIRMIONE

VERONA
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MILÁNÓ ÉS AZ ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK
Garda-tó - Lago MaGGIORE - COMÓI-TÓ
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1. nap: Budapest - Viserba
Utazás Budapestről Szlovéni-
án keresztül Rimini környékére. 
Vacsora, szállás Viserbában.

2-7. nap: Üdülés vagy 
fakultatív kirándulások
Üdülés teljes ellátással.

2. nap: San Leo 
Félnapos fakultatív kirándu-
lás SAN LEO-ba, melynek 
vára Dantét is megihlette. Itt 
raboskodott a XVIII. század-
ban Conte di Cagliostro a hír-
hedt nőcsábász, szélhámos, 
alkimista, kuruzsló. Az elbű-
völő falu középkori épületei 
vonzzák a turistákat.

3. nap: Gradara - Urbino
Fakultatív kirándulás a kö-
zépkori erődítményrend-
szerrel büszkélkedő GRADA-
RA-ba, majd irány URBINO, 
az egykori hercegi székhely, 
és a jeles talján művész, 
Raffaello szülőhelye!

4. nap: Bologna 
(a repülős utasok itt csatla-
koznak a csoporthoz!)
Délután fakultatív kirándulás 
BOLOGNA-ba, Emilia-Romag-
na tartomány székhelyére. Ősi 
egyetemi központ, az „árkádok 
városa”, itt temették el Szent 
Domonkost, a rend alapítóját. 

5. nap: Rimini és/vagy Ravenna 
Délelőtt félnapos fakultatív 
kirándulás keretében séta 
RIMINI-ben. A város, mely-
nek alapítása a római időkig 
nyúlik vissza, a középkorban 
a Malatesta család székhe-
lye volt. Ebéd a szállodában. 
Délután félnapos fakultatív 
kirándulás RAVENNA-ba, a 
mozaikok városába. Itt nyug-
szik Galla Placídia császárnő, 
Teodorik, a vizigót uralkodó, 
s nem utolsósorban a nagy 
író és költő, Dante Alighieri.

6. nap: Assisi 
Egész napos fakultatív kirán-
dulás ASSISI-be, Szent Ferenc 
városába. Látogatás a Szent 
Ferenc Bazilikában. Szent Klá-
ra Assisiben alapította a kla-
rissza rendet, és őt választot-
ták a város védőszentjének. 
Felkeressük a Santa Maria 
Degli Angeli Bazilikát, benne 
a X. századi Porziuncola ká-
polnával. A szomszédságában 
álló monostorban halt meg 
Szent Ferenc.

7. nap: San Marino 
Félnapos fakultatív kirándu-
lás SAN MARINO-ba. Föl-
dünk legrégibbi demokrati-
kus államát a IV. században 
alapították, csaknem 1700 
éve ragaszkodik függetlensé-
géhez. A Titano-hegy tetején 
és annak tövében meghúzó-

dó kicsiny köztársaság joggal 
büszke múltjára.  

8. nap: Viserba - Bologna - 
Budapest
Reggeli után irány Bologna 
repülőtere, ahol a csoport 
kettéválik. A repülős utasok 
hazarepülnek, a buszos utasok 
Szlovénián keresztül hazautaz-
nak rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

ITÁLIA KÖZEPÉN
RAVENNA - BOLOGNA - URBINO - SAN LEO - ASSISI - SAN MARINO

szeptember 9 - 16.

108.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL

ITÁLIA KÖZEPÉN
   BUSZ / BUSZ BUSZ / REPÜLŐ REPÜLŐVEL
Dátum:    09.09 - 09.16. 09.09 - 09.16. 09.12 - 09.16.
Részvételi díj:   152.500,- Ft 152.500,- Ft 108.900,- Ft
Reptéri illeték és csomagdíj:   29.000,- Ft 46.000,- Ft
Egyágyas felár:   28.700,- Ft 28.700,- Ft 16.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Idegenforgalmi adó:  kb. 11,- EUR

Szervízdíj / borravaló: 10,- EUR

Fakultatív kirándulások (minimum 20 fő részvétele esetén):
San Leo:                  3.500,- Ft + kb. 5,- EUR belépő
Gradara - Urbino:   4.000,- Ft + kb. 15,- EUR belépő
Bologna:    4.800,- Ft + kb. 10,- EUR belépő
Rimini:    2.000,- Ft + kb. 10,- EUR belépő
Ravenna:   3.500,- Ft + kb. 15,- EUR belépő
Assisi:   8.500,- Ft + kb. 5,- EUR belépő 
San Marino:  3.500,- Ft + kb. 5,- EUR belépő

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal vagy repülővel igény szerint; Viserbában *** szál-
loda; teljes ellátás (reggeli, ebéd - a kirándulásokon ebédcsomag - és vacsora); idegenveze-
tés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: Ravenna: korai keresztény emlékek, Urbino: óvárosa, Assisi: 
Szent Ferenc Bazilika és a ferencesrendi műemlékek
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URBINO

Az Adria partján Rimini városa és környéke Olaszország 
egyik legkedveltebb üdülőhelye. A tenger, a napsütés, a se-
kély homokos part mellett jelentős vonzerő a sok értékes 
látnivaló, például a mini állam San Marino, a művészettörté-
neti szempontból jelentős Ravenna, vagy a kevésbé ismert, 
de csodás San Leo. Idén repülővel is!

ASSISI

RAVENNA
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1. nap: Budapest - Ronta
Utazás Szlovénián keresz-
tül, rövid pihenőkkel Olasz-
országba. Vacsora, szállás 
Rontában.

2. nap: Pisa - Lucca - 
Lido di Camaiore 
PISA, a „Ferde torony” vá-
rosa, mely a XI-XIII. századi 
Itáliában Genova és Velen-
ce vetélytársaként tengeri 
nagyhatalom volt. Ennek a 
kornak gazdagsága terem- 
tette meg a „Csodák meze-
jén” álló, kivételes épület- 
együttest: Keresztelő-kápol- 
na, dóm és Ferde torony. 
Továbbutazás LUCCA-ba, 
ahol a II. században alapí-
tott egykori római kolónia 
utcácskái kanyarognak a kö-
zépkori épületekkel együtt, 
néhol kiszélesedve, helyet 

adva az apró tereknek, 
templomoknak. Vacsora, 
szállás Lido di Camaioréban.

3. nap: Firenze 
Irány a „reneszánsz bölcső-
je”, FIRENZE! Egész napos 
városnézés: dóm, Keresztelő 
kápolna, Palazzo Vecchio, 
Ponte Vecchio, Santa Cro-
ce, Piazza Michelangelo stb. 
Látogatás helyi vezetővel 
az Uffizi-képtárban, mely az 
itáliai reneszánsz leggazda-
gabb kollekcióját, valamint 
az évszázadok alatt felhal-
mozott Medici gyűjteményt 
őrzi. Vacsora, szállás Lido di 
Camaioréban.

4. nap: Siena - San Gimignano 
Kirándulás SIENA-ba, Szent 
Katalin városába, mely Olasz-
ország legszebb középkori 
települése. Városnéző séta: 
Palazzo Pubblico, Fonte Gaia, 
dóm stb. SAN GIMIGNANO 
a XII-XIII. században élte vi-

rágkorát, az Észak-Európából  
Rómába vezető zarándokút 
egyik fontos állomása volt. 
Vacsora, szállás Lido di Ca-
maioréban.

5. nap: Cinque Terre - 
Portovenere 
Irány az ikonikus CINQUE 
TERRE! Öt falu, melyek szé-
dítő sziklaszirtek szélébe ka-
paszkodó házaikkal néznek 
le a tenger hullámaira. POR-
TOVENERE, a Ligur partvidék 
legromantikusabb települése 
nem másról, mint Vénuszról 
kapta nevét. Vacsora, szállás 
Lido di Camaioréban.

6. nap: Parma - Mantova - 
Garda-tó
PARMA a gasztronómiai 
fogalmak (pármai sonka, 
parmezán sajt) mellett, mű-
vészettörténeti szempontból 
is kiemelkedő város. Híres-
sége a dóm és a Kereszte-
lő kápolna. Ismerkedés a 
Gonzaga család városával, 
MANTOVA-val: Palazzo del 
Te, a Szent András baziliká-
ban Mantegna sírja. Vacsora, 
szállás a Garda-tó környékén.

7. nap: Garda-tó - Budapest
Hazautazás Szlovénián keresz-
tül, rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁJUS 20 - 26., SZEptember 16 - 22.

148.700,- Ft
TOSZKÁN VARÁZSLAT

A RENESZÁNSZ ITÁLIA
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TOSZKÁN VARÁZSLAT
Dátum:   05.20 - 05.26. 09.16 - 09.22.
Részvételi díj:  148.700,- Ft 152.700,- Ft
Egyágyas felár:   38.000,- Ft

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

A toszkán tartományi székhelynek meghatározó szerepe 
volt egész Európa kulturális fejlődésében. Illatos szőlő- és 
olíva ültetvények övezte utak, hangulatos középkori ut-
cácskák és a Cinque Terre színpompás házacskáinak világa!

SIENA

FIRENZE

SAN GIMIGNANO

CINQUE TERRE
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1. nap: Budapest - Bologna 
Utazás rövid megállókkal 
Olaszországba. Vacsora, szál-
lás Bologna környékén.

2. nap: Bologna - Ferrara 
Városnézés BOLOGNA-ban, 
mely ősi egyetemi központ, az 
árkádok városa. Itt temették el 
Szent Domonkost, a rend ala-
pítóját. A repülős utasok a déli 
órákban repülnek Bologna rep-
terére, majd irány FERRARA! A 
település a XV-XVI. században 
az olasz reneszánsz művészet 
fellegvára volt, nevezetessége-
ivel (dóm, városháza, Castello 
Estense) városnézés során 
ismerkedünk meg. Vacsora, 
szállás Bologna környékén.

3. nap: Modena - Maranello
Irány MODENA, Luciano Pa-
varotti szülővárosa. Városné-
zés az óvárosban: katedrális 
és harangtornya, városháza, 
nagyhercegi palota stb. majd 
ellátogatunk egy balzsamecet 
készítő farmra, ahol megis-
merhetjük a készítés munka-
folyamatát. Természetesen a 
kóstolás sem maradhat el, vá-
sárlási lehetőséggel. Délutáni 
programunk a Ferrari autó-
gyár központja MARANELLO- 

ban, ahol az Enzo Ferrari ál-
tal alapított gyár történetével 
ismerkedünk és gyönyörkö-
dünk a sport és versenyautók-
ban. Vacsora, szállás a Trasi-
meno-tó környékén.

4. nap: Arezzo - Perugia 
Utazás AREZZO-ba, ahol is-
merős lehet néhány sarok 
vagy tér részlet, hiszen itt 
játszódott az Élet szép című 
film Roberto Benigni filmren-
dező főszereplésével. Séta 
a dombtetőre épült város-
ban: Szent Ferenc templom, 
dóm, Petrarca szülőháza stb. 
Délután továbbutazás Umb-
ria tartomány fővárosába  
PERUGIA-ba, melyet Itália zöld 
szíveként is emlegetnek. Vá-
rosnézés az etruszkok által ala-
pított városban: San Lorenzo 
katedrális, városháza, Fontana 
Maggiore stb. Vacsora, szállás 
a Trasimeno-tó környékén.

5. nap: Gubbio - Assisi
Irány GUBBIO, ahol Don 
Matteo nyomába eredünk. A 
sorozatból is ismert helyszí-
nekkel ismerkedünk: dóm, 
Palazzo del Bargello, Fontana 
dei Matti (bolondok kútja), 
Porte della Morte (Halál 
kapui) stb. Persze, hazánk 
fiáról Szerb Antalról se fe-
ledkezzünk el, Utas és hold-

világ című regénye játszódik 
részben Gubbio-ban, és a 
főhős pont arra keresi a vá-
laszt: hogy „a lélek időgé-
pén vissza lehet-e szállni 
a múltba?” Továbbutazás 
ASSISI-be. Itt született és 
nyugszik Szent Ferenc. A 
tiszteletére elnevezett ba-
zilikában megcsodálhatjuk  
Giotto Szent Ferenc legen-
dáját megörökítő falképeit, 
valamint Cimabuétól, Loren-
zettitől és Simone Martinitól 
(aki Árpád-házi Szent Er-
zsébetet is megfestette) is 
láthatunk alkotásokat. Szent 
Klára Assisiben alapítot-
ta a klarissza rendet, és őt 
választották a város védő- 
szentjének. Felkeressük a 
Santa Maria Degli Angeli 
Bazilikát, benne a X. századi 
Porziuncola kápolnával. Va-
csora, szállás a Trasimeno-tó 
környékén.

6. nap: Bologna - Budapest
Reggeli után irány Bologna 
repülőtere, ahol a csoport 
kettéválik. A repülős utasok 
hazarepülnek, a buszos uta-
sok Szlovénián keresztül ha-
zautaznak rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

október 2 - 7.

139.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL
UTAZÁS OLASZORSZÁG SZÍVÉBEN
AMI TESTNEK ÉS A LÉLEKNEK...

GUBBIO

Ha azt írjuk, jöjjön velünk Emilia-Romagna tartományba és Umbriába, valószínűleg nem 
mindenki tudná, hogy hová hívjuk. Az olasz gasztronómia központja Emilia-Romagna, innen 
származik a pármai sonka, a parmezán sajt, a balzsamecet, olívabogyó és olajok, borok, nem 
beszélve a bolognai mártásról, amit az egész világ ismer! Umbria jelzője „Cuore Verde”, 
vagyis az ország zöld szíve! Ez is utal a mezőgazdaságra és az állattartásra is. De találkozunk 
a lélekkel is, Arezzoban, Gubbioban és legfőképpen Assisi városában. Talán a legismertebb a 
sok ezer szent közül Assisi Szent Ferenc. Utazásunk idejére esik október 3. Ferenc halálának 
évfordulója, és október 4. Ferenc névnap, Assisi Szent Ferenc után.

UTAZÁS OLASZORSZÁG SZÍVÉBEN
  BUSSZAL  REPÜLŐVEL
Dátum:   10.02 - 10.07. 10.03 - 10.07. 
Részvételi díj:  139.900,- Ft 149.900,- Ft
Reptéri illeték és csomagdíj kb.:   --- 39.000,- Ft
Egyágyas felár: 33.700,- Ft 26.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 5,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.: 4,- EUR
Belépők és fülhallgató kb.: 80,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel vagy busszal, a 
program során autóbusszal; helyi középkategóriájú szállo-
dák; félpanzió; idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.
UNESCO Világörökségek: 
Assisi: Szent Ferenc bazilika és a ferences-rendi műemlékek

FERRARI MÚZEUM
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1. nap: Budapest - Viserba
Utazás Budapestről Szlovéni-
án át az Adria partjára. Vacso-
ra, szállás Rimini di Viserbában.

2. nap: Viserba - Loreto - San 
Giovanni Rotondo
Irány APULIA! Ancona után 
letérünk az autópályáról és 
LORETO-ba látogatunk. A 
települést egy csoda tette hí-
ressé. Szűz Mária a kis-ázsiai 
Ephesos-ban (ma Törökor-
szág) 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 
továbbutazunk az olasz csiz-
ma „sarkantyújába” a Garga-
no-félszigetre. Vacsora, szál-
lás San Giovanni Rotondóban.

3. nap: Gargano-félsziget
Egész napos kirándulás a 
Gargano-félszigeten. MANF-
REDONIA strandjáról és Ho-
henstaufen Anjou-korabeli 
váráról nevezetes. A várost a 
homéroszi legendák szerint 
Siponto, Diomédesz fia épít-
tette; egyike volt az első itáli-
ai püspökségeknek, melyeket 
Szent Péter apostol alapított. 
A Monte Gargano keleti lábá-

nál fekszik a környék közép-
kori központja MONTE SAN 
ANGELO, régi búcsújáró hely. 
Fő látnivalója a Monte Sant’ 
Angelo szentély, amelyet 
I. Anjou Károly emeltetett. 
Továbbutazás Olaszország 
egyik legfontosabb zarán-
dokhelyére, a szentté avatott 
Pió atya (Pio Padre) szülővá-
rosába, SAN GIOVANNI RO-
TONDO-ba. Vacsora, szállás 
San Giovanni Rotondóban.

4. nap: Trani - Castel del Monte
A román építészet igazi 
gyöngyszeme TRANI, temp-
lomának védőszentje a cso-
datevő zarándok Szt. Mik-
lós. Délután egy különleges 
erődítményhez, a CASTEL 
DEL MONTE-hoz látogatunk, 
melyet II. Frigyes építtetett. 
A bevehetetlennek épült vár  
díszes márványfaragásai mi-
att sokkal inkább palotának 
nevezhető. Az óváros déli 
részében álló, háromhajós 
bazilikát a XI. század kez-
detén építették, majd az év-
századok folyamán többször 
bővítették. Vacsora, szállás 
Alberobellóban.

5. nap: Castellana Grotte - 
Ostuni - Alberobello
Felkeressük Dél-Olaszor-
szág legnagyobb cseppkő-
barlangját, a CASTELLANA 
GROTTE-t. Majd látogatás a 

hegyre épült, festői OSTU-
NI-ban. ALBEROBELLO jel-
legzetes építményei a trullik,  
az Európában egyedülálló, 
kerek, darázsfészek-szerű la-
kóépületek. Vacsora, szállás 
Alberobellóban.

6. nap: Matera - Bari
Délelőtt MATERA-ba látoga-
tunk, melynek egyedi, szik-
lába vájt, belül freskókkal 
díszített épületei Anatóliára 
emlékeztetnek. Délután a 
tartomány fővárosát, BARI-t 
keressük fel, mely a rómaiak 
idején egyszerű kereskedel-
mi 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 
legjelentősebb keresztény 
központjainak. Az ereklyék 
számára építették a San Ni-
cola bazilikát, a román kori 
építészet egyik legszebb al-
kotását. Bariban is felfedez-
hető II. Frigyes kézjegye, a 
Sforzák által 1500 körül ala-
pított, hatalmas kastélyban, 
mely egykor börtön volt, ma 
múzeumként működik. Va-
csora, szállás Alberobellóban.

7. nap: Gradara - Viserba
Rövid szabadidő után transz-
fer a repülőtérre. A repülős 

utasok a déli órákban hazare-
pülnek Bariból, a buszos uta-
sokkal északnak indulunk, út-
közben rövid kitérőt teszünk 
a középkori erődítményrend-
szerrel büszkélkedő kisváros-
ba, GRADARA-ba. Vacsora, 
szállás Rimini di Viserbában.

8. nap: Rimini di Viserba - 
Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

május 31 - június 7.

169.900,- Ft APulia
AZ OLASZ CSIZMA SARKA ÉS SARKANTYÚJA

ALBEROBELLO

Az olasz csizma délkeleti tartománya a magyar utazók 
körében még kevéssé ismert. Antik kikötők, középkori 
várkastélyok, katedrálisok, különleges városképek biro-
dalma. Már-már Európán kívüli, akárcsak Szicília: kele-
ties, szegény, de festői. Egyedi építészeti stílusa mellett 
itt van Dél-Olaszország legnagyobb cseppkőbarlangja és 
természetesen a változatos arculatú Adria!
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APULIA
  BUSZ / BUSZ  BUSZ / REPÜLŐ
Dátum:  05.31 - 06.07. 05.31 - 06.06.
Részvételi díj:  169.900,- Ft 169.900,- Ft
Egyágyas felár:  37.500,- Ft 33.000,- Ft

Reptéri ill. és csomagdíj kb.: --  29.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó: kb. 9,- EUR
Belépők, fülhallgató: kb. 60,- EUR  
Szervizdíj / borravaló:  6,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, vagy választás 
szerint hazaútban repülővel; középkategóriás szállodák; 
félpanzió; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.
UNESCO Világörökségek: Matera, Castel del Monte, Albe-
robello „Trulli” stílusú épületei

LORETO MATERA
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1. nap: Budapest - Catania
Repülés Cataniába az esti 
órákban, közvetlen járattal. 
Szállás Taormina környékén.  

2. nap: Siracusa
SIRACUSÁ-t a görögök alapí-
tották, de a rómaiak hódítása 
alatt is virágzott. Legendás 
polgára volt Archimédesz a 
természettudós, itt dolgozta 
ki a nevét viselő fizikai tör-
vényt. Főbb látnivalók: görög 
színház, római amfiteátrum, 
Aretusa forrása, Szent János 
katakomba és a legújabb kori 
zarándok templom, Madon-
na delle Lacrime, melyet II. 
János Pál pápa őszentsége 
avatott fel. Szállás Taormina 
környékén.

3. nap: Etna - Taormina
Kirándulás az ETNA-ra, Eu-
rópa legmagasabb, aktív 
vulkánjára. Fakultatív lehe- 
tőség: kabinos felvonóval és 
terepjáróval akár kb. 3.000 
méteres magasságba is fel-
juthatunk. A festői TAOR-
MINA-ban a - Csontváryt is 
megihlető - görög színházat 
tekintjük meg. Szállás Taor-
mina környékén.

4. nap: Vulcano - Lipari 
(Eoli-szigetek)
Irány Szicília északkeleti ki-
kötője, Milazzo! Kb. egy óra 
alatt áthajózunk a türkizkék 
Tirrén-tengerből kiemelkedő 

Eoli szigetcsoporthoz, mely 
több elszórt sziklaszirtből és 
hét festői szépségű szigetből 
áll. Körbehajózzuk a VUL-
CANO-szigetet, majd irány 
LIPARI, ahol felkeressük a 
Régészeti Múzeumot. Rövid 
szabadidő. Szállás Taormina 
környékén.

5. nap: Alcantara-szurdok
Üdülés vagy fakultatív ki-
rándulás az Etnáról lezúduló 
olvadékvíz vájta, kemény 
bazaltsziklák közé, az Alcan-
tara-szurdokba. A patak vize 
még a forró nyári hónapok-
ban is meglehetősen hideg. 
Szállás Taormina környékén.

6. nap: Agrigento - 
Piazza Armerina
Irány a déli part! AGRIGENTO 
Szicília egyik szimbóluma, 
ókori görög templom-együt-
tese a kor legjelentősebb 
archeológiai emlékhelye. Kö-
vetkező állomásunk a pezsgő 
életű, középkori atmoszférájú 
PIAZZA ARMERINA. Látoga-
tás a római korból fennma-

radt Villa Casale-ban, me-
lyet a XX. században feltárt 
mozaikjai tettek világhírűvé. 
Szállás Palermo környékén.
7. nap: Palermo - Monreale
Ismerkedés PALERMO belvá-
rosával, mely ötvözi az európai 
és keleti vonásokat, az arab 
hatástól a normannig, stílusje-
gyeiben a barokktól a szecesz-
szióig. Városnézés: Normann 
palota, székesegyház, Piazza 
Pretoria stb. Délután látogatás 
a román építőművészet egyik 
csodálatos alkotásában, a 
MONREALE-i dómban. Szállás 
Palermo környékén.

8. nap: Cefalu - Messina - 
Catania - Málta* / Budapest
Irány a festői CEFALU! A han-
gulatos tengerparti kisváros 
egy meredek sziklatömb lá-
bánál épült ki. Dómja Szicília 
egyik legfontosabb műem-
léke. Programunkat Szicília 
harmadik legnagyobb váro-
sában, MESSINA-ban zárjuk. 
Este hazarepülünk Catani-
ából. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban, a menet-
rend függvényében.

*Szeptemberi programunk 
során kettéválik a csoport. 
Repülés Budapestre vagy 
Málta szigetére, érkezés a 
késő esti órákban, a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SZICÍLIA
KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA 

május 24 - 31., SZEPTEMBER 18 - 25.*

197.500,- Ft

SZICÍLIA
Dátum:   05.24 - 05.31. 09.18 - 09.25.
Részvételi díj: 197.500,- Ft 209.500,- Ft
Repülőtéri illeték
+ csomagdíj kb.: 49.000,- Ft 49.000,- Ft
Félpanziós felár (6): 19.800,- Ft 21.000,- Ft
Egyágyas felár:  39.700,- Ft 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 (min. 15 fő jelentkezése esetén):
Alcantara-szurdok     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
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TAORMINA

Szicília a Földközi-tenger legnagyobb szigete, melynek bir-
toklása a történelem során mindig különös jelentőséggel 
bírt. Az ókori görög és a gótikus építészet emlékei mellett 
a művészeket évszázadok óta megihlető természeti szépsé-
gek birodalma, ahol az Etna és a vulkanikus Lipari-szigetek 
nemcsak a geológusokat nyűgözi le.
*Szeptemberben hosszabbítási lehetőség MÁLTÁN!

PALERMO

ETNA

ALCANTARA-SZURDOK
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1. nap: Budapest - Málta 
Repülés Máltára a kora dél-
utáni órákban közvetlen 
járattal. Érkezést követően 
transzfer a szállásra. 

2. nap: Hagar Qim - Mnajdra 
- Három Város
Málta a megalitikus építmé-
nyek őshazája, így délelőtt a 
két legismertebb neolitikus 
templomát nézzük meg. A 
HAGAR QIM, mely a sziget 
legnagyobb, négy önálló épü-
letmaradványból álló komp-
lexuma, Kr. e. 3600 és 2500 
között épülhetett. Közelében 
található a MNAJDRA, mely-
nek legérdekesebb része a 
Napforduló és Napéjegyen-
lőség ajtó. Ezt követően több 
száz éves épületek árnyéká-
ban, hangulatos kis utcákon 
keresztül sétálunk a történel-
mi Három Városban: Vittorio-
sa, Senglea és Cospicua. Kikö-
tői öbleit a föníciaiak ideje óta 

használják, mely megélhetést 
jelentett a helyiek számára, de 
egyben sebezhetővé is tette 
őket a háborúk ideje alatt. A 
program végén transzfer visz-
sza a szállodába. Szállás. 
Ezen az estén csatlakoznak a 
csoporthoz a szicíliai prog-
ram hosszabításaként Máltá-
ra repülő Utasaink.
3. nap: Mdina - Rabat - Mosta
Egész napos kirándulás során 
elsőként látogatás Ta’Qa-
li kézműves faluban, ahol 
üvegfúvó munkások és más 
kézművesek munkavégzés 
közben láthatók, kitűnő vá-
sárlási lehetőség is egyben. 
Következik MDINA, az egyko-
ri főváros, mely a „hallgatag 
város” néven ismert, és máig 
megőrizte középkori hangu-
latát. Folytatás RABAT-ban 
a Római villa és Szt. Pál ka-
takombáinak megtekinté-
sével. Végül MOSTA, a dóm 
hatalmas kupolája méretét 
tekintve harmadik Európá-
ban. Szállás.

4. nap: Gozo
Egész napos kirándulás ha-
jóval a szomszéd szigetre, az 
Odüsszeiából Kalüpszó-szi-
geteként ismert GOZO-ra. 
Nevezetességei közül kihagy-
hatatlan a megalit korból 
fennmaradt Ggantija-temp-
lom, Victoria, a sziget „fővá-
rosa”, benne a Citadella és a 
Székesegyház, Ta’ Pinu bazili-
ka, a legfontosabb zarándok-
hely, és ha időnk engedi, ak-
kor még Kalüpszó barlangját 
is megnézzük. Délután utazás 
vissza Máltára. Szállás.

5. nap: La Valetta - Kék-bar-
lang - Marsaxlokk - Budapest
Városnézés Málta - és 2018-
ban Európa Kulturális Főváro-
sában, LA VALETTÁ-ban. Első-
ként a Barracca kert, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a Nagy 
Kikötőre, majd a sziget legim-
pozánsabb templomát, a Szt. 
János társkatedrálist nézzük 
meg. Fotószünet a Kék-bar-
langnál, majd továbbutazás 
MARSAXLOKK halászfaluba, 
séta és vásárlási lehetőség. 
Délután transzfer a repülőtér-
re, hazautazás. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban, menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

szeptember 24 - 28.

194.800,- Ft
MÁLTA

LOVAGKORI HANGULAT & AZÚRKÉK PARTOK

MÁLTA
  BUDAPESTRŐL SZICÍLIÁBÓL
Dátum:   09.24 - 09.28. 09.25 - 09.28.
Részvételi díj:  194.800,- Ft 116.200,- Ft
Reptéri ill.+csomagdíj kb.:55.000,- Ft  29.000,- Ft
Félpanziós felár:  27.000,- Ft 13.800,- Ft
Egyágyas felár:  48.500,- Ft 38.500,- Ft
Belépő- és hajójegyek kb.:80,- EUR 70,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.: 4,- EUR 3,- EUR
Szervízdíj / borravaló:  10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
középkategóriájú szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP 
utasbiztosítás.
UNESCO Világörökségek: Valletta; Málta megalit templomai

MARSAXLOKKKÉK  BARLANG

LA VALETTA

A Földközi-tenger közepén megbújó apró szigetország 
csodálatos természeti képződményekkel, lenyűgöző lo-
vagkori történetekkel és nyüzsgő éjszakai élettel várja, 
hogy a kíváncsi utazók felfedezzék maguknak. 
Programunk a Szicíliai körutazás hosszabításaként 
is foglalható!
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RABAT

GOZO

MOSTA
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1. nap: Budapest - Catania 
Repülés Cataniába az esti 
órákban közvetlen járattal. 
Érkezés után transzfer a Ta-
ormina környéki szállodába. 
A késői érkezés miatt ezen az 
estén nincs vacsora!
Szállás 7 éjszakán át Taormi-
na környékén.
2. nap: Üdülés, pihenés

3. nap: Etna - Taormina
Kirándulás az ETNÁ-ra, Eu-
rópa legmagasabb működő 
vulkánjára. Fakultatív lehető-
ség: utazás kabinos felvonó-
val és terepjáróval kb. 3.000 
méteres magasságba. Kö-
vetkező állomásunk a festői 
szépségű TAORMINA, mely-
nek nevezetessége - léleg-
zetelállító panorámája mel-
lett - a görög színház, mely 
Csontváry festménye alapján 
már ismerős lesz számunk-
ra. Vacsora, szállás Taormina 
környékén.

4. nap: Üdülés, pihenés vagy 
fakultatív kirándulás:
Vulcano - Lipari (Eoli-szigetek)
Szicília észak-keleti kikötőjé-
ből, Milazzoból indulva, mint-
egy egyórányi hajóút után 
érjük el a kis szigetcsoportot 
a türkizkék Tirrén-tengeren, 
mely több elszórt sziklaszirt-

ből és hét festői szépségű 
szigetből áll. Kikötünk a 
LIPARI-szigeten, látogatás a 
Régészeti Múzeumban, majd 
rövid szabadidő után irány 
VULCANO szigete, ahol ér-
demes kihasználni a fürdési 
lehetőséget. Vacsora, szállás 
Taormina környékén. 

5. nap: Piazza Armerina  
Irány a déli part, PIAZZA AR-
MERINA városa! A pezsgő 
életű, virágzó, vidékies kisvá-
ros részben középkori, rész-
ben barokk épületeinek kö-
szönheti sajátos hangulatát. 
A római korból fennmaradt 
Villa Casalét a XX. században 
feltárt mozaikjai tették világ-
hírűvé. Vacsora, szállás Taor-
mina környékén.

6. nap: Üdülés, pihenés vagy 
fakultatív program:
Alcantara-szurdok - Savoca 
Fakultatív kirándulás az Etná-
ról lezúduló olvadékvíz vájta 
kemény bazaltsziklák közé, 
az ALCANTARA-szurdokba. 
A patak vize még a forró nyá-
ri hónapokban is igen hideg. 
Továbbutazás a hegyek kö-
zött megbújó kisvárosba, SA-
VOCA-ba, ahol a Keresztapa 
című filmeposz első részének 
egyes jeleneteit forgatták. 
Vacsora, szállás Taormina 
környékén.

7. nap: Üdülés, pihenés

8. nap: Siracusa - Budapest
SIRACUSÁ-t a görögök alapí-
tották, de a rómaiak hódítá-
sával is virágzott. Legendás 
polgára volt Archimédesz, a 
természettudós, aki itt dol-
gozta ki a nevét viselő fizikai 
törvényt. Főbb látnivalók: 
görög színház, római amfite-
átrum, Aretusa forrása, Szent 
János katakomba, és a leg-
újabb kori zarándok temp-
lom, Madonna delle Lacrime, 
amelyet II. János Pál pápa 
őszentsége avatott fel. Este 
transzfer a reptérre. Hazauta-
zás Budapestre menetrend 
szerinti járattal. Érkezés a 
késő esti órákban, a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

július 21 - 28.

194.700,- Ft
SZICÍLIAI NYARALÁS 
ÜDÜLÉS FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKKAL

SZICÍLIAI NYARALÁS
Dátum:                07.21 - 07.28.
Részvételi díj:               194.700,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:             48.000,- Ft
Félpanziós felár    19.800,- Ft
(6 vacsora a 2. estétől és ebédcsomag a 8. napon)  
Egyágyas felár:             46.500,- Ft
Tengerre néző szoba felára (lekérésre): 12.500,- Ft/fő

3. fő részvételi díja pótágyon 
(3-9 éves korig):    174.700,- Ft
3. fő részvételi díja pótágyon 
(10-18 éves korig):    184.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervízdíj / borravaló:   10,- € / fő

Belépők a 3., 5. és 8. napon, fülhallgató és az 
Etna kirándulás (felvonó és terepjáró): kb. 115,- EUR

Fakultatív programok (minimum 25 fő részvétele esetén)
Vulcano - Lipari (Eoli-szigetek)  kb. 80,- EUR
Alcantara-szurdok - Savoca  kb. 38,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; kö-
zépkategóriájú tengerparti szálloda; reggeli; 2 nyugágy és 
egy napernyő a szálloda saját, aprókavicsos tengerpartján; 
BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Siracusa, Eoli-szigetek, Villa Casale

LIPARI

PALERMO

TAORMINA

CEFALU
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1. nap: Budapest - Livorno
Utazás rövid pihenőkkel 
Olaszországba. Szállás Livor-
no környékén.

2. nap: Livorno - Bastia - Cap 
Corse
Hajózás Livornóból Bastiába. 
Délután irány Korzika „ujja”, a 
CAP CORSE! Gyönyörű táj, kö-
zépkori őrtornyok, hegytetőre 
épült települések várják az ide 
látogatókat. Körutazás a félszi-
geten: ERBALUNGA (Bastia 
mellett a pisai időszak legfon-
tosabb borkikötője), NONZA 
(Szent Júlia, Korzika későbbi 
védőszentjének megfeszíté-
se). Szállás Bastia környékén.

3. nap: Bastia - Porto - Les 
Calanches - Ajaccio
BASTIA fontos székhely és 
jelentős forgalmat lebonyolí-
tó kikötő. A színes mediterrán 
forgatag, a lármás főtér és a 
XVI. századi fellegvár kihagy-
hatatlan látnivaló. Délelőtt séta 
az óvárosban és a citadella 
megtekintése. Utazás a szige-
ten átkelve a népszerű kirán-
dulóhelyre, PORTO-ba. A Spe-
lunca-szoros meghökkentő 
sziklaformációi lélegzetelállító 
látványt nyújtanak. Rövid pi-
henő után a part mentén érjük 
el Ajaccio városát, miközben 
a sziget legszebb természeti 
szépsége, a LES CALANCHES 
- a vörös gránitból álló szikla-

rengeteg - tárul elénk. Szállás 
Ajaccio környékén.

4. nap: Ajaccio - Bonifacio - 
Olbia környéke
Ismerkedés AJACCIO-val, 
Napóleon szülővárosával 
(óváros, városháza a Napó-
leon Múzeummal, Napóleon 
szülőháza, katedrális, Császá-
ri kápolna stb.). Városnéző 
séta a festői szépségű BONI-
FACIO-ban. Búcsú Korzikától 
és rövid kompátkelés után 
Szardínia szigete köszönti 
a látogatókat. Szállás Olbia 
környékén.

5. nap: La Maddalena 
Irány Palau, ahonnan rövid 
kompozás után érkezünk 
LA MADDALÉNÁ-ra, a 7 na-
gyobb és 62 kisebb tagból 
álló Maddalena szigetcsoport 
legnagyobbikára. Átbuszo-

zunk CAPRERA szigetére, 
ahol Garibaldi háza áll. Visz-
szatérünk La Maddalénára, 
rövid ismerkedés és szaba-
didő. Szállás Olbia környékén.

6. nap: Costa Smeralda - Nuo-
ro - Santu Antine - Alghero
Ismerkedés PORTO CER-
VO-val. A Smaragd-part 
legimpozánsabb települése 
napjainkban Európa egyik 
luxus nyaralóhelye. A hegy-
oldalban fekvő NUORO 
Etnográfiai Múzeuma a sziget 
szokásaiba, korábbi hétköz-
napjaiba enged betekintést. 
SANTU ANTINE a nuraghék-
ról vált nevezetessé. Ezek a 
különös, csonka kúp alakú 
építmények i.e. 1800 - 300 
között, kialudt vulkánok olda-
lából fejtett hatalmas bazalt- 
tömbökből épültek. Építő-
ikről nem sokat tudni, de 
annyi biztos, hogy korukat 
megelőző mérnöki tudással 
rendelkeztek. Szállás Alghero 
környékén.

7. nap: Castelsardo - 
Neptun-barlang - Alghero
Utazás CASTELSARDO-ba, 
az egyik legszebb és legjel-
legzetesebb szardíniai kisvá-
rosba. Délután hajókirándu-

lás a közeli Capo Cacciá-ra, 
ahol a hely fő látványossága, 
a NEPTUN-BARLANG várja 
utasainkat, csodálatos csepp-
kőképződményeivel. Séta a 
műemlékben gazdag kikö-
tővárosban, ALGHERO-ban, 
ahol máig tükröződik a ka-
talán-aragón hatás. Szállás, 
Alghero környékén.

8. nap: Alghero - Olbia 
Irány Alghero repülőtere, ahol 
a csoport kettéválik. A repü-
lős utasok hazarepülnek, a 
buszos utasok Olbia felé foly-
tatják az útjukat. Útközben 

megtekintjük SANTISSIMA 
TRINITÀ DI SACCARGIA-t, 
Szardínia leghíresebb román-
kori templomát. CALANGI-
ANUS, a parafáról híres te-
lepülés, ahol lehetőség lesz 
egy parafa üzembe betekin-
tenünk. Továbbutazás Olbiá-
ba, vacsora, este behajózás. 
Éjszaka a hajón.

9. nap: Livorno - Budapest
Kikötés Livornoban. Utazás 
Budapestre, érkezés a késő 
esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

korzika & szardínia
HAJÓVAL A FÖLDKÖZI-TENGEREN!

június 9 - 17.

299.800,- Ft

KORZIKA & SZARDÍNIA
  BUSZ/BUSZ         BUSZ/REPÜLŐ
Dátum:   06.09 - 06.17. 06.09 - 06.16. 
Részvételi díj:  299.800,- Ft 299.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  29.000,- Ft
Egyágyas felár *:  79.600,- Ft 67.800,- Ft
2 á. külső kabin felára:  8.800,- Ft/fő 
1 á. külső kabin felára: 18.900,- Ft 

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

Belépők, fülhallgató:  kb. 100,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, igény szerint 
hazautazás repülővel vagy autóbusszalbusszal; középkate-
góriás szállodák és az autóbusszal hazautazóknak 1 éj hajón 
belső kabinokban; félpanzió; idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Nurágék Szardínia szigetén

SZARDÍNIA

Két nemzet két szigete! Fehérhomokos, smaragd öblök, 
káprázatos sziklaformációk, cseppkőképződmények, nurag-
hék és Bonaparte Napóleon szülővárosa.

LES CALANCHES

ALGHERO
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1. nap: Budapest - Barcelona 
- Poblet - Santes Creus
Repülés Barcelonába a reg-
geli órákban. Irány POBLET 
és SANTES CREUS. A tele-
pülések, mint hatalmas mú-
zeumok őrzik a XII-XIV. szá-
zadi műkincsek gazdagságát. 
Szállás Salouban. 

2. nap: Sant Sadurni -Tarragona 
Délelőtt kirándulás a katalán 
tradicionális pezsgőgyártás 
hazájába. SANT SADUR-
NI-ban működik a világ 
legnagyobb és legrégebbi 
múlttal rendelkező családi 
pezsgőgyára, a Codorniu. 
Filmvetítés, az egykori prés-
ház (napjainkban múzeum) 
megtekintése után progra-
munk a műemlékké nyilvání-
tott pincerendszerben foly-
tatódik, melyet kisvonattal 
járunk be. A látogatás végén 
természetesen a kóstoló sem 
maradhat el. Továbbutazás 
Katalónia egyik érseki szék-
helyére, TARRAGONA-ba. 
Séta az ún. „Archeológiai 
sétányon”. A Balcón del Me-
diterráneo az egyik legszebb 
kilátóhely, ahonnan az amfi-
teátrum és a Földközi-ten-
ger panorámája tárul elénk. 
Visszatérés Salouba. Szállás. 

3. nap: Lleida - La Seu D’ Urgell 
- Andorra 
A legkatalánabbnak tartott 
LLEIDA-t (Lérida) keressük fel. 
Katedrálisa 1203 és 1278 között 
épült. LA SEU D’URGELL egy-
házi központ. A város püspöke 
a francia államelnökkel együtt, 
a VIII. században Nagy Károly 
által alapított Andorra egyik 
„társhercege”. A mai katedrális 
IX. századi lombard alapokra 
épült. Továbbutazás Andor-
rába, a mini-államba. Szállás 
Andorrában. 

4. nap: A Pireneusok világa 
Ízelítőt kapunk a Pireneusok 
világából. ANDORRA alig is-
mert a turisták körében, pedig 
az útleírások úgy tartják, hogy 
„óriás a törpék között”. Állam-
formája egyedülálló a világon. 
Völgyei nehezen megközelít-

hetőek, népe olyan nyelven 
beszél, amelyet csak kevesen 
értenek. A főváros mellett is-
merkedés a völgyek és kisebb 
falvak látnivalóival is. Szállás 
Andorrában.

5. nap: Ripoll kolostorai - Be-
salu 
A mini államból a tengerpart-
ra vezető út során fantasz-
tikus panoráma tárul elénk! 
RIPOLL Szűz Mária kolostora 
csodálatos módon szinte tel-
jes épségben vészelte át a XV. 
századi földrengést, mely a 
település középkori épületeit 
megsemmisítette. A hatalmas 
bencés kolostor-együttest 
a VI. században alapították, 
XII-XIV. században készült 
kerengőjét Katalónia leg-
szebb román kori alkotásai 
közé sorolják. BESALU máig 

megőrizte középkori jellegét, 
sétánk során megismerhet-
jük hangulatos utcáit, tereit. 
Szállás a Costa Brava északi 
részén, Rosas-ban. 

6. nap: Elne - Collioure - Per-
pignan
ELNE-ben az egyik külön-
leges műremek a kolostor 
kerengője, amely a XII. szá-
zadi későromán építészet 
gyöngyszeme. COLLIOURE- 
ban a tengerparton áll a 
francia királyok - római kori 
alapokra épült - palotája. Két 
oldalán a régi mór negyed, 
illetve a halászfalu. Délután 
látogatás PERPIGNAN-ban, 
a mallorcai királyok palotá-
jában. A nyüzsgő kulturális 
életet élő, festői óváros is 
rengeteg látnivalót tartogat 
(Le Castillet-torony, St. Jean 

katedrális, városháza stb.). 
Szállás Rosas-ban.

7. nap: Gerona - Tossa de Mar 
GERONA (Girona) románkori 
templomépítészetének reme-
keit tekintjük meg. Továbbuta-
zás TOSSA DE MAR-ba, a Cos-
ta Brava partvidékének egyik 
gyöngyszemébe. A falakkal 
körülvett óváros - Villa Vella - 
máig őrzi középkori hangula-
tát. A virágdíszes utcácskák és 
ódon házak sétára csábítanak! 
Szállás Rosas-ban.

8. nap: Barcelona - Budapest 
Reggel irány BARCELONA, 
félnapos városnézés a ka-
talán fővárosban. Délután 
transzfer a repülőtérre, haza-
utazás. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

PIRENEUSOK
A KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZET GYÖNGYSZEMEI

augusztus 28 - szeptember 4.

247.600,- Ft

PIRENEUSOK
Dátum:    08.28 - 09.04.
Részvételi díj:   247.600,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.: 49.000,- Ft 
Egyágyas felár:   61.500,- Ft

Idegenforgalmi adó kb.:  6,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR
Belépőjegyek és fülhallgató kb.: 100,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%. 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok so-
rán autóbusszal; ***/**** szállodák; félpanzió (reggeli és 
vacsora); idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek:  Poblet-kolostor, Pireneusok te-
rülete (Mont Perdu), Gaudi alkotásai Barcelonában 

E
U

R
Ó

PA

COLLIOURE

A Pireneusok - ezt bizonyára tudja mindenki - egy hegység, amely elválasztja az Ibé-
riai-félszigetet Franciaországtól. A középkori építészet csodálatos alkotásait három 
országban tekintjük meg: Franciaország és Spanyolország mellett Andorrát is felke-
ressük! A mini állam nem tagja az Uniónak és a történelem során mindig is különleges 
státusza volt a területnek. „Két urat szolgált”: a francia király - majd később a köztársa-
sági elnök - és La Seu d’ Urgell város püspökének hűbérese volt a csöppnyi ország. Spa-
nyolországban Katalónia autonóm tartomány gyönyörű vidékét és annak fantasztikus 
művészettörténeti alkotásait ismerhetik meg bővebben programunk során. 

SANTES CREUS

ANDORRA
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1. nap: Budapest - Nizza - 
Monaco 
Repülés Nizzába, majd irány 
MONACO (Oceanográfiai Múze-
um, Katedrális, Hercegi Palota), 
ezt követően MONTE CARLO, a 
kaszinózás fellegvára. Városné-
zés a „Côte d’Azur Párizsában”, 
NIZZA-ban. Séta a Promenade 
des Anglais-n és az orosz ne-
gyedben, a várdombról gyö-
nyörű panoráma tárul elénk. 
Természetesen besétálunk a 
fűszer- és virágillattól átitatott 
ó-Nizzába, ahol Matisse is több 
éven keresztül lakott. Szállás 
Cannes környékén.

2. nap: Grasse - Gourdon - St. 
Paul de Vence
Utazás GRASSE-ba, a parfüm-
gyártás fővárosába, látogatás a 
Fragonard üzemben. A Farkas-
torok-szurdok érintésével ér-
kezünk a festői GOURDON-ba. 
Következő állomásunk a Cote 
d’Azur művészvárosa, ST. PAUL 
DE VENCE, ahol egymást érik a 
képző- és iparművészeti galéri-
ák. Szállás Cannes környékén.

3. nap: Cannes - St-Tropez - 
Port Grimaud 
Délelőtt séta CANNES-ban 
(kikötő, La Croisette tenger-
parti sétány, Filmfesztivál pa-
lota, Suquet-domb, a város 
középkori magja), majd utazás 

hajóval az aranypart mentén 
ST-TROPEZ-ba. Látni fogjuk, 
hol szaladgált ide-oda Louis 
de Funés, a világhírű komikus 
csapata: „Lütyő” „Fityesz” 
„Pacuka” és a többiek, azaz, 
a st-tropez-i csendőrök! Ha-
jóval tovább indulunk PORT 
GRIMAUD-ba, amely egy 
mesterséges Velence, nyaraló 
paradicsom. Végül hajóval visz-
szatérünk St-Tropez-ba. Szállás 
Aix-en-Provence környékén.

4. nap: Aix-en-Provence - Arles 
Les Baux-de-Provence - 
Tarascon - Nîmes 
Városnéző séta AIX-EN-
PROVENCE-ban: városháza, 
Igazságügyi Palota, St. Sau-
veur Székesegyház, Rotonde 
szökőkút. Ezek a látnivalók 
a város egy-egy jellemzőjét 
szimbolizálják: igazságos-
ság, művészet, kereskedelem 

és mezőgazdaság. A Paul 
Cézanne munkásságának 
emlékét őrző körséta útvo-
nalán megismerhetjük, hol élt 
és alkotott a művész. Francia-
ország „legrómaibb” városa  
ARLES. A legtöbb műemlék 
az ún. Centre Monumental, 
valamint az Alyscamps kör-
nyékén található. A város 
híres látnivalója a csodásan 
megmaradt római aréna. A 
település hosszú éveken ke-
resztül Van Gogh és barátja, 
Gaugin otthona volt. Látoga-
tás Van Gogh házában. Rövid 
megálló LES BAUX-DE-PRO-
VENCE városkában. A lát-
ványos TARASCON váránál 
rövid fotószünetet tartunk, 
majd késő délután városné-
zés Franciaország Rómájá-
ban, NIMES városában. Szál-
lás Nimes környékén.

5. nap: Pont du Gard - Oran-
ge - Avignon 
Elsőként rövid megálló a 
PONT DU GARD-nál, a Gar-
don folyó felett átívelő ró-
mai vízvezetéknél, majd 
ORANGE-ba látogatunk, 
mely a tartomány kapuja. A 
település római kori színháza 
egyedülálló a világon, hiszen 
a nézőtere és a színpad mö-
götti fal is teljes épségben 
megmaradt. Továbbutazás 
AVIGNON-ba (Pápai Palota, 
St-Bénézet-híd, városháza). 
Szállás Nimes környékén.

6. nap: Camargue - Aigues- 
Mortes - Montpellier - Béziers 
Reggel az egyedülálló, nádból, 
tavakból és lagúnákból álló 
CAMARGUE-i természetvé-
delmi területre kalandozunk, 
mely félvad lovairól, flamin-
góiról és fekete bikáiról hí-

res. AIGUES MORTES a holt 
vizek városa, a tengertől sok 
kilométerre található, de ten-
geri kikötőnek létesült a XIII. 
században. Városnéző séta  
Languedoc-Roussillon fővá-
rosában, MONTPELLIER-ben, 
mely  elsősorban orvostudo-
mányi egyeteméről híres. Itt 
végezte tanulmányait Nostra-
damus is. BÉZIERS-ben a szik-
lafal tetején épült XIII. századi 
Saint-Nazare katedrális meg-
tekintése. Szállás a spanyol 
(katalán) Costa Brava mentén, 
Rosesban.
7. nap: Roses - Figueres -
Barcelona 
Délelőtt Salvador Dalí szülővá-
rosába, FIGUERES-be utazunk, 
majd irány a katalán főváros, 
Barcelona repülőtere. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SZEPTEMBER 6 - 12.

199.800,- Ft
PROVENCE & A FRANCIA RIVIÉRA

COTE D’AZUR - CAMARGUE - LANGUEDOC-ROUSSILLON
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PROVENCE - FRANCIA RIVIÉRA
Dátum:    09.06 - 09.12.

Részvételi díj:   199.800,- Ft
Reptéri illeték és csomagdíj kb.:  55.000,- Ft 
Félpanziós felár:   43.900,- Ft
Egyágyas felár:   69.200,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:  9,- EUR

Belépőjegyek, hajójegyek, fülhallgató kb.: 160,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok so-
rán autóbusszal; középkategóriás szállodák; reggeli; ide-
genvezetés, BBP utasbiztosítás.
UNESCO Világörökségek: Arles. Orange római kori színháza 
és környéke, Pont du Gard, Avignon óvárosa

LIPARI

CAMARGUE

TAORMINA

PROVENCE, ha meghalljuk ezt a szót, sok embernek a leven-
dula jut az eszébe. Nagyon helyesen, mert az egyik jelképe 
a tájnak. Az utazási időpontunk, szeptember már jóval túl 
van a levendula virágzásán, de ezt leszámítva, egy csodála-
tos csokrot állítottunk össze, mely felöleli Franciaország déli 
területeinek legszebb, legérdekesebb látnivalóit. Katedrá-
lisok, várak, paloták, amfiteátrumok és színházak, valamint 
múzeumok mellett a táj megkapó hangulata, a tengerpar-
ton horgonyzó jachtok sokasága, mind elbűvöli az arra járót. 

COTE D’AZUR

BÉZIERS
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1. nap: Budapest - Metz kör-
nyéke 
Elutazás Budapestről He-
gyeshalom - Bécs - Linz - 
Nürnberg útvonalon Metz 
környékére. Szállás.

2. nap: Párizs - Rouen 
A párizsi repülőtéren a déli 
órákban találkozunk csopor-
tunk repülővel érkező tagja-
ival. Délután séta az egykori 
Normandia fővárosában, 
ROUEN-ban, melyet törté-
nelmi emlékei alapján mú-
zeumvárosként is említenek. 
Bebarangoljuk a középkori 
városmagot, megnézzük a 
város hősnője, Jeanne d’Arc 
vesztőhelyét és a normann 
gótika legcsodálatosabb em-
lékeit. Szállás.

3. nap: Fecamp - Etretat - 
Honfleur - Caen 
A tenger felé vesszük az 
irányt. Sehol Franciaországban 
nem találunk olyan vadregé-
nyes tengerpartot, mint az 
észak-nyugati rész kréta falak 
szabdalta partján, a Szajna és 
a Somme folyó torkolata kö-
zött. FÉCAMP az első jelentős 
város és egyben fürdőhely, 
mely hírnevét a Benedek-ren-
di szerzeteseknek köszönheti, 
akik az apátság falai között 
gyártották a Bénédictine likőrt. 
ETRETAT vadregényes szik-
laformációiról vált ismertté. 
Megcsodálhatjuk a 80-90 m 
magas fehérben pompázó 

mészkő falakat és a La Manche 
csatorna végtelen látványát. 
Ismerkedés HONFLEUR te-
lepüléssel, amely egyedülál-
lóan, épségben vészelte át a 
II. világháborút (régi kikötő, 
középkori házak, fatemplom, 
Hadnagyi Ház). Végezetül 
rövid pihenő CAEN-ban, a 
„normann Athén”-ban (Vil-
mos király őrtornya, Nők - és 
Férfiak Apátsága, Saint-Pierre 
templom). Szállás Caen-ban.
4. nap: Bayeux - Arromanches 
- Mont-Saint-Michel
Folytatjuk utunkat BAYEUX-
be. A város 1944. június 7-én 
elsőként szabadult fel a hit-
leri elnyomás alól. Itt csodál-
juk meg a Franciaországban 
található legrégebbi falikár-
pitot, amely Hódító Vilmos 
feleségéről, Matilda király-
nőről kapta a nevét. A közeli 
ARROMANCHES panoráma 
mozijában archív felvételek 
segítségével a múlt és a je-
len eseményei elevenednek 
meg körülöttünk. A tenger-
part teljes hosszában még 
ma is látható, megrozsdá-
sodott, úszó kikötők emlé-
keztetnek a „Nagy Napra”. 
Délután a képekről már jól 
ismert Szent-Mihály domb-
ja, MONT-SAINT-MICHEL és 
koronája, a bencés apátság 
megtekintése szerepel prog-
ramunkban. Szállás Mont- 
Saint-Michel környékén. 
5. nap: St-Malo - Dinan - Tré-
guier - Lannion 
Elsőként SAINT-MALO-ba, a 
népszerű nyaralóhelyre láto-

gatunk. A hajdani korzárok 
városa egyben a breton füg-
getlenség szimbóluma is (ho-
mokos strandok, középkori 
vár, katedrális, kikötő). Nem 
mesze innen található DINAN 
városa, melynek falai kö-
zött Bertrand du Guesclin, a 
százéves háború legnagyobb 
breton alakja ismerte meg 
szerelmét. Utolsó állomásunk 
a festői TRÉGUIER, mely két 
folyó találkozásánál, egy fél-
szigeten helyezkedik el. A 
középkori város fejlődését 
hajdani kézműveseinek, üve-
gablak készítőinek köszönhe-
ti. A Szent Tugdual katedrális 
talán a leglátványosabb a 
kilenc breton székesegyház 
közül. Meghökkentő faragott 
szobrai, de legfőképpen az 
itt őrzött ereklye, szent Yves 
koponyája teszi különlegessé. 
Szállás Lannion környékén.

6. nap: „Rózsaszín gránit 
part”, fürdés az óceánban!
A napot a hullámok for-
mázta, hatalmas rózsaszín 
sziklatömbökről elnevezett, 
hamisítatlan breton partvi-
déken töltjük. Hajóval kelünk 
át a „hét sziget” világába, 
ahol 27 madárfaj, szürkefóka 
kolóniák és pingvinek élnek. 
Kb. 2 - 2, 5 órás programunk 
során kiadós sétát teszünk 
az Ile aux Moines szigeten, 
amelyhez kényelmes, strapa-
bíró lábbeli ajánlott. Délután 
fürdőzés, vagy kirándulás a 
gránitvilág parti ösvényein. 
Szállás Lannion környékén. 

7. nap: Guimiliau - La Roche 
-Maurice - La Martyre - 
Kerjean - Le Conquet 
Irány az „igazi Bretagne”, 
a kálváriák vidéke! GUIMILIAU 
XVI. századi, 200 alakos kál-
váriája, LA ROCHE-MAURICE 
groteszk szobrocskái, valamint 
LA MARTYRE legelsőként 
megépült zárt parókiakertje 
(XI.-XVII. sz.) máig tanúskod-
nak a breton képzeletvilág és 
a keresztény kultúra sajátos 
egybeolvadásáról. (Kálváriák, 
csontraktárak, diadalkapuk) 
Délután érkezünk a KERJEAN-i 
kastélyhoz, amely méretével, 
korabeli technológiájával és 
reneszánsz pompájával látvá-
nyos emléke a XVI. sz-i gazda-
sági fellendülésnek. Itt kapunk 
ízelítőt a berendezések között 
megőrzött, tipikus breton 
bútorokról. Utazásunk legtá-
volabbi pontja: Le CONQUET. 

Franciaország legnyugatibb 
kikötőjét feltehetően a temp-
lomosok alapították, s évszá-
zadokon keresztül védte a 
partot az angolok ellenséges 
hadaitól. Ma gyönyörű termé-
szeti környezetben lüktető ak-
tív halászfalu. Útban Brest felé 
rövid megállót tartunk a Szent 
Máté apátság romjainál. A IX. 
sz.-ban breton hajósok szállí-
tották ide Egyiptomból Máté 
evangélista földi maradványa-
it. Rövid szabadidő keretében 
séta és fotózás a vadregényes 
óceánparton. Szállás Brest 
környékén.

8. nap: Quimper - Pont-Aven 
- Carnac
A napot QUIMPER-ben kezd-
jük, melynek impozáns ka-
tedrálisa, virágba borult terei, 
a breton kultúra gazdagságát 
bemutató nyári fesztiválja a 
világ minden részéről csábít-
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Az észak-francia partoknál, a normann és breton vidéknél kevés regényesebb táj létezik a 
világon. Ráadásként utunk során több mesés Loire menti kastélyt is megcsodálhat. Baran-
goljon velünk Ön is a legendák földjén! 

QUIMPER

Normandia - bretagne & loire-völgye
FRANCIAORSZÁGI KÖRUTAZÁS
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ja a látogatót. Továbbutazunk 
a közeli PONT-AVEN-be, rö-
vid séta a „festők városában”, 
ahol a XIX. század végén a 
leghíresebb impresszionisták 
alkottak. Következő állomá-
sunk CARNAC, ahol a hatezer 
éves megalitokkal ismerke-
dünk. Szerepükre számos 
legendás magyarázatot ta-
lálhatunk: Druidák oltárai, te-
metkezési hely, UFO leszálló 
pálya stb. Szállás Nantes-ban.

9. nap: Nantes - Chinon - 
Tours
Reggel a Loire torkolatá-
hoz, NANTES-be, az egykori 
breton hercegi székhelyre 
látogatunk. A közelmúltban 
csodálatosan felújított her-
cegi palota méreteivel és 
pompájával hiteles képet ad 
a hercegség történelmi je-
lentőségéről (palota, székes-
egyház). Angers érintésével 
utazunk tovább CHINON-ba, 
látogatás a várkastélyban, 
mely százéves háború idején 
fontos állomása volt Jean-
ne d’Arc hőstörténetének. A 
falucskában mintha megállt 
volna az idő! Továbbutazás 
TOURS-ba, a Pannóniában 

született püspök, Szent Már-
ton városába (Guise torony, 
Saint-Gatien katedrális, Szent 
Márton bazilika). Szállás 
Tours környékén. 

10. nap: Amboise - Blois - 
Párizs - Metz környéke 
Első megállónk a római 
korban alapított Amboise. 
A több francia királynak is 
otthont adó kastély nagy 
részét sajnos a XIX. század-
ban lebontották. Ebben a 
városban halt meg Leonar-
do da Vinci, a zseniális mű-
vész és polihisztor. Tovább- 
utazás BLOIS-ba, ahol meg-
tekintjük I. Ferenc kastélyát, 
mely a vallásháborúk idején 
kulcsfontosságú események 
színtere volt. Délután irány a 
párizsi repülőtér, ahonnan a 
repülős utasok hazautaznak.  
A buszos vendégekkel foly-
tatjuk utunkat a szállásunk 
felé. Szállás Metz környékén. 

11. nap: Metz környéke - 
Budapest 
Hazautazás rövid megállók-
kal, érkezés Budapestre az 
esti órákban.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

NORMANDIA - BRETAGNE & LOIRE-VÖLGYE
  BUSSZAL  REPÜLŐVEL
Dátum:   08.23 - 09.02. 08.24 - 09.01.
Részvételi díj:  259.900,- Ft 259.900,- Ft
Egyágyas felár:  97.500,- Ft 83.600,- Ft
Félpanziós felár:  78.800,- Ft  64.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.   58.000,- Ft 
Idegenforgalmi adó kb.:15,- EUR  13,- EUR

Belépőjegyek és fülhallgató kb.:  150,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal vagy repülővel; 
középkategóriás szállodák; reggeli; idegenvezetés, BBP 
utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Mont-Saint-Michel
Loire völgye Sully-sur-Loire és Chalonnes között

ETRETAT

MONT-SAINT-MICHEL

DINAN

BAYEUX

TOURS

AMBOISE

augusztus 23 - szeptember 2.

259.900,- Ft
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1. nap: Budapest - Barcelona 
- Carcassonne
Repülés Barcelonába, majd 
utazás a Pireneusokon át-
kelve Franciaországba. Első 
állomásunk egy kis zöldellő 
völgyben található hajdani 
cisztercita apátság, FONT-
FROIDE. A délutáni órákban 
az ódon várfalak által körül-
vett CARCASSONNE-ban is-
merkedünk a régi századok 
örökségével. Szállás Toulouse 
környékén.

2. nap: Toulouse - Moissac - Albi
Látogatás Dél-Franciaor-
szág legfontosabb városá-
ban, TOULOUSE-ban. A St. 
Sernin bazilika és a Jakobinu-
sok temploma, kihagyhatatlan 
látványosságok. Ezután MOIS-
SAC világhírű apátságát járjuk 
végig. ALBI városa a régió 
meghatározó települése a Tarn 
folyó partján. A XIII. században 
téglából épült, hatalmas Sain-
te Cécile katedrális közvetlen 
szomszédságában álló egykori 
érseki palota a tragikus sorsú  
Toulouse-Lautrec alkotásai- 
nak ad otthont. Észak felé uta-
zunk tovább, három éjszakát 
töltünk a Dordogne vidékén. 

3. nap: Sarlat - Domme - La 
Roque-Gageac - Castelnaud
SARLAT-LA-CANÉDA  mél-
tán viseli a „Művészet és 
Történelem Városa” címet. 
A közeli DOMME egy erő-
dített apró város. Magasan 
a folyó felett építették ki, 
híresek tornyai, kapui és 
városfalai. A Dordogne- 
folyó következő kanyarulatá-
ban fekszik, LA ROQUE-GA-
GEAC, egy újabb bűbájos falu, 
ahol sétahajózást tehetünk 
a mesebeli kastélyok övezte 
folyón. CASTELNAUD kasté-
lyában kiállítás mutatja be az 
1442-ben lezajlott ütközetet 
az angolok ellen és a közép-
kori háborúk fegyvereinek 
használatát a faltörő kostól a 
katapultig. 

4. nap: Rocamadour - 
Castelnau-Bretenoux -
Collonges-la-Rouge 
ROCAMADOUR évszázado-
kon át a keresztény Európa 
egyik legismertebb zarán-
dokhelye volt. Egyedülálló 
módon egy szikla oldalára 
épült, házai úgy emelkednek 
egymás fölé, mintha bele-
tapadtak volna a sziklába. 
Egyszerre testesíti meg az 
építészeti csodát, a hit és a 
legendák világát. CASTEL-
NAU-BRETENOUX erődít-
ménye a középkori katonai 

építészet jellegzetes példája, 
míg MONTAL kastélya már a 
régi főúri lakhelyek hangula-
tát idézi. Franciaország leg-
szebb falvai közé választot-
ták COLLONGES-LA-ROUGE 
települést, ahol a rózsaszínbe 
játszó vörös homokkőből 
épült házak között a vidéki 
idill köszönt ránk. 

5. nap: Cahors - Figeac - 
Conques  - Saint Simon 
A Lot folyóhoz teszünk egy kis 
kitérőt, hiszen CAHORS-ban 
található az 1308-ban épült 
híd a folyón, amely a kö-
zépkor egyik jelképévé vált.  
FIGEAC felé vesszük az irányt, 
de útközben egy rövid meg-
állót tartunk, hogy a szép-
séges faluról, SAINT-CIRQ- 
LAPOPIE-ről is készülhessen 
egy fénykép. CONQUES fek-
vése és főutcája elbűvöli a lá-
togatót. Felkeressük a Sainte 
Foy apátságot és a híres, IX. 
századi ereklyét. Utunk fon-
tos állomása SAINT SIMON. 
Itt született Gerbert, aki II. 
Szilveszter néven lett az első 
francia származású pápa. Ő 
küldte a koronát István király-
nak, így a magyar államiság 
és kereszténység szimbolikus 
alakja is. A falu templomá-
nak belsejét Szinte Gábor 
festőművész alkotása ékesíti. 
Szállás Aurillac környékén.

6. nap: Anjony - Salers - Orcival 
ANJONY ma is lakott ősi 
kastélyában az alapító csa-
lád leszármazottja kalauzol 
végig bennünket. Auvergne 
vadregényes tájain utazva 
jutunk SALERS-be, az 1000 
méter tengerszint feletti 
magasságban fekvő néhány 
százfős kisvárosba. ORCIVAL 
temploma is a régi idők 
tanúja. A hegyi legelőkön 
bóklászó tehenek mellett el-
haladva eszünkbe jut, hogy a 
sajtok hazájában járunk, így 

aztán egy sajtbemutató sem 
maradhat ki programunkból. 
Az éjszakát egy kisebb tele-
pülésen töltjük Cantal megye 
hegyeinek lábánál. 

7. nap: Murol - Issoire - 
Le Puy-en-Velay
A napot MUROL kastélyának 
meglátogatásával kezdjük, 
majd a XII. század építésze-
tének kiemelkedő alkotását,  
ISSOIRE templomát cso-
dáljuk meg. A Szent Jakab 
zarándoklat egyik kiinduló 
pontja, a vulkánkúp ölébe 
épült LE PUY-EN-VELAY ko-
ronázza meg a napot. Város-

nézés a több mint ezer éves 
történelmi múltra visszate-
kintő településen. Sétánk 
csúcspontja a Notre Dame 
katedrális és a hozzá tartozó 
kerengő. Szállás a városban. 

8. nap: Pérouges - Milano - 
Budapest
Utunk PÉROUGES érintésével 
egy újabb romantikus sétát 
tartogat még az utolsó nap-
ra is. Estére érünk a milánói 
repülőtérre, hazautazás. Ér-
kezés Budapestre éjfél előtt 
a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

UTAZÁS A középkorba
ÓDON VÁROSOK, KOLOSTOROK, KASTÉLYOK DÉL-FRANCIAORSZÁG HEGYEI KÖZÖTT

szeptember 16 - 23.

238.700,- Ft

UTAZÁS A KÖZÉPKORBA
Dátum:    09.16 - 09.23.
Részvételi díj:   238.700,- Ft
Reptéri illeték és csomagdíj kb.:  55.000,- Ft 
Félpanziós felár:   59.800,- Ft
Egyágyas felár:   84.500,- Ft

Belépőjegyek és fülhallgató kb.:  160,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:  10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok so-
rán autóbusszal; **/*** szállodák; reggeli; idegenvezetés, 
BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Le Puy-en Velay kolostora, Albi püspökvárosa
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ROCAMADOUR

Mintha megállt volna az idő, Dél-Franciaország nyugati fe-
lének látnivalói révén tényleg úgy érezhetjük, a középkorba 
érkeztünk. Szokták mondani távoli vidékekre, hogy ahol a 
madár se járt... A régió szerencséjére nem járt erre a XX. 
század két nagy háborúja, de kimaradt a korábbi évszáza-
dok angol-francia majd német-francia vetélkedéseiből is. 
Az eredeti állapotukban megmaradt településeken sétálva 
igazi időutazáson vehetünk részt! 

ALBI
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1. nap: Budapest - Gran Canaria 
Repülés Gran Canariara. 
Transzfer a szállodához. Va-
csora, szállás.

2. nap: Las Palmas
Városnézés a szigetcsoport fő-
városában, LAS PALMAS-ban, 
ahonnan Kolumbusz Kristóf 
útra kelt az Újvilág felé: Ko-
lombusz ház, Szent Anna ka-
tedrális, kanári falu, kikötő stb. 
Vacsora, szállás.

3. nap: Bandama-kráter - 
Teror - Cruz de Tejeda - Arucas
Reggelit követően utazás a 
BANDAMA-kráterhez, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílik 
a sziget északi részére. Gran 
Canaria legrégebben lakott 
területe, a hegyekben fekvő 
bájos kisváros TEROR, mely a 
helyiek zarándokhelye. CRUZ 
DE TEJEDA népszerű kilátó-
hely, ahonnan a sziget összes 
hegycsúcsa a szemünk elé 
tárul.  ARUCAS-ban megcso-
dáljuk a hatalmas San Juan 
Bautista templomot, mely a 
Kanári-szigetek legnagyobb 
temploma. Vacsora, szállás.  

4. nap: Üdülés
Pihenés, fürdés az Atlan-
ti-óceánban. Vacsora, szállás.

5. nap: Maspalomas - Puerto 
Mogan - Puerto Rico - Tenerife 
MASPALOMAS, a sziget déli 
csücske, ahol a tipikus afrikai 
táj, aranyló homokos stran-
dok és végtelen homokdűnék 
tárulnak szemünk elé. PUER-
TO MOGAN-t a Kanári-szige-
tek Velencéjeként is emlege-
tik a csatornák és hidak által 

közrefogott, bájos utcácskái 
és kikötője révén. Mielőtt el-
búcsúznánk Gran Canaria-tól 
PUERTO RICO magaslatáról 
csodáljuk meg utoljára a kilá-
tást. Délután transzfer a rep-
térre, repülés TENERIFE-re. 
Vacsora, szállás. 

6. nap: Delfin és bálnales
3 órás delfinles katamarán-
nal, mely során szabadon élő 
gömbölyűfejű hosszúszárnyú 
delfin-családokat láthatunk, 
amint békésen úszkálnak a 
táplálékban gazdag vízben. 
A szerencsések pedig akár az 
éppen erre vándorló, atlanti 
pöttyösdelfin-iskolák akro-
batikus bemutatóit is élvez-
hetik. Délután visszatérünk 
a hotelbe, szabadprogram. 
Vacsora, szállás.

7. nap: La Gomera
Egész napos ebéddel egybe-
kötött hajókirándulás a Kaná-
ri-szigetek zöldellő tagjára, 
LA GOMERA-ra! Vulkanikus 
zátonyai és gazdag növény-
világa lenyűgözi a turistákat. 
Délután visszatérés Tenerife 
szigetére. Vacsora, szállás.

8. nap: Teide Nemzeti Park - 
La Orotova - Puerto de la Cruz
A folyók és tavak nélküli szi-
get közepén áll Spanyolor-
szág legmagasabb hegye, a 
Pico de Teide (3718 m). Au-
tóbusszal kb. 2000 m-es ten-
gerszint feletti magasságig 
jutunk fel a „holdbéli tájra”, 
ahol korábbi vulkánkitörések 
nyomán létrejött alakzatokat, 
megdermedt lávafolyamokat 
láthatunk. Továbbutazás LA 
OROTOVA-ba, melynek épü-
letei a tenerifei tradicionális 

építőművészet emlékeit őr-
zik. PUERTO DE LA CRUZ, az 
egykori halászfalu napjainkra 
népszerű turistaparadicsom-
má fejlődött. Botanikus kert-
jét III. Károly király alapította, 
ahol több mint 200 különbö-
ző növény- és fafaj található. 
Vacsora, szállás.

9. nap: San Cristóbal de la 
Laguna - Santa Cruz
Utazás a sziget egykori fővá-
rosába, SAN CRISTÓBAL DE 
LA LAGUNA-ba, vagy ahogy 
a szigetlakók nevezik, La 
Lagunába, mely máig meg-
őrizte a XVI-XVII. századi te-
lepülésképét. Továbbutazás 
SANTA CRUZ-ba, a legjelen-
tősebb spanyol kikötő 1723-
ban lett a szigetek fővárosa. 
Vacsora, szállás.

10. nap: Üdülés
Pihenés, fürdés az Atlanti- 
óceánban. Vacsora, szállás.

11. nap: Icod de los Vinos - 
Garachico - Santiago del 
Teide - Budapest
Reggelit követően ICOD DE 
LOS VINOS-ba látogatunk, 
ahol Tenerife legnagyobb 
és legöregebb,  közel 1000 
éves sárkányfáját csodáljuk 
meg. Továbbutazunk a sziget 
egykori kikötőjébe, az óceán-
ba nyúló vulkáni földnyelven 
keletkezett GARACHICO-ba. 
SANTIAGO DEL TEIDE egy ti-
pikus kanári falu, főterén egy 
XVIII. századi templommal. 
Délután transzfer a reptérre, 
hazautazás Budapestre me-
netrendszerinti járattal. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

DECEMBERben, a repülő menetrend függvényében

ELŐKÉSZÜLETBEN
KANÁRI-SZIGETEK

GRAN CANARIA - TENERIFE - LA GOMERA

E
U

R
Ó

PA

KANÁRI-SZIGETEK
Dátum:   2018. december

Részvételi díj:  ELŐKÉSZÜLETBEN 
Részvételi díj tartalma: utazás menetrend szerinti repü-
lőjárattal, a programok során autóbusszal és hajóval; kö-
zépkategóriás szállodák; félpanzió; idegenvezetés, BBP 
utasbiztosítás.

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

UNESCO Világörökségek: La Gomera, Teide Nemzeti Park

LIPARI

MASPALOMAS

CRUZ DE TEJEDA

A Kanári-szigetek az Atlanti-óceán egyik elragadó szigetcsoportja, mely földrajzilag kö-
zelebb van Afrika partjaihoz, mint Európához, közigazgatásilag mégis Spanyolországhoz 
tartozik. Virágzó úti cél, a szó minden értelmében! Kivételes földrajzi adottságainak köszön-
hetően, egész évben, korosztálytól függetlenül a turisták kedvelt úti célja! Tenerife büszkél-
kedik Spanyolország legmagasabb hegyével, a Pico de Teide-vel. 

PUERTO DE LA CRUZ PUERTO DE MOGAN

TENERIFE
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1. nap: Budapest - Valencia 
- Alicante 
Repülés VALENCIÁ-ba, Spa-
nyolország harmadik leg-
fontosabb városába. Egykor 
római kolónia volt, később 
a mórokhoz is tartozott. 
Gazdag történelmi kincsei 
és ultramodern, avantgarde 
épületei harmonikus összké-
pet alkotnak, sokak szerint 
Valencia az „új Barcelona”. 
Programunkban: városháza 
a Várostörténeti Múzeummal, 
egyetem, Igazságügyi Palota, 
Elesettek emlékműve, La Seo 
katedrális stb. Vacsora, szál-
lás Alicante környékén.

2. nap: Granada - 
Torremolinos 
Irány a Sierra Nevada által 
körülölelt GRANADA, a fla-
menco szülőhazája! A híres 
spanyol mondás szerint: 
„Aki nem látta Granadát, az 
nem látott semmit”. A város 
büszkesége az Alhambra, a 
mór uralkodók rezidenciá-
ja, Európa leghíresebb arab 
építészeti alkotása. Vacsora, 
szállás a Costa del Sol-on, 
Torremolinos környékén.

3. nap: Ronda - Mijas
Kirándulás RONDÁ-ba, a 
lélegzetelállító fekvésű vá-
roskába, melyet a krónikák 

sziklafészekként is említe-
nek. A Tajo de Ronda 160 m 
mély szakadéka szeli ketté a 
klimatikus gyógyközpontot. 
Továbbutazunk MIJAS-ba. A 
hegyekben fekvő tradicio-
nális andalúz városka fehér 
épületei, romantikus utcács-
kái elbűvölőek. Vacsora, szál-
lás Torremolinos környékén.

4. nap: Tengerparti pihenés 
vagy Gibraltár
Egész napos fakultatív kirán-
dulás brit felségterületre, GIB-
RALTÁR-ba. Városnézés és 
kisbuszos túra a „the Rock” 
sziklán, majd szabadidő a vá-
rosban. A mintegy 400 méter 
magas gibraltári szikla festői 
látványt nyújt. Vacsora, szál-
lás Torremolinos környékén.

5. nap: Sevilla - Cordoba 
SEVILLA Andalúzia székhe-
lye, hangulatos kisváros, le-
nyűgöző műemlékekkel. Vá-
rosnézés: katedrális (a világ 
harmadik legnagyobb katoli-
kus dómja), Alcazar (királyok 
palotája), Mária Lujza park 
(az 1929-30-as Ibér-Amerikai 
Világkiállítás helyszíne), Spa-
nyolország tere a spanyol vá-
rosokat szimbolizáló csempe-
képeivel stb. Irány CORDOBA!     
Az egykori Spanyol Kalifátus 
központjában áll a La Mezqu-
ita, az egykori mecset, nap-
jainkban katedrális. Vacsora, 
szállás Cordoba környékén.

6. nap: Toledo - Madrid 
Felkeressük a vizigótok egy-
kori fővárosát, TOLEDO-t, az 
ország első érseki székhe-
lyét. Csodálatos műemlékek, 
középkori házak és El Gre-
co-kultusza. Egyes útleírások 
szerint Toledo óvárosában 
sétálva középkori időutazá-
son érezhetjük magunkat a 
korszak legszebb városában.  
Utazás Madridba. Vacsora, 
szállás.

7. nap: El Escorial - Segovia  
A XVI. században épült EL 
ESCORIAL egyszerre monu-
mentális építészeti remekmű, 
királyi rezidencia, templom, 
kolostor és sírhely. SEGOVIA 
Észak-Spanyolország egyik 
legpompásabb települése, 
ahol szinte minden korból 
jelentős művészeti emlékek 
maradtak fenn. A legismer-
tebb a rómaiak idejében épí-
tett híres vízvezeték. Vacsora, 
szállás Madridban.

8. nap: Madrid - Budapest  
Egész napos városnézés 
MADRID-ban, az Európai 
Unió harmadik legnépesebb 
városában: Prado Múzeum, 
királyi palota, Puerta del Sol 
„Madrid szíve” stb. Délután 
hazautazás. Érkezés Buda-
pestre a menetrend függvé-
nyében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁJUS 23 - 30., szeptember 26 - október 3.

268.400,- Ft
SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
ANDALÚZIA - KASZTÍLIA

SEVILLA

A legtartalmasabb spanyolországi körutazásunk! Progra-
munk során néhány órát brit földön töltünk, miközben még 
akár az afrikai partokat is láthatjuk a horizonton!

SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:    05.23 - 05.30.
   09.26 - 10.03.
Részvételi díj:   268.400,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 49.000,- Ft
Egyágyas felár:   86.100,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR

Belépők és fülhallgató:  kb. 120,- EUR 

Fakultatív kirándulás Gibraltárba (min. 20 fő): kb. 60,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió; BBP 
utasbiztosítás; idegenvezetés.
UNESCO Világörökségek:
Cordoba, El Escorial és Toledo óvárosa; Sevilla: katedrális; 
Granada: Alhambra; Segovia óvárosa és az ókori vízvezeték

VALENCIA

GIBRALTÁR
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1. nap: Budapest - Marrakesh
Repülés Marrakesh-be. Va-
csora, szállás.

2. nap: Marrakesh
MARRAKESH - királyváros, 
egy hatalmas oázis, pálma-
ligetek és zöldellő kertek 
között vöröslő épületekkel.
Városnézés: Ménara kert, Bá-
hia palota, Kitubija mecset, a 
Szadida sírok, a híres bazár, 
Djemaa el Fna (a város kö-
zéppontja, árusokkal és mu-
tatványosokkal) stb. Ebéd. 
Este fakultatív berber-arab 
folklór est vacsorával egy 
vadregényes sivatagi várban. 
Szállás Marrakesh-ben. 

3. nap: Casablanca 
Irány a Kertész Mihály film-
jéből ismert CASABLANCA, 
a marokkói gazdasági élet 
központja! Városnézés: a vi-
lág legmagasabb minaretjé-
vel büszkélkedő II. Hasszan 
Mecset, Arab Liga Park, az V. 
Mohammed tér és a  tenger-
part mentén futó Corniche 
Bulvár (nyüzsgő szórakozó-
negyed). Vacsora, szállás Ca-
sablancában.

4. nap: Rabat - Meknes - Fez
Utazás RABAT-ba. Ismerkedés 
a Marokkói Királyság elegáns 
fővárosával: Követek Kapuja, 
királyi negyed, Oudayas-i Kas-
bah, Hasszán torony, V. Moha-
med mauzóleum, Mechouar. 

A királyvárosok sorában a 
következő helyszín MEKNES, 
a „marokkói Versailles”. Város-
nézés: Báb-Manszúr, Muláj Isz-
máil mauzóleuma stb. Vacsora, 
szállás Fezben.

5. nap: Fez
Egész napos (többnyire gya-
logos) városnézés FEZ-AL 
BALI-ban, Marokkó vallási 
és kulturális központjában. 
A kézművesipar fellegvá-
rát kanyargós, keskeny, VIII. 
századi utcácskák szövik át. 
Láthatunk réz- és fémműve-
seket, szőnyegkészítőket stb. 
Megcsodáljuk a kék-zöld Bab 
Bou Jeloud Kaput, a Nejjarine 
teret szép kútjával, II. Moulay 
Idriss emlékhelyét és a Kaira-
ouine Egyetemet. A marokkói 
építészet díszítőművészetével 
egy Medreszében ismerke-
dünk. Ebéd a szállodában, 
majd séta a zsidónegyedben. 
Este helyi tipikus fogásokból 
álló, fakultatív zenés vacsora. 
Szállás Fezben.

6. nap: Volubilis - Tanger - 
Algeciras
A római kori VOLUBILIS rom-
városba látogatunk. Irány az 
évezredes történelmi múltú 
kikötőváros, Tanger! Komppal 
kelünk át a Gibraltári-szo-
roson Tarifába, majd utazás 
Algeciras-ba. Vacsora, szállás.

7. nap: Sevilla 
Utazás Andalúzia székhe-
lyére, a festői SEVILLA-ba! 
Városnézés: katedrális (a 

világ harmadik legnagyobb 
katolikus dómja), Alcazar 
(a királyok palotája), Mária 
Lujza park (az 1929-1930-as 
Ibér-Amerikai Világkiállítás 
helyszíne), Spanyolország 
tere a spanyol városokat 
megörökítő csempeképeivel 
stb. Vacsora, szállás.
8. nap: Cordoba - Granada
CORDOBA a mai napig őrzi 
mór jellegét. Városnézés az 
egykori Spanyol Kalifátus köz-
pontjában. A „Nagymecset” 
(la Mezquita) a nyugati világ 
második legnagyobb me-
csete. A 19 hajós katedrálissá 
alakított mezquita Andalúzia 
egyik legjelentősebb látni-
valója, a mór építőművészet 
egyik legnagyobb alkotása. 
Vacsora, szállás Granadában. 
9. nap: Granada - Budapest
„Aki nem látta Granadát, az 
nem látott semmit”. A Sierra 
Nevada ölelte GRANADA cso-
dálatos műemlékek otthona 
és a flamenco szülőhazája. Az 
Alhambra, a mór uralkodók 
rezidenciája a legimpozán-
sabb arab építészeti alkotás 
az európai kontinensen. Séta 
a híres Generalife kertben. 
Hazautazás Malagából. Érke-
zés Budapestre a menetrend 
függvényében. 
Április 8-án Marokkóban lehető-
ség van szavazni!

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG
mór emlékek afrikában és andalúziában

április 6 - 14., szeptember 28 - október 6.

299.800,- Ft

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

MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG
Dátum:    04.06 - 04.14.
   09.28 - 10.06.
Részvételi díj:  299.800,- Ft 
Egyágyas felár:   75.000,- Ft

Repülőtéri illetékek és 
csomagdíjak közvetlen járatokkal kb.*: 53.000,- Ft

*Amenniyben a légitársaság módosítja útvonalát, Marrakesh 
csak átszállással érhető el. Ebben az esetben a repülőtéri illeték 
és csomagdíj kb. 89.000,-Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervizdíj / borravaló:  35,- EUR

Spanyol belépők:   kb. 90,- EUR
Marokkói fakultatív programok: kb. 90,- EUR

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

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

CASABLANCA

CORDOBA

SEVILLA
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1. nap: Budapest - Lisszabon 
- Coimbra - Figueira da Foz
Repülés közvetlen járattal 
Lisszabonba. Irány COIMBRA, 
ahol Európa legrégibbnek tar-
tott egyeteme található, mely 
1537-ben költözött az akkorra 
már elhagyott királyi palotába. 
A hangulatos óváros és a San-
ta Cruz templom megtekinté-
se. Szállás Figueira da Fozban.

2. nap: Guimaraes - Bom 
Jesus do Monte - Braga
Városnézés GUIMARAES-ben, 
Portugália első fővárosában. 
Tovább utazván meglátogat-
juk BOM JESUS DO MONTE-t, 
Braga környékének leglát-
ványosabb zarándokhelyét, 
majd ismerkedés a „portugál 
Rómának” is nevezett BRAGA 
városával. Legimpozánsabb 
temploma a Sé (katedrális), 
amely a román, a gót, a ba-
rokk és a manuel stílus jegyeit 
is magán viseli. Séta a törté-
nelmi belvárosban és főtéren, 
ahol a patinás Viana és As-
toria kávézók is régóta hoz-
zátartoznak a városképhez. 
Szállás Figuera de Fozban.

3. nap: Porto
Kirándulás a festői PORTO-ba: 
Dom Luis híd; a XII. századi 
román stílusú Sé (erőd-temp-

lom pompás panorámával); 
a neoklasszicista Palacio da 
Bolsa; a Szent Ferenc temp-
lom pazar barokk aranydíszí-
tése; és a hangulatos Ribeira 
városrész szűk, középkori 
utcácskái.  A bor szállítására 
egykor használt hajók egyi-
kével 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 keressük fel. A 
román, gótikus, manuelino 
és reneszánsz stílusjegyeket 
őrző épület a portugál építé-
szet múzeuma. Délután Eu-
rópa egyik leglátogatottabb 
zarándokhelyére, FÁTIMA-ba 
utazunk. 1917-ben három pász-
torgyerek volt itt a Szűzanya 
jelenéseinek tanúja. A szentély 
szíve a Jelenések Kápolnája, 
ahol a Fatimai Szűz szobra áll. 
Szállás Figueira da Fozban.

5. nap: Batalha - Alcobaca - 
Nazaré - Óbidos 
Egész napos kirándulás 
négy csodálatos városba: 
BATALHA-ban a győztes 
csata emlékére épített góti-
kus templom megtekintése. 
ALCOBACA-ban Portugália 
legnagyobb temploma, a 
középkori ciszterci apátság 
legjobban megőrzött épü-
lete áll. NAZARÉ tulajdon-

képpen nem egy, hanem két 
város. A felsővárosból fen-
séges kilátás nyílik a sziklás 
tengerpartra, az alsóváros 
sétánya mára hangulatos, 
éttermekkel, fagylaltozókkal, 
üzletekkel teli gyönyörű ten-
gerparttá fejlődött. A meg-
kapóan szép ÓBIDOS fehér 
házait színpompás muskátlik, 
bougainvilleák és leanderek 
díszítik. Vára ma luxusszál-
lóként várja vendégeit. Kes-
keny, népművészeti boltokkal 
galériákkal teli utca vezet a 
Santa Maria templomhoz. 
Szállás Lisszabon környékén.

6. nap: Cabo da Roca - 
Sintra - Cascais - Estoril
CABO DA ROCA az euró-

pai szárazföld legnyugatibb 
pontja, ahol diplomát is kap-
hatunk a látogatásról. SINTRA 
a portugál királyok nyári 
székhelye. Boca de Inferno 
barlangokkal és hasadékok-
kal tűzdelt sziklás tengerparti 
rész. A CASCAIS festői öble 
körül húzódó óváros sétá-
lóutcáin egymást érik az ét-
termek, kávézók és szuvenír 
üzletek. ESTORIL eredetileg 
halászfalu volt, de az idők fo-
lyamán elegáns üdülőhellyé 
alakult, itt található Európa 
legnagyobb kaszinója. Szál-
lás Lisszabon környékén.

7. nap: Lisszabon
A portugál főváros egyik 
szimbóluma a Felfedezések 

Emlékműve. 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 szökőkutakat, 
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 Buda-
pestre. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

május 13 - 20.,* július 15 - 22., szeptember 16 - 23.

215.500,- Ft/FŐ ÁRTÓL portugália
IGAZI ÉKSZERDOBOZ & VILÁGÖRÖKSÉG CSOKOR

LISSZABON

PORTUGÁLIA
Dátum:   05.13 - 05.20.* 07.15 - 07.22. 09.16 - 09.23.
Részvételi díj:  216.900,- Ft 218.900,- Ft 215.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 59.000,- Ft 59.000,- Ft 59.000,- Ft
Egyágyas felár:  49.500,- Ft 49.500,- Ft 49.500,- Ft
Félpanziós felár itallal (7): 37.200,- Ft 39.800,- Ft 39.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők: kb. 110,- EUR, 65 éves kor felett kb. 90,- EUR
Idegenforgalmi adó: kb. 3,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 20,- EUR

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

UNESCO Világörökségek: Guimaraes történelmi épületei; Tomar: a Krisztus rend kolostora; 
Porto óvárosa; Alcobaca: Santa Maria templom;  Batalha: Győzelem temploma; Sintra kultu-
rális látképe; Lisszabon: Jeromos Templom és Kolostor, Belém Torony

* A májusi út programjában Coimbra nem szerepel, illetve a napok sorrendje eltérő. A részletes 
programot megtalálja a 2017-18 tél-tavasz katalógusunk 28. oldalán illetve weboldalunkon.

8 nap - 8 világörökségi helyszín! Az európai kontinens 
legnyugatibb országában tett körutazást Ön is kipihen-
heti az "örök tavasz" szigetén, Madeirán! 
Kedvezőbb áron, mint 2017-ben!
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1. nap: Budapest - Lisszabon 
- Funchal 
Repülés lisszaboni átszállás-
sal, Madeirára. 
6 éjszaka Funchal környéki 
medencés szállodában.
2. nap: Kelet-Madeira
Egész napos kirándulás 
ebéddel. CAMACHA fonott 
kosarairól híres, a Pico de 
Arieiro a sziget harmadik 
legmagasabb pontja. RIBE-
IRO FRIO a környező babér- 
erdőkről és pisztrángosokról 
ismert. SANTANA zsúpfede-
les házacskáinak nagy része  
műemlékvédelem alatt áll. A 
Portela-hágó klímaválasztó a 
sziget északi és déli része kö-
zött. MACHICO a sziget első 
települése. 

3. nap: Funchal
Többnyire séta keretében is-
merkedünk FUNCHAL látni-
valóival: régi kikötő, marina, 
yachtkikötő, Szent Katalin 
park, Városi park a város-
házával. Látjuk Szt. Lőrinc 
szobrát és az erődöt, a Má-
nuel király által építtetett Sé 
(katedrális) épületét. Felke-
ressük a híres piacot. A bota-
nikus kert a buja szubtrópusi 
és trópusi növények gyüjte-
ménye. Borkóstoló vásárlási 
lehetőséggel. 

4. nap: Nossa Senhora do 
Monte - Eira Do Serrado
Szabad program vagy  
fakultatív kirándulás. Kabinos 
felvonóval (fakultatív!) jutunk 
fel a Funchallal szinte egybe-
épült MONTE-ba, ahol a Miasz-

szonyunk Templomban megte-
kintjük az utolsó magyar király, 
IV. Károly sírját. Séta a varázs-
latos, trópusi Jardins do Monte 
Palace kertben. A fővárosba 
akár tradícionális, ún. nyári 
szánnal - fakultatív  lehetőség 
- toboggannal is visszamehe-
tünk! EIRA DO SERRADO-ban, 
az Apácák-völgyének panorá-
májában gyönyörködhetünk.  
Fakultatív folklórest vacsorával.

5. nap: Porto Santo, San-
ta Maria, Delfinles, Levada  
túrák, dzsip-szafari
Pihenés vagy fakultatív prog-
ramok közül választhatunk. 
- Egész napos kirándulás ha-
jóval, busszal és ebéddel a 
szomszédos PORTO SANTO 
szigetére, melynek fő attrak-
ciója a 8 km hosszú homokos 
strand, ahol kellemes fürdő-
zésre és vízisportokra is van 
lehetőség.
- Hajózhatunk Kolumbusz 
Kristóf legendás hajójának, a 
Santa Mariának másával. 
- Delfinlesre is mehetünk egy 
kényelmes katamaránnal. 
- Ha a sziget izgalmas bel-
sejét szeretnénk felfedezni, 
az egyik „Levada”-több száz 
kilométernyi, nyitott vízveze-
ték-rendszer - mentén tehe-
tünk gyalogtúrát.

6. nap: Nyugat-Madeira
Egész napos kirándulás, 
ebéddel. CAMARA DE LO-
BOS kikötőjében láthatjuk 
a hagyományos, színesre 
mázolt, nyitott halászbárká-
kat, amelyek még Winston 
Churchillt is festésre ihlették. 
Innen fantasztikus kilátás 
nyílik Cabo Girao sziklájá-

ra. Kellemes sétát tehetünk 
a bájos RIBEIRA BRAVA-n. 
Vadregényes panorámaúton 
jutunk a sziget északnyuga-
ti szegletébe, PORTO MO-
NIZ-ba, ahol fakultatív fürdési 
lehetőség az óceánvízzel 
feltöltött természetes me-
dencékben. Hazafelé érint-
jük PAUL DA SERRA gyak-
ran felhőködbe burkolódzó 
kopár fennsíkját. 
7. nap: Ponta Du Garajau - 
Santa Cruz
Délelőtt szabad program. 
Délután a PONTA DO GARA-
JAU fokhoz látogatunk. Rö-
vid szabadidő a tengerparti 
SANTA CRUZ belvárosában. 
Hazautazás lisszaboni átszál-
lással. Éjszaka a repülőn.
8. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁJUS 20 - 27., július 22 - 29., szeptember 23 - 30. 

225.800,- Ft/FŐ ÁRTÓL 

MADEIRA
Dátum:   05.20 - 05.27. 07.22 - 07.29. 09.23 - 09.30.
Részvételi díj:  225.800,- Ft 239.900,- Ft 229.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 79.000,- Ft 79.000,- Ft 79.000,- Ft
Egyágyas felár:  59.800,- Ft 59.800,- Ft 59.800,- Ft
Félpanziós felár itallal (4): 34.900,- Ft 36.000,- Ft 36.000,- Ft

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

Fakultatív programok (létszámfüggő, tájékoztató jellegű árak): 
Porto Santo hajókirándulás: 110,- EUR   110,- EUR  
Santa Maria „Kolumbusz hajója”: 45,- EUR   50,- EUR  
Delfinles katamaránnal: 40,- EUR   50,- EUR  
Félnapos Levada túra:  35,- EUR   35,- EUR  
Félnapos dzsip-szafari: 40,- EUR    40,- EUR  
Folklór est vacsorával és itallal: 55,- EUR   55,- EUR  
Nossa Senhora do Monte: 66,- EUR   66,- EUR  
Toboggan nyári szánkózás: 15,- EUR   15,- EUR  

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi középkategóriájú szálloda 
Funchal környékén; reggeli és két napon ebéd; belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

MADEIRA
AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÚSZÓ VIRÁGOSKERTJE

Az Atlanti-óceán buja virágos kertje, az „örök tavasz” szigete! A természet bőkezűen 
bánt nemcsak Madeirával, de testvérszigetével is! Porto Santo hosszú, lassan mélyülő 
tengerpartján igazi trópusi paradicsomban érezhetjük magunkat! 
Kedvezőbb áron, mint 2017-ben!

PORTO MONIZ SANTANA

CAMARA DE LOBOS

PICO DE ARIERIO
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május 13 - 27., július 15 - 29., szeptember 16 - 30.

419.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL portugália & MADEIRA
KÖRUTAZÁS ÉS SZIGETTÚRA KOMBINÁCIÓJA!

PORTUGÁLIA & MADEIRA
Kedvezőbb áron, mint 2017-ben!

Dátum:    05.13 - 05.27. 07.15 - 07.29. 09.16 - 09.30.

Részvételi díj:   426.400,- Ft 429.900,- Ft 419.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 79.000,- Ft 79.000,- Ft 79.000,- Ft
Egyágyas felár:   122.100,- Ft  118.700,- Ft 118.700,- Ft
Félpanziós felár itallal (11 ): 72.100,- Ft  75.800,- Ft 75.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők Portugáliában kb.: 110,- EUR, 65 éves kor felett kb. 90,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.: 4,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 40,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi középkategóriájú szállodák; 
reggeli (+ Madeirán 2x ebéd); idegenvezetés; madeirai belépők; BBP utasbiztosítás.

A körutazás részletes programját megtalálja a katalógus 32-33. oldalán vagy weboldalunkon!

PORTUGÁLIA
Lisszabon, Tomar, 
Guimaraes, Braga,
Figueira da Foz,

Bom Jesus do Monte, 
Porto, Batalha,  

Alcobaca, Nazaré,
Óbidos, Fátima,  
Queluz, Estoril,
Cabo da Roca, 
Sintra, Cascais, 

MADEIRA

Fakultatív programok (létszámfüggő, tájékoztató jellegű árak):
Porto Santo hajókirándulás: 110,- EUR  
Santa Maria „Kolumbusz hajója”: 50,- EUR  
Delfinles katamaránnal: 50,- EUR  
Félnapos Levada túra:  35,- EUR  
Félnapos dzsip-szafari: 40,- EUR  
Folklór est vacsorával és itallal: 55,- EUR  
Nossa Senhora do Monte: 66,- EUR  
Toboggan nyári szánkózás: 15,- EUR 

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

Részletes programleírás a katalógus 32-33. oldalán!

MADEIRA

SINTRA

FATIMAPORTO

LISSZABON

MONTE PALACE TROPICAL GARDEN
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1. nap: Budapest - Lisszabon 
- Ponta Delgada
Repülés lisszaboni átszál-
lással Sao Miguel szigetére.  
Gyalogos városnézés PONTA 
DELGADA-ban. Séta a han-
gulatos városkában, macska-
köves utcákon, parkokban és 
botanikus kertekben. Meg-
nézzük a reneszánsz stílus-
ban épült Sao Bras erődöt az 
óceán partján, a barokk Sao 
Sebastiao székesegyházat, a 
városházát és a városkaput. 
Szállás Ponta Delgadában.

2. nap: Nyugati part - Sete 
Cidades
Reggeli után utazás a párat-
lan szépségű SETE CIDADES 
krátertavakhoz, melyek 1440-
ben jöttek létre egy vulkánki-
törés következtében. A 3.000 
m magas vulkáncsúcs helyén 
két kristálytiszta tó alakult 
ki: a Lagoa Azul (Kék-tó) 
és a Lagoa Verde (Zöld-tó). 
Látogatás egy ananászül-
tetvényen, ahol a különleges 
likőr megkóstolása közben 
betekintést nyerhetünk a 
gyümölcs termesztésének 
rejtelmeibe is.  Szállás Ponta 
Delgadában.

3. nap: Lagoa do Fogo - 
Ribeira Grande - Furnas - 
Vila Franca do Campo
Reggel a LAGOA DO FOGO, 
azaz Tűz-tó elnevezésű, sma-
ragdzöld krátertó csodálatos 
kilátópontjához kirándu-
lunk.  RIBEIRA GRANDE a 
sziget második legnagyobb 
városa, ismerkedés a neve-
zetességekkel: városháza, 
Matriz templom, völgyhíd és 

a városi park. Utazás kelet 
felé, rövid pihenő a Santa Iria 
Belvedere kilátópontnál. Lá-
togatás egy teaültetvényen. 
Továbbutazás a FURNAS-TÓ 
partjára. Fürdési lehetőség a 
termál tóban, vagy sétálha-
tunk a Terra Nostra botanikus 
kertben. A tó északi részén 
megnézzük a gejzíreket és 
megkóstoljuk a Cozido nevű 
helyi ételt. Ez a zöldséges 
pörkölt a talajból feltörő me-
leg vizű források gőzében fő 
meg.  Régen a tűzhelyet he-
lyettesítvén, a háziasszonyok 
reggelente eltemették vas-
lábasukat a földbe, délben 
pedig kiásták az elkészült 
ételkülönlegességet. Szállás-
helyünket VILA FRANCA DO 
CAMPO-n, a sziget régi fővá-
rosán keresztül érjük el. Szál-
lás Ponta Delgadában.

4. nap: Terceira - Praia da 
Vitória
Délelőtt szabadidő. Kora dél-
után transzfer a repülőtérre, 
utazás Terceira szigetére. 
Érkezés után PRAIA DA VI-
TÓRIA városába látogatunk. 
Séta a lenyűgöző belváros-
ban, felkeresve a XV-XVI. 
századi épületeket, neveze-
tességeket. Szállás Angra do 
Heroismóban.

5. nap: Angra do Heroismo - 
Monte Brasil - Algar do Car-
vao - Biscoitos
Városnézés ANGRA DO 
HEROISMO-ban: reneszánsz 
óváros (Világörökség része), 
Sao Joao Baptista erőd, Ca-
pitaes Generais palota, Ka-
tedrális. Körbejárjuk a szige-
tet: MONTE BRASIL kilátó,  
ALGAR DO CARVAO bar-
langja (ez az egyetlen láto-

gatható függőleges vulkáni 
kürtő a világon), látogatás a  
BISCOITOS-i bormúzeumban 
és megnézzük a fekete vul-
káni kövekből kialakult ter-
mészetes úszómedencéket is. 
Szállás Angra do Heroismóban.

6. nap: Faial
Reggel transzfer a repülőtér-
re, utazás FAIAL szigetére. 
Érkezés után egész napos 
túra a szigeten: Flamingók 
völgye, Caldeira (a sziget leg-
magasabb pontja). Látogatás 
a CAPELINHOS vulkánhoz, 
amely 1957-ben működött 
utoljára. Végül barangolunk 
a sziget hangulatos fővárosá-
ban, HORTA-ban. Szállás.
7. nap: Pico
Kirándulás hajóval PICO 
szigetére. Ellátogatunk az 
Azori-szigetek egyik legis-
mertebb jelképéül szolgáló 
Pico hegyhez, a 2.351 méter 
magas tűzhányóhoz. Megte-
kintjük továbbá az UNESCO 
világörökségéhez tartozó 
bortermelő vidéket. Láto-
gatás egy borospincében. A 
sziget hajdanán a bálnavadá-
szok központja volt, így meg-
látogatunk egy régi bálnafel-
dolgozó üzemet és a Bálna 
Múzeumot. Este visszatérünk 
Hortára, a szálláshelyünkre.

8. nap: Faial - Lisszabon
Szabad program vagy fakul-
tatív programként részt ve-
hetünk egy hajós delfin- és 
bálna lesen. Hazautazás lisz-
szaboni átszállással, éjszaka 
a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés kora reggel Buda-
pestre. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

JÚNIUS 2 - 10.

399.600,- Ft
AZORI-SZIGETEK

SAO MIGUEL - TERCEIRA - FAIAL - PICO

Az Atlanti-óceán közepén található, Portugáliához tartozó vulkanikus szigetcsoport ki-
lenc lélegzetelállító szigetből áll (Sao Miguel, Terceira, Faial, Pico, Santa Maria, Graciosa, 
Sao Jorge, Flores és Corvo). Utazásunk során ezek közül négyet látogatunk meg, ahol 
páratlan látnivalókkal ismerkedhetünk meg és rengeteg élménnyel gazdagodhatunk!
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AZORI-SZIGETEK
Dátum:    06.02 - 06.10.
Részvételi díj:   399.600,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 84.000,- Ft
Egyágyas felár:   108.000,- Ft 
Félpanzió (7 vacsora) felára: 51.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:   20,- EUR
Belépők és hajójegyek kb.: 50,- EUR

Fakultatív bálnales kb.: 55,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
hajóval; helyi középkategóriájú szállodák; reggeli és a 3. 
napon ebéd; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Angra Do Herosimo óvárosa; Pico-szigeti borvidék

SAO MIGUEL TERCEIRA

PICO HEGY
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1. nap: Budapest - Vorarlberg
Utazás pihenőkkel Ausztri-
ába. Séta a bájos tiroli RAT-
TENBERG-ben. Az egyetlen 
utcácskából álló óváros ódon 
házai, templomai kihagyha-
tatlan látnivalók! 
Szállás Vorarlbergben.

2. nap: Lindau - Meersburg - 
Oberprechtal
Irány a Bódeni-tó partján fek-
vő LINDAU, a „sváb Velence”. 
Rövid séta a belvárosban. ME-
ERSBURG romantikus telepü-
lés a tóparton, a „Bódeni-tavi 
vörös Burgundia városa”. DO-
NAUESCHINGEN-ben meg-
keressük azt a helyet, ahol 
a Breg és Brigach patakok 
egyesülnek, s már Duna néven 
folytatják útjukat „Európa kék 
szalagjaként” a Fekete-tenger 
felé. Szállás Oberprechtalban. 

3. nap: Freiburg - Colmar - 
Riquewihr
Utazás FREIBURG-ba, a régi 
egyetemi és püspöki köz-
pontba. Ismerkedés a főbb 
nevezetességekkel: a „bika-
vér színű” Kaufhaus, Sváb 
kapu, gót székesegyház stb. 
Átkelve a Rajnán látogatás 
a „legelzászibb” városban, 
COLMAR-ban. Csónakból 
csodáljuk meg a „Kis Velence” 
ódon házait. Séta a középkori 
és reneszánsz épületek kö-
zött. Elzászi utazásunk egyik 
leglátványosabb települése a 
favázas házairól híres, falakkal 
övezett, bájos RIQUEWHIR. 
Szállás Oberprechtalban. 

4. nap: Strasbourg - Hohkö-
nigsburg
Irány STRASBOURG, „Euró-
pa fővárosa”! Látnivalókban 
gazdag székesegyháza, zeg-
zugos utcái, a hangulatos 
La Petite France-negyed 

sok turistát csalogatnak ide. 
Hajóról az Unió negyedét is 
megcsodáljuk. Továbbuta-
zunk Elzász egyik legnépsze-
rűbb látnivalójához, a HOH-
KÖNIGSBURG-hoz. A közel 
900 éve emelt sasfészek 
urai között a Hohenstaufen 
és a Lotharingiai ház is meg-
található volt. A középkori 
hangulatot árasztó várat a 
filmesek szívesen választják 
helyszínül, még a Gyűrűk 
urának készítőit is inspirálta! 
Szállás Oberprechtalban.

5. nap: Triberg - Titisee - 
Glottertal
A napot a Fekete-erdő vidékén 
töltjük. TRIBERG-ben található 
Németország legmagasabb 
vízesése (162 méter). Múzeu-
mában a helyi népviselettel, a 
kakukkos órák eredetével, kü-
lönleges zenélő szerkezetek-
kel ismerkedhetünk. Délben 
a világ legnagyobb kakukkos 

órajátékát is hallhatjuk, láthat-
juk! Továbbutazás a Duna igazi 
eredetéhez, ahol a hatalmas 
folyam még csak kicsi cser-
melyként csordogál. Hajózás 
a Fekete-erdő tündéri tenger-
szemén, a TITISEE-n, melynek 
szépségét Szabó Lőrinc is 
megénekelte. Természetesen 
nem maradhat ki a sorozat-
ból ismert SCHWARZWALD 
klinika helyszíne sem a csodás 
fekvésű GLOTTERTAL-ban. 
Szállás Oberprechtalban.

6. nap: Mainau - Reichenau - 
Konstanz 
Utazás a BÓDENI-TÓ-hoz. 
MAINAU a virágok szigete, 
a pompás szín- és virág ka-
valkáddal. REICHENAU pa-
rányi szigetén a IX-X. századi 
Európa vallási- és kulturális 
központjaként híres Bene-
dek-rendi kolostor működött. 
KONSTANZ a tópart leg-
nagyobb és legjelentősebb 

városa. Programunk megko-
ronázásaként hajózás a Bóde-
ni-tavon. Szállás Tirolban. 

7. nap: Tirol - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

szeptember 9 - 15.

177.900,- Ft
Fekete-erdő - elzász -  bódeni-tó
A DUNA FORRÁSVIDÉKE - ELZÁSZ MESESZÉP VÁROSAI

Programunk többet kínál az óráknál és a meggytortáknál! A szelíd tájat festői, meseköny-
vek lapjaira illő városkák tarkítják. Elzász és Lotharingia történelme, a Hohkönigsburg 
fantasztikus fekvésű vára, a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozatának, A Klinikának 
forgatási helyszínei, vagy éppen a Duna forrásvidéke épp elég ok, hogy velünk tartson 
erre a páratlan vidékre!

FEKETE-ERDŐ - ELZÁSZ -  BÓDENI-TÓ
Dátum:    09.09- 09.15.
Részvételi díj:   177.900,- Ft
Egyágyas felár:   27.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:   13,- EUR
Belépők, hajójegy, fülhallgató:  kb. 80,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategó-
riájú szállodák / panziók, félpanzió, idegenvezetés, BBP 
utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Franciaország: Strasbourg - La Petite France-negyed
Németország: Reichenau szigete 
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1. nap: Budapest - Mannheim 
Utazás Budapestről rövid pi-
henőkkel Mannheim környé-
kére. Vacsora, szállás.
2. nap: Heidelberg - Speyer - 
Worms 
Városnéző séta HEIDEL-
BERG-ben. Az egykori kelta, 
később római település az  ér-
sekek, majd a XII. században 
a Hohenstauf család tulajdo-
nába került. 1386 óta egye-
temi központ. Továbbutazás 
SPEYER városába. A település 
román stílusú székesegyházá-
nak kriptája a „világ legszebb 
altemploma”, amely több né-
met-római császár síremlékét 
is őrzi. Délután utazás WOR-
MS-ba, ahol számos birodalmi 
gyűlést tartottak a császárság 
több mint 900 éves törté-
nelme során. Székesegyháza 
még császári alapítású. Va-
csora, szállás Boppardban.
3. nap: Eltz - Trier 
Egész napos kirándulás a 
MOSEL folyó völgyében KOB-
LENZ-től TRIER-ig. Látogatás 
ELTZ várában, melyet méltán 
sorolnak a tíz legjelentősebb 
német látnivaló közé. A kö-
zépkori építmény az ország 
egyik leglátványosabb, leg-
romantikusabb vára. TRIER a 
legrégibb város német földön, 
Kr. e. 15-ben Augustus római 

császár alapította. Városnéző 
séta: Porta-Nigra (a II. század-
ban épült, világviszonylatban 
is a legnagyobb római kapu-
építmény), dóm (németföld 
legelső temploma, s egyik 
legősibb püspöki székesegy-
háza), Miasszonyunk-templo-
ma (a német gótika első érett 
alkotása). Az Aula Palatina 
(a IV. századi császári palota 
egyetlen fennmaradt épülete) 
építtetője I. Constantinus csá-
szár, a kereszténységet állam-
vallásnak kihirdető uralkodó. 
Vacsora, szállás Boppardban.
4. nap: Koblenz - Limburg
Délelőtt városnézés a Rajna 
és a Mosel folyók találkozá-
sánál fekvő, műemlékekben 
rendkívül gazdag városban, 
KOBLENZ-ben: Deutsches 
Eck (a német egység emlék-
műve), Ehrenbereitstein vára 
(kilátóteraszáról páratlan a 
panoráma), a Residenzschloss 
klasszicista kastély (kívülről). 
Délután ismerkedés a Lahn 
melletti LIMBURG, a legszebb 
német városok egyikének lát-
nivalóival. A kimagasló dómot 
különös, későromán stílusával 
először az 1235-ben épült híd-
ról nézzük meg. A város szinte 
teljesen gerendavázas házak-
ból épült, egész utcák, terek 
őrzik az építészeti remekmű-
veket. Kell hagyni szabadidőt 
is a bolyongásra. Limburg 
felejthetetlen! Vacsora, szállás 
Boppardban.

5. nap: Kaub - Loreley-szikla - 
Rüdesheim
Reggeli után hajózás a RAJ-
NA festői szépségű völgyé-
ben Boppardból ST. GO-
ARSHAUSENBE. A hajózás 
után kihagyhatatlan a LORE-
LEY-SZIKLÁRÓL a panorá-
ma! A Heine által megéne-
kelt szép, de gonosz tündér 
emlékét őrzi a hely. KAUB 
a Közép-Rajna vidék egyik 
legjelentősebb szőlőművelő 
helye, már a római kor óta. 
A városka közelében találjuk 
a folyó közepén emelkedő 
PFALZ sziklaszirtjét. Pfalz-
grafenstein erődjét a XIV. 
században a pfalzi hercegség 
létesítette a rajnai vámjog biz-
tosítására. A táj látnivalói kö-
zül kiemelkedik RÜDESHEIM 
kisvárosa. Utolsó megállónk 
a Niederwald-emlékmű, ahol 
Germania alakja emlékeztet 
mindenkit az 1871-ben kiküz-
dött német egység emlékére. 
A páratlan panoráma miatt is 
érdemes itt egy kicsit megpi-
henni! Vacsora, szállás Mann-
heim környékén. 
6. nap: Mannheim - Budapest
Az elmúlt napok felülmúlha-
tatlan élményeivel szívünkben 
hazautazunk az odaúttal ha-
sonló útvonalon, rövid pihe-
nőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat

augusztus 4 - 9.

149.900,- Ft
NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRVÁROSOK 
a csodálatos Rajna és a Mosel folyók völgyében

RAJNA-VÖLGYE

A Rajna és a Mosel folyó völgye Németország egyik leg-
szebb vidéke. Szokatlanul meredek hegyek szegélyezik a 
folyók kanyargós útját, melynek mentén lépten-nyomon 
szőlőültetvények húzódnak. A Rajna-völgyi Loreley-szik-
la szépségét Heinrich Heine is megénekelte 1823-ban:
„Már hűvös az este; a Rajna nyugodtan folydogál; a hegy-
csúcs sugarasra gyúlt alkonypírban áll. Ott fenn ül - ék-
szere csillog - a leggyönyörűbb leány; aranyhaja messzire 
villog aranyfésűje nyomán.” (Szabó Lőrinc fordítása)

HEIDELBERG

NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRVÁROSOK
Dátum:    08.04 - 08.09.
Részvételi díj:   149.900,- Ft
Egyágyas felár:   26.500,- Ft

Belépők, hajójegyek és fülhallgató kb.: 90,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás 1,5%.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategó-
riájú szállodák / panziók, félpanzió, idegenvezetés, BBP 
utasbiztosítás.

UNESCO világörökségek:
Speyer: dóm, Trier: Római kori műemlékek, a Szent Péter 
dóm, Miasszonyunk-temploma
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1. nap: Budapest - Prága 
Utazás rövid pihenőkkel a 
cseh fővárosba. Rövid séta az 
„Arany PRÁGA” óvárosában. 
Útba ejtjük a Károly hidat, a 
Lőportornyot és persze a híres 
cseh sörökből is kóstolhatunk. 
Szállás Prága külvárosában.

2. nap: Szász-Svájc - Drezda 
Az Elba völgyében fekvő 
„Szász-Svájc”-ba látogatunk. 
A folyó két partján lévő ter-
mészeti szépségek, az ég 
felé meredező, 420-nál több 
bizarr sziklaalakzat, völgyek, 
vízesések, várak és kastélyok 
elbűvölik az utazót. A környék 
leglátványosabb várát, KÖ-
NIGSTEIN-t egykor különleges 
engedéllyel lehetett csak láto-
gatni — mi most megnézhet-
jük! Innen teszünk egy kitérőt, 
hogy a Nemzeti Park fantasz-
tikus szikláit megcsodáljuk 
BASTEI kilátójánál. Königstein-
be visszatérve hajóra szállunk, 
hogy ízelítőt kapjunk az Elba 
látványos szakaszaiból. Szállás 
Drezda külvárosában.

3. nap: Drezda - Meissen
Délelőtt városnézés a szász 
fővárosban, az Elba kanyaru-

latában fekvő DREZDÁ-ban, 
mely nemcsak kereskedővá-
rosként, de a német kultúra 
fellegváraként is hírnevet 
szerzett. Ismerkedés a főbb 
látnivalókkal autóbusszal és 
gyalogosan: Zwinger, Grünes 
Gewölbe (megtekintése egyé-
nileg), Frauenkirche, Opera 
stb. Délután irány MEISSEN, 
az európai porcelángyártás 
jeles városa. Látogatás a Por-
celán manufaktúrában, me-
lyet a Blaue Schwerte (kék 
penge) védjeggyel ellátott 
porcelánok tettek világhírűvé. 
Szállás Drezda külvárosában.

4. nap: Spreewald - Berlin
Ma ismét a természeté a fősze-
rep! Berlin folyója, a Spree 
- mielőtt elérné a várost - lát-
ványos tájegységet alkot. A 
SPREEWALD-ban (Spree-erdő) 
a Spree és Malxe folyók szám-
talan ágra, kis érre szakadnak, 
itt csak vízi úton lehet közle-
kedni. Mi is csónakba szállunk, 
hogy élvezzük a táj szépségét. 
Délután irány BERLIN, mely 
1991-ben kapta vissza fővárosi 
rangját. Városnézés: Unter den 
Linden, Humboldt Egyetem, 
Brandenburgi kapu, Alexander 
Platz, Chekpoint Charlie, Reich-
stag (kívülről) stb. Szállás Berlin 
környékén.

5. nap: Berlin
Az egész napot BERLIN-ben 
töltjük. Délelőtt látogatást 
teszünk az egykori nyu-
gat-berlini területre: Győzel-
mi oszlop, Műszaki Egyetem, 
Schiller Színház, Operaház, 
Charlottenburg (kastély-
park), Kurfürstendamm, Ho-
locaust Emlékhely, dóm stb. 
Délután szabadidő kereté-
ben egyénileg felkereshetjük 
a Museuminsel-en található 
múzeumok egyikét (pl. Bode 
Múzeum, Pergamon Múzeum, 
Régi Múzeum, Új Múzeum 
stb.). A Spree folyóról is érde-
mes felfedezni a várost, vala-
mint a híres, hírhedt TV-to-
ronyból is ajánlott lenézni. 
Szállás Berlin környékén.

6. nap: Potsdam - Wittenberg 
Brandenburg fővárosát, 
POTSDAM-ot keressük fel.  
II. (Nagy) Frigyes építtette fel itt 
a „porosz Versailles”-t. A XVIII. 
században nem csak katonavá-
rosként, hanem a művészetek 
és a tudomány központjaként 
is ismert volt a település, ahol 
a francia börtönből szabadult 
Voltaire is menedéket talált. 
Látogatás a Sanssouci kastély-
ban. Potsdam és Lipcse kö-
zött megállunk WITTENBERG  
városában. Élete nagy részét 

itt töltötte Luther Márton, s 
501 évvel ezelőtt itt tűzte ki 
a vár kapujára a 95 tételt tar-
talmazó írását, mely a refor-
máció elindítója volt. Szállás 
Lipcse külvárosában.

7. nap: Lipcse - Budapest 
Ismerkedés LIPCSE főbb ne-
vezetességeivel: Ó-városháza, 
Tamás templom, Nikolaikirc-
he, egyetem stb. A település 
az NDK-s idők óta a német 
nyelvű könyvkereskedelem 
egyik legfontosabb központ-
ja. Hazautazás rövid pihe-
nőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

augusztus 10 - 16.

144.600,- Ft
PRÁGA - drezda - BERLIN
SZÁSZ SVÁJC & SPREEWALD

DREZDA

501 éve történt, hogy Luther Márton a 95 tételét kitűzte 
a wittenbergi vártemplom kapujára. 301 éve történt, hogy 
megszületett Mária Terézia, Ausztria főhercegnője, később 
Ausztria uralkodója és Magyarország királynéja. Édesapja, 
VI. Károly halála után kitört az un. osztrák örökösödési há-
ború, melyben fő ellenlábasa a porosz király volt. Ennek a 
háborúnak egyik sikeres hadi eseménye a magyar Hadik 
András nevéhez fűződik, aki Mária Terézia tábornokaként, 
pontosan 261 évvel ezelőtt megsarcolta Berlint. Mi most 
békés szándékkal keressük fel a szász fővárost, Drezdát, a 
porosz fővárost, Berlint, és természetesen Wittenberget is, 
a lutheránus vallás születésének helyszínét.

PRÁGA - DREZDA - BERLIN
Dátum:   08.10 - 08.16.
Részvételi díj:   144.600,- Ft 
Félpanziós felár:   41.400,- Ft
Egyágyas felár:   52.900,- Ft

Belépők, hajójegyek, fülhallgató kb.: 100,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás 1,5 %. 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategó-
riájú szállodák, reggeli, idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNSECO Világörökségek:
Potsdam és Berlin városának kastélyai és parkjai
Berlin: Múzeum-sziget és modern stílusú lakótelepei
Berlin modern épületei a XX. században az un. Bauhaus
Luther városa Wittenberg 
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1. nap: Budapest - Tirol 
Utazás rövid pihenőkkel a Ba-
jor-Alpokba. Berchtesgaden 
közelében, az impozáns hegy-
koszorú által ölelt, mesebeli 
KÖNIGSSEE-nél rövid pihenő 
és séta a tóparton. Szállás 
Landeck környékén

2. nap: St. Gallen - 
Stein am Rhein -
Schaffhausen - Rajna-vízesés 
Feldkirch érintésével utazás 
ST. GALLEN-be, Kelet-Svájc 
központjába. A káptalani 
könyvtár kihagyhatatlan lát-
nivaló, mely méltán került az 
UNESCO Világörökségek közé. 
Utazás a Bódeni-tó partjára, 
majd a Rajna partján fekvő fes-
tői szépségű STEIN AM RHE-
IN-be, ahol a Grimm mesék 
világa elevenedik meg. A kis-
város Svájc egyik legrégebbi 
települése, mely szinte válto-
zatlanul őrizte meg középkori 
városmagját. Délután látoga-
tás a középkori jellegét szin-
tén hűen megőrző SCHAFF-
HAUSEN-ben. A XI. századi 
alapokra épült, ma református 
Münster (templom), egykor 
bencés apátság volt, az óváros 
legnagyobb épületegyüttese. 
Schaffhausen keleti szélén, 
tokaji szőlőtőkékkel beültetett 
dombon emelkedik a telepü-
lés jelképe, Svájc egyedülálló 
kör alakú épülete, a Mentsvár, 

a régi erődrendszer megma-
radt része. A város peremén 
található az ország- és Európa 
egyik legnagyobb vízesése, 
a RAJNA-VÍZESÉS! Szállás a 
franciaországi Mulhouse-ban.

3. nap: Basel - Bern - Gruyéres
Délelőtt városnéző séta „Svájc 
aranykapujában” BASEL-ben. 
Továbbutazás a szövetség 
székhelyére, BERN-be. A neve-
zetességek (városháza, parla-
ment, Szent Vince nagytemp-
lom stb.) megtekintése után 
irány a középkori hangulatú 
GRUYÉRES! Este érkezünk a 
svájci síparadicsomban talál-
ható szállodánkba, 2 éjszakára. 
Szállás.

4. nap: Mont Blanc - Chamo-
nix - Aiguille du Midi 
Kirándulás a MONT BLANC 
tövében található franciaor-
szági CHAMONIX-ba, ahon-
nan kedvező időjárás esetén 
kabinos felvonóval juthatunk 
fel az AIGUILLE DU MIDI 3.842 
méter magas hegycsúcsára. 
Visszatérve a „földszintre” 
Chamonix városába, átkelünk 
a Mont Blanc alagúton Olasz-
országba. Egy újabb különle-
ges élmény vár ránk, a híres 
Nagy Szent Bernát-hágón ju-
tunk vissza Svájcba. Egyedül-
álló program! Szállás az előző 
szállodában.

5. nap: Genf - Lausanne - 
Montreaux - Chillon 
Egész napos kirándulás a 
Genfi-tó körül. Elsőként lá-

togatás a „protestáns Ró-
mába”, GENF-be, mely több 
világszervezet székhelyének 
is otthont ad (ENSZ, Nem-
zetközi Vöröskereszt stb.). 
Városnézés: Nemzetek Pa-
lotája, St. Pierre Katedrá-
lis, Reformáció Emlékműve 
stb. Városnézés LAUSANNE 
óvárosában. Svájc talán leg-
rangosabb műemlékét, és 
egyben egyetlen gótikus ka-
tedrálisát, a Notre Dame-ot 
is megtekintjük. Séta a jazz 
fesztiváljáról híres MONT-
REUX patinás, XVII-XIX. szá-
zadban épült szállodasorán, 
a tóparton. A nap utolsó állo-
másaként CHILLON legendás 
vizivárát keressük fel. Szállás 
a svájci Martigny-ben.

6. nap: Zermatt - Gornergrat - 
Matterhorn - Gletsch 
Reggeli után irány ZERMATT. 
Ez a kisváros az Alpok egyik 
legelegánsabb üdülőhelye, 
a Matterhorn lábainál fek-
szik 1.600 m magasságban. 
Fogaskerekű vasúttal felka-
paszkodunk a GORNERGRAT 
sziklagerincének kilátópont-
jára. Innen lélegzetelállító 
panoráma nyílik a „havasok 
arénájára”, a MATTERHORN 
és a MONTE ROSA havas 
csúcsaira. Továbbutazás a 
csodaszép FURKA-hágón ke-
resztül GLETSCH irányába. A 
falucska nevéből származik 
a gleccser kifejezés, hiszen a 
Rhone gleccser lábánál fek-

szik. Egyedülálló élményben 
lehet részünk: besétálunk a 
gleccser száján, az örök jég bi-
rodalmába! Szállás Meiringen 
környékén.

7. nap: Aareschlucht - 
Lauterbrunnen-völgy - 
Luzern - Tirol 
Utazás AARESCHLUCHT-ba, 
az Aare folyó által kivájt szur-
dokba, ahol teszünk egy kel-
lemes sétát. Következő állo-
másunk a Berni Felvidék éke, 
a LAUTERBRUNNEN-völgy. 
Olyan - gyönyörű, gleccserek-
től csipkézett - hegyek veszik 
körül, mint az Eiger, Jungfrau, 
Shilthorn és Breithorn. Délután 
ismerkedés az egyik leghan-
gulatosabb svájci kisvárossal, 
LUZERN-nel. A település a 
romantikus Vierwaldstatti-tó 
partja és a Pilatus-hegy lába 
között fekszik. Séta az óváros-
ban, ahol megtekintjük a város 

jelképét, a középkori fedett 
fahidat, a Kapelle-brücke-t. El-
hagyjuk Svájcot, hogy felkeres-
sük Európa egyik mini államát, 
LIECHTENSTEIN-t! Megálló 
egy rövid séta erejéig. Az esti 
órákban érkezünk tiroli szállás-
helyünkre.

8. nap: Tirol - Budapest 
Hazautazás pihenőkkel. Rö-
vid séta az Inn partján fekvő 
RATTENBERG-ben. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

június 27 - július 4.

177.900,- Ft
SVÁJCI NAGY KÖRUTAZÁS

EURÓPA LEGSZEBB HEGYCSÚCSAI

Lélegzetelállító, 4000 méteres hegycsúcsok, középkori hangulatú kisvárosok, zöldellő 
alpesi legelők, minőségi borok és világhírű sajtok, csodálatos fekvésű mediterrán ta-
vak...Svájc megunhatatlan! Programunkban minden gleccserek névadója, Európa legma-
gasabb csúcsa, patinás üdülőhelyek. ...és a Lindt csokoládék tengernyi választéka!

LUZERN

SVÁJCI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:   06.27 - 07.04.
Részvételi díj:   177.900,- Ft
Egyágyas felár:   42.000,- Ft
Félpanziós felár (7):   29.000,- Ft 
Belépőjegyek ára kb.:  160,- CHF és 62,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:  14,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategó-
riájú szállodák, reggeli, idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
St. Gallen kolostora, Bern óvárosa, 
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn régió, 
Lavaux teraszos szőlőültetvényei
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1. nap: Budapest - Milánó - 
Lugano - Locarno 
Repülés Milánóba, majd busz-
szal utazás a svájci Riviéra 
legszebb fekvésű városába,  
LUGANO-ba. Látogatás a 
Swissminiatur-ba, ahol Svájc 
mini-világában tehetünk sé-
tát, majd megízlelhetjük a 
svájci csokoládét egy csoko-
ládégyárban. Következő állo-
másunk a Maggiore-tó part-
ján fekvő LOCARNO, a „Svájc 
Nizzája” jelzővel büszkélkedő 
város. A Szent Gotthárd-há-
gón keresztül, a félelmete-
sen szép „Reszketés völgye” 
mentén és az „Ördög-hídján” 
át érkezünk Altdorf környé-
kére. Vacsora, szállás. 

2. nap: Luzern - Pilatus - 
Vierwaldstätter See 
Délelőtt városnézés LUZERN-
ben. Séta a Reuss folyó torko-
latánál, a legendás Pilatus- és 
Rigi-hegység tövében fekvő 
város látnivalói között. Az idő-
járás függvényében kirándulás 
kabinos felvonóval a PILATUS 
csúcsára (2132 m), ahonnan 
Közép-Svájc egyik legszebb 
körpanorámája, 12 tó és a 
Berni-Alpok havasai tárulnak 
elénk. Délután a Richard Wag-
ner Múzeum megtekintése, 
ahol Liszt Ferenc emlékekkel 

is találkozunk. Hajókirándulás 
a Vierwaldstätti-tavon, ahol 
megismerkedünk a Tell Vilmos 
legenda helyszíneivel. Vacsora 
és szállás Altdorf közelében.

3. nap: Lauterbrunnen - 
Interlaken - Meiringen
Egész napos kirándulás a 
festői Berni-Alpok vidékére. 
Rövid megálló Svájc nem-
zeti hőse, Arnold von Win-
kelried emlékművénél és a 
Lungernersee tónál. Utazás a  
TRÜMMELBACH-vízeséshez, 
amelyet a Jungfrau-csoport 
10 gleccserének olvadékvize 
táplál. Ezt követően kirándu-
lás Lauterbrunnenből kisvas-
úttal a KLEINE SCHEIDEGG 
(2120 m) kilátóteraszára, ahol 
érintésnyi közelségből tor-
nyosul fölénk a híres hármas: 
az Eiger, a Mönch és a Jung-
frau hósipkás vonulata. Egy 
kellemes séta (réteges öltö-
zék és kényelmes, stabil láb-
beli ajánlott!) után továbbuta-
zás az „Európa teteje” címmel 
büszkélkedő JUNGFRAU-
JOCH-ra (3454 m), ahonnan 
teljes szépségével tárul fel az 
Alpok legnagyobb jégvilága, 
az Aletsch-gleccser. Leeresz-
kedünk a népszerű klimatikus 
üdülőhelyre, GRINDELWALD-
ba, mely az Eiger 2000 mé-
teres, monumentális sziklafala 
tövében fekszik. Továbbuta-
zás busszal Schwarze Lütschi-
ne völgyében, majd séta a 

két gyönyörű tó között fekvő  
INTERLAKEN mindig nyüzsgő 
és előkelő korzóján (Virágóra, 
Casino, Kursaal, Schlosspark). 
Vacsora, szállás Meiringen 
környékén.

4. nap: Susstenpass - 
Andermatt - Viamala
Délelőtt kirándulás az Aare 
folyó vadregényes szurdok-
völgyébe. Séta az Aaresch-
lucht jól kiépített, látványos 
kanyonjában, majd utazás 
Svájc 10. legmagasabb köz-
úti hágóútján, a 2000 méter 
fölötti magasságban kacs-
karingózó Sustenpass-on, 
mely a Berni-Alpok és a 
Gotthárd-masszívum között 
biztosít átjárást. ANDER-
MATT-ból a világhírű Glacier 
Expressz útvonalán utazunk 
hagyományos vonattal Di-
sentis-be. Itt buszra szállunk 
és ellátogatunk az irodalmi 
művekben is megörökített 
VIAMALA vadregényes szur-
dokvölgyébe (kb. 350 lépcső 
vezet le a völgybe és vissza), 
ahol a Hátsó-Rajna zabolát-
lan vize festői sziklakanyont 
vájt magának. Továbbutazás 
Tirolba. Vacsora, szállás. 

5. nap: Tirol - Budapest
Hazautazás pihenőkkel. Út-
közben rövid séta HALL IM 
TIROL belvárosában. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

szeptember 25 - 29.

148.300,- Ft
TELL VILMOS FÖLDJÉN
SVÁJCI KöRUTAZÁS

LUGANO

Körutazásunk Közép-Svájc és a svájci Riviéra természeti kincseire fókuszál. A csodálatos 
fekvésű tavak, szoros folyóvölgyek, gleccserek és a több ezer méter magas hegycsúcsok 
látványa - melyeket vonatról is megcsodálunk -, a történelmi városok, a mesebeli kis falvak 
lenyűgöznek minden látogatót. Megújult program!
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TELL VILMOS FÖLDJÉN
Dátum:    09.25 - 09.29.
Részvételi díj:   148.300,- Ft
Reptéri illeték és csomagdíj kb.: 29.000,- Ft
Egyágyas felár:   24.500,- Ft

Belépők, felvonók, hajó és vonatjegy kb.: 395,- CHF
Idegenforgalmi adó kb.: 4,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Részvételi díj tartalma: utazás odaúton repülővel, a prog-
ramok során és hazaúton autóbusszal, TURISTA kategóri-
ájú szálláshely Altdorf környékén, Meiringen környékén és 
Tirolban középkategóriás szállodák; félpanzió, idegenveze-
tés, BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek:Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn régió
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1. nap: Budapest - Mannheim 
Utazás Ausztrián keresztül 
Mannheim környékére pihe-
nőkkel. Szállás.

2. nap: Köln - 
Landal üdülőtelep 
Irány Köln/Bonn repülőtere, 
ahol csatlakoznak a repülős 
utasok. Látogatás KÖLN-ben, 
a dóm megtekintése és rövid 
szabadidő után folytatjuk 
utunkat Hollandiába. Késő 
délután érkezünk az üdülőte-
lepre. Pihenés, felfrissülési le-
hetőség az élményfürdőben. 
Négy éjszaka szállás.

3. nap: Amszterdam 
Egész napos kirándulás 
AMSZTERDAM-ba, Európa 
egyik legkedveltebb, multi-
kulturális városába. Hajóki-
rándulás a grachtokon. Lá-
togatás a Rijks Múzeumban, 
amelynek legismertebb kin-
cse Rembrandt „Éjjeli őrjárat” 
alkotása. Felkeresünk egy 
gyémántcsiszoló műhelyet, 
és látogathatóság függvé-
nyében megtekintjük a Kirá-
lyi Palotát is. 

4. nap: Aalsmeer - 
Volendam - Marken
AALSMEER ad otthont a vi-
lág legnagyobb virágárveré-
seinek. Látogatás Hollandia 
leghíresebb kertjében, KEU-
KENHOF-ban. A látványos 
tulipán show megtekintése 
a stílusos, „Európa tavasza” 

elnevezésű kiállításon. Dél-
után kirándulás VOLENDAM 
és MARKEN népművészeti 
halászfalvakba. 

5. nap: Rotterdam - 
Delft - Hága
Utazás a világ egyik legna-
gyobb kikötővárosába, ROT-
TERDAM-ba („Európa-árboc” 
- panoráma kilátás a kikötő-
re). Rövid pihenő DELFT-ben, 
melynek szépsége és törté-
nelme talán még két nagy 
szomszédját, Rotterdamot és 
a fővárost is felülmúlja. Vége-
zetül ismerkedés Hollandia 
közigazgatási központjával, 
HÁGÁ-val: Binnenhof (parla-
ment), Békepalota, Madurodam 
(mini Hollandia) stb. 

6. nap: Alkmaar - 
Schermerland - Mannheim 
Programunkból természete-
sen nem hagyjuk ki a világhírű 
ALKMAAR-i sajtpiacot. Felke-
ressük SCHERMERLAND-ot, 
a szélmalmok vidékét, ahol 
megtekintünk egy korhű 
szélmalmot. Csoportunk ket- 
téválik, a repülős utasok 
Eindhovenből hazarepülnek. 
A többiekkel folytatjuk utun-
kat autóbusszal Németor-
szágba. Szállás Mannheim 
környékén.

7. nap: Mannheim - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

ÁPRILIS 15 - 21.

129.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL holland tulipán show
HOLLAND TÁJ, SAJT & ÉLETSTÍLUS

AMSZTERDAM

Ha meghalljuk a kis ország nevét, azonnal a sajt, a fapa-
pucs, a tulipán és a szélmalom jut az eszünkbe. Ezek va-
lóban az ország jelképei, de a valóság ennél jóval több! 
A szorgalmas hollandok fejlett ipart, mezőgazdaságot, 
kereskedelmet és közlekedést teremtettek. Stílusosan, a 
tulipán show-ra időzítve nyújtunk át Önöknek egy cso-
korral Hollandia legnépszerűbb látnivalóiból. 

HOLLAND TULIPÁN SHOW
          BUSZ / BUSZ         BUSZ / REPÜLÖ           REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:          04.15 - 04.21.          04.15 - 04.20.            04.16 - 04.20.
Részvételi díj:        129.900,- Ft        139.900,- Ft          149.900,- Ft
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.: ---         26.000,- Ft             49.000,- Ft
Vacsora a tranzitszállásokon: 10.000,- Ft          5.000,- Ft                  ---
Egyágyas felár*:           31.500,- Ft         26.900,- Ft            22.500,- Ft

Szállás felárak / kedvezmények a Landal Greenparks üdülőtelepen:
4 fős apartmanban 3 fő (2 + 1 fő) esetén   FELÁR: 7.500,- Ft / fő
4 fős apartmanban 2 fő esetén    FELÁR: 22.500,- Ft / fő

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

Belépők, hajójegy és fülhallgató: kb. 95,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %
Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program során autóbusszal; helyi kö-
zépkategóriájú tranzitszállás reggelivel; 4 éj szállás ÖNELLÁTÁSSAL a Nemzeti Park 
közvetlen közelében, az idilli természeti környezetben fekvő LANDAL GREENPARKS 
üdülőtelepen. Két hálószobás (4 fő foglalása esetén); vagy  három hálószobás (6 fő fog-
lalása esetén), összkomfortos nyaralóházakban egy zuhanyozó, külön WC (szintén egy 
db. / nyaralóház), amerikai konyha (mikró sütővel), nappali (színes TV), kertkapcsolat.  
*Figyelem! Egyágyas szoba foglalása esetén közös konyha / fürdőszoba / WC a két 
hálószobás apartman másik szobájában elhelyezett utasokkal! Az üdülőtelepen étterem, 
bisztró, élelmiszerüzlet és különböző sportlehetőségek, pl. fedett melegvizes élményfürdő 
állnak a vendégek rendelkezésére. Idegenvezetés, BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökség: Amszterdam védművonala; Kölni dóm
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1. nap: Budapest - 
Mannheim környéke
Utazás Bécs - Linz - Passau 
útvonalon, rövid pihenőkkel. 
Szállás Mannheim környékén.

2. nap: Luxembourg - 
Brüsszel
A repülős utasok Charleroi-ba 
érkeznek. Találkozás az autó-
buszos vendégekkel a déli 
órákban LUXEMBOURG-ban. 
Városnéző séta a nagyher-
cegség fővárosában, majd 
irány Belgium! Első állomá-
sunk WATERLOO, a napóle-
oni idők egyik legfontosabb 
ütközetének helyszíne. Esti 
séta a világ egyik legszebb 
főterén! Szállás Brüsszelben.

3. nap: Gent - Brugge 
Városnéző séták művészi fla-
mand városokban. GENT-ben 
megtekintjük Jan Van Eyck, 
„A titokzatos bárány imádá-
sa” és  BRUGGE-ben Michel- 
angelo „Brugge-i Madonna” 
alkotását. E két várost mél- 
tán hasonlítják az Itáliai Fi-
renzéhez és Velencéhez. 
Szállás Brüsszelben.

4. nap: Brüsszel
A belga fővárost „Európa szí-
vének” tartják. Városnézés 
BRÜSSZEL-ben: Királyi Képtár 
(Rubens, Bosch és Bruegel), 

Grand Place, Városháza, Man-
neken Pis, Atomium stb. 
Szállás Hága környékén.

5. nap: Keukenhof - 
Rotterdam - Delft - Hága 
Irány KEUKENHOF, a látvá-
nyos tulipán show, ahol más 
hagymás virágokat is lát-
hatunk, pl. amarilliszt és lili- 
omot. Továbbutazunk HÁGÁ- 
ba, ismerkedés a kormány-
zati székhellyel: Binnenhof 
(parlament), Békepalota stb. 
A felújított Mauritshuis-ban 
Vermeer és Rembrandt fest-
ményeit is megcsodálhat-
juk. Az elbűvölő DELFT-et, 
a „Delfti porcelán” tette is-
mertté.  Irány ROTTERDAM, 
Hollandia második legna-
gyobb települése, Európa 
legnagyobb kikötővárosa, 
mely az ezredfordulón még 
a világ legnagyobb kikötője 
volt. Az „Európa-árboc”-ról 
panoráma a kikötőre. Szállás 
Hága környékén.

6. nap: Amszterdam 
Városnézés a mindig nyüzs-
gő AMSZTERDAM-ban: ha-
jókirándulás a grachtokon 
(csatornákon), Rijks Múzeum 
(Rembrandt: „Éjjeli őrjárat”), 
gyémántcsiszoló, Királyi Pa-
lota (kívülről), Dam-tér, bel-
városi séta stb. Szállás Hága 
környékén.
7. nap: Alkmaar - Mannheim
Délelőtt az ALKMAAR-i sajt-
vásárra látogatunk, majd 
irány SCHERMERLAND a 
szélmalmok hazája! Végeze-
tül VOLENDAM-ot, a népmű-
vészetéről híres halászfalut 
keressük fel. A csoport ket-
téválik, a repülős utasok ha-
zarepülnek. A buszos utasok 
késő este érkeznek a Mann-
heim környéki szállásunkra.

8. nap: Mannheim - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel, ér-
kezés Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

benelux körutazás
LUXEMBOURG - BRÜSSZEL - GENT - AMSZTERDAM

április 28 - május 5.

178.500,- Ft/FŐ ÁRTÓL 

BENELUX államok - három kis ország, melyek neve a törté-
nelem folyamán és gazdasági kapcsolataik révén összefo-
nódott. Körutazásunk során a németalföldi festőművészet 
kiemelkedő alkotásaival és a világhírű keukenhofi tuli-
pán-költeményekkel is megismerkedünk.  

BENELUX KÖRUTAZÁS
  BUSSZAL  REPÜLŐVEL
Dátum:  04.28 - 05.05.  04.29 - 05.04.
Részvételi díj:  178.500,- Ft  188.500,- Ft 
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:  ---  39.000,- Ft  
Félpanziós felár  44.900,- Ft (7)  37.000,- Ft (5)
Egyágyas felár: 59.000,- Ft 45.700,- Ft

Belépők, hajójegy és fülhallgató:  kb. 100,- EUR
Idegenforgalmi adó:   kb. 10,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program 
során busszal; helyi középkategóriájú szállodák; büféreggeli; 
BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökség: 
Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; Brugge 
óvárosa; Hollandia: Amszterdam csatornarendszere és véd-
művonala; Luxemburg: Luxembourg óvárosa
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1. nap: Budapest - Mannheim
Elutazás Budapestről a reg-
geli órákban Bécs - Linz - 
Passau - Regensburg útvona-
lon, rövid pihenőkkel. Szállás 
Mannheim környékén.
2. nap: Luxembourg - Brüsszel
A repülős utasoknak kora 
reggel elutazás Charleroi-ba. 
Találkozás az autóbuszos 
vendégekkel a déli órákban 
LUXEMBOURG-ban. Város-
néző séta a Nagyhercegség 
fővárosában, majd irány 
Belgium! Nem maradhat ki 
programunkból WATERLOO, 
ahol a Napóleon számára 
végzetes, sorsfordító csata 
zajlott. Esti séta a virág-
szőnyeggel díszített, világ 
legszebb főterén! Szállás 
Brüsszelben.
3. nap: Gent - Brugge
Városnéző séták a flamand 
vidék legszebb városaiban. 
GENT-ben Jan Van Eyck, „A 
titokzatos bárány imádá-
sa”;  BRUGGE-ben Michel-
angelo világhírű alkotásának 
a „Brugge-i Madonna” meg-
tekintése szerepel progra-
munkban. E két várost méltán 

hasonlítják az Itáliai Firenzé-
hez és Velencéhez. Szállás 
Brüsszelben.
4. nap: Brüsszel - Antwerpen 
A belga főváros - a helyiek 
szerint - „Európa szíve”. Vá-
rosnézés BRÜSSZEL-ben: Ki-
rályi Képtár (Rubens, Bosch 
és Bruegel festményei), 
Grand Place, városháza, Man-
neken Pis, Atomium stb. Idei 
különlegesség a kétéven-
ként, augusztusban megren-
dezésre kerülő BRÜSSZELI 
VIRÁGSZŐNYEG! Kirándulás 
Rubens városába, ANTWER-
PEN-be. Szállás Brüsszelben.
5. nap: Rotterdam-Delft-Hága
Reggel irány ROTTERDAM, 
Hollandia második legna-
gyobb települése és a világ 
legnagyobb kikötővárosa 
(„Európa-árboc”-ról panorá-
ma kilátás a kikötőre). DELFT 
az egyik legszebb kisváros, 
a „Delfti porcelán”, a fajansz 
hazája. Befejezésül ismerke-
dés HÁGÁ-val, a kormány-
zati székhellyel: Binnenhof 
(Parlament), Békepalota stb. 
Látogatás a felújított Ma-
uritshuis-ban, ahol többek 
között Vermeer, Rembrandt, 
Brueghel festményei nyűgö-
zik le az embert. Szállás Ut-
recht környékén.

6. nap: Amszterdam
Városnézés a hangulatos, 
mindig nyüzsgő AMSZTER-
DAM-ban: hajókirándulás a 
grachtokon (csatornákon), 
Rijks Múzeum (Rembrandt: 
„Éjjeli őrjárat”), gyémánt-
csiszoló, királyi palota (kí-
vülről), Dam-tér, belvárosi 
séta stb. Szállás Utrecht 
környékén.
7. nap: Aalsmer - Volendam 
- Marken 
Reggel látogatás a világ 
legnagyobb virágárverésén 
AALSMER-ben, majd felke-
ressük SCHERMERLAND-ot, 
a szélmalmok vidékét. Ezu-
tán VOLENDAM, a népművé-
szetéről híres halászfalu kö-
vetkezik, legvégül MARKEN 
a szintén hajdani halászfalu 
zárja programunkat. Azon 
utasaink, akik a kényelmet 
választották, hazarepülnek.  
A buszos utasaink késő este 
érkeznek a Mannheim kör-
nyéki szállásunkra.
8. nap: Mannheim - Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel, 
érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

augusztus 14 - 21 .

179.500,- Ft/FŐ ÁRTÓL BENELUX ÁLLAMOK
a brüsszeli virágszőnyeg idején!

BRÜSSZEL

BElgium, NEderland és LUXemburg három kis ország, 
melyeknek nevét gyakran emlegetjük együtt a múlt tör-
ténelmi és a jelen gazdasági kapcsolata révén. Az Európai 
Unió bölcsőjének is tekinthetjük a vidéket. Programunk 
meghatározó része a németalföldi festészet. Brüsszelben 
felkeressük a Királyi Képtárat, Amszterdamban a Rijks 
Múzeumot, Hágában a Mauritshuis-t, valamint Brugge 
és Gent művészettörténeti kincseit is. Idei különleges-
ség a kétévenként, augusztusban megrendezésre kerülő 
BRÜSSZELI VIRÁGSZŐNYEG!

RIJKS MÚZEUM

BENELUX ÁLLAMOK
  BUSSZAL  REPÜLŐVEL
Dátum:  08.14 - 08.21.  08.15 - 08.20.
Részvételi díj:  179.500,- Ft  199.900,- Ft 
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:  ---  39.000,- Ft  
Félpanziós felár  48.500,- Ft (7)  38.700,- Ft (5)
Egyágyas felár: 61.800,- Ft 49.500,- Ft

Belépők, hajójegy és fülhallgató:  kb. 100,- EUR
Idegenforgalmi adó:   kb. 13,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program 
során busszal; helyi középkategóriájú szállodák; büféreggeli; 
BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökség: 
Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; Brugge 
óvárosa; Hollandia: Amszterdam csatornarendszere és véd-
művonala; Luxemburg: Luxemburg óvárosa
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1. nap: Budapest - Glasgow -
Stirling - Edinburgh 
Repülés a gazdag történelmi 
múltú, élénk kulturális életet 
élő GLASGOW-ba. Városné-
zés: George Square, városhá-
za, Buchanan street, Glasgow 
katedrális stb. Majd STIRLING 
várába látogatunk. Vacsora, 
szállás Edinburgh-ben.

2. nap: Edinburgh
Egész napos városnézés az 
impozáns fekvésű EDIN- 
BURGH-ben. Az óváros kö-
zépkori utcák kusza szöve-
vénye, kocsmákkal és sikáto-
rokkal tarkítva. A vár sziklás 
magaslatától a Királyi Mér-
föld „a világ legszebb utcája” 
vezet a Holyrood palotához. 

A St. Giles katedrális I. Ká-
rolytól kapta egyházi rangját. 
A város feletti vulkanikus ma-
gaslaton épült várban őrzik 
a skót koronaékszereket. Va-
csora, szállás Edinburgh-ben.

3. nap: Glamis- és Blair-kastély 
Felkeressük a híres GLAMIS 
kastélyt, ahol Erzsébet anya-
királyné töltötte gyermek-
korát. Látogatás egy whisky 
lepárlóban, természetesen 
kóstolóval. A pazar BLAIR 
kastély megtekintése után, va-
csora és szállás a Skót-felföld 
erdei és dombjai között meg-
búvó Pitlochry környékén.  

4. nap: Loch Ness - 
Eilean Donan - Skye - Oban 
A Skót-felföld „fővárosán” In-
verness-en keresztül érkezünk 
a legendás LOCH NESS-be, 
ahol talán a szörny is felbuk-

kanhat. Ha nem pillantjuk meg 
azonnal Nessie-t, URQUHART 
várának romjaihoz látogatunk. 
1692-ig Skócia legnagyobb 
kastélya volt, amikor is felrob-
bantották, nehogy a jakobiták 
befészkeljék magukat a vaskos 
falak közé. Továbbutazás a 
Nagy-völgy (Great Glen) men-
tén. Kitérő a szépen renovált 
EILEAN DONAN kastélyhoz, 
mely a „Hegylakó” és „A vi-
lág nem elég” filmekből lehet 
sokaknak ismerős. Rövid ki-
rándulás Skye-szigetre, a skót 
mondavilág fontos helyszíné-
re. Vacsora, szállás Obanban.

5. nap: Hebridák - Oban
Szabadprogram vagy fakul-
tatív kirándulás komppal a 
déli Belső-Hebridák két elbű-
völő szigetére, a szinte lakat-
lan  MULL-ra, majd IONA-ra, 

ahol a VI. században érkező 
első hittérítők emlékei mel-
lett, a XIII. században épített 
katedrálist is megtekintjük. 
Vacsora, szállás Obanban. 

6. nap: Glencoe - Falkirk - 
Glasgow 
GLENCOE Skócia egyik leg-
híresebb vidéke, hegyek, 
tőzeglápos táj, patakok és  
tavak varázslatos elegye. 
Sétálunk tőzeg dombon, a 
Rannoch-Moor tóvidékén, 
a Dochart vízesés kövein és 
kocsmázunk is egy jót! FAL-
KIRK mérnöki csodája: a világ 
egyetlen forgózsilipje 24 mé-
teres szintkülönbséget egyen-
lít ki, a Falkirk - Edinburgh 
között fontos hajóforgalmat 
lebonyolító Union- és Cly-
de-csatorna között. Vacsora, 
szállás Glasgow-ban.

7. nap: Melrose - Abbotsford 
- Rosslyn - Glasgow
Utazás a festői dombok kö-
zött elterülő MELROSE-ba, 
melynek apátsága a legenda 
szerint Skócia legnagyobb 
harcos királyának szellemét 
őrzi. ABBOTSFORD-ban Sir 
Walter Scott kastélyát tekint-
jük meg. Végezetül kirándu-
lás a „Da Vinci kód” mozifilm-
ből is jól ismert ROSSLYN-ba, 
ahol a templomos lovagok 
XV. századi kápolnáját, Skó-
cia egyetlen reneszánsz 
építészeti emlékét láthatjuk. 
Szállás Glasgow-ban.

8. nap: Budapest
Kora reggel hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK
VADREGÉNYES TÁJAK, SZELLEMJÁRTA KASTÉLYOK, JÓFAJTA WHISKYK 

ÁPRILIS 24 - MÁJUS 1., szeptember 4 - 11.

354.500,- Ft

SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK
Dátum:    04.24 - 05.01.
   09.04 - 09.11.
Részvételi díj:   354.500,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft  
Egyágyas felár:  97.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %
Belépők és fülhallgató: kb. 120,- GBP
Szervizdíj / borravaló: kb. 15,- GBP

Fakultatív program (min. 20 fő) Hebridák: kb. 26,- GBP

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
középkategóriájú szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP 
biztosítás. 
UNESCO Világörökség: Edinburgh 
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A vadregényes tájak és szellemjárta kastélyok mellett ha szerencsénk van, a Loch 
Ness-i szörnyet is megpillantjuk. De a jófajta whiskyket garantáltan megízlelhetjük! 
Kedvezőbb áron, mint 2017-ben!

IONA

SKYE
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1. nap: Budapest - Malahide -  
Dublin 
Repülés Dublinba. Látoga-
tás a romantikus MALAHIDE 
KASTÉLY-hoz. Vacsora, szál-
lás Dublin környékén.

2. nap: Dublin
Városnézés DUBLIN-ban: Tri-
nity College (Book of Kells, 
Brian Boru király hárfája), 
O’Conell utca, Georgianus 
negyed, Szt. Patrick Székes-
egyház, Főposta, Emlékezés 
kertje, Temple Bar negyed. 
Vacsora, szállás Dublin kör-
nyékén. 

3. nap: Glendalough - 
Powerscourt - Dublin 
Utazás Wicklow megyébe, Ír-
ország „zöld kertjébe”. GLEN-
DALOUGH-ban a Szt. Kevin 
kolostor romjait keressük fel. 
Séta POWERSCOURT XVIII. 
században kialakított kertjé-
ben. Vacsora, szállás Dublin 
környékén.

4. nap: Kilkenny - Cashel - 
Tralee 
Délelőtt KILKENNY városába 
látogatunk. Írország egyik 
legszebb középkori kisvá-

rosában a Szt. Canice szé-
kesegyház megtekintése és 
a vár látogatása szerepel a 
programban. Továbbutazás a 
„ROCK OF CASHEL” várhoz, 
amely az arany lapályból ki-
emelkedő, 60 m magas mész-
kő-sziklára épült erőd, egykor 
királyi székhely volt. Vacsora, 
szállás Tralee környékén. 

5. nap: Kerry-gyűrű 
Az Iveragh-félsziget, a híres 
„KERRY GYŰRŰ” 170 km-es, 
pazar útvonal. Csodás pano-
ráma, az Atlanti-óceán sziklás, 
szaggatott partvidékével és a 
Golf áramlat hatására kialakult 
gazdag vegetációval. Itt állnak 
Írország legmagasabb hegyei, 
a monda szerint kecskét ko-
ronázó Killorglin kisvárosa, 
Waterville - Chaplin kedvenc 
nyaralóhelye, az ír parasztok 
életét bemutató skanzen, stb. 
A szárazföld belsejében olyan 
kis településeken utazunk át, 
mint a színes házairól híres 
Sneem, végezetül pedig visz-
szatérünk a Killarnay-tavak 
festői láncolatához. Vacsora, 
szállás Tralee környékén.

6. nap: Adare - Bunratty - 
Moher - Burren - Galway 
Reggeli után utazás északra. 
Útközben rövid megálló az 

Írország legcsinosabb falu-
ja címet viselő ADARE-ban. 
Következő látnivalónk BUN-
RATTY-ban a XV. századi fé-
lelmetes vár. A Bunratty Folk 
Park (skanzen) hűen tükrözi 
az ír vidéki életet. Fényké-
pezési lehetőség a lélegzet-
elállító MOHER-SZIKLÁN. 
Továbbutazás a burreni mész-
kőfennsíkon át GALWAY-be, 
Írország nyugati „fővárosába”, 
amely elsősorban hangula-
tos kocsmáiról híres. Vacsora, 
szállás GALWAY környékén. 

7. nap: Kylemore Apátság - 
Clonmacnoise - Dublin
Kirándulás a festői CON-
NEMARA-FÉLSZIGETEN. A 
Kylemore-tó partján épült 
KYLEMORE APÁTSÁG megte-
kintése. Továbbutazás CLON-
MACNOISE-be, a Shannon 
folyó partján fekvő VI. századi 
vallási központba. A területen 
egy katedrális, 8 templom (a 
X-XIII. századból) romjai, két 
kerek torony és három kelta 
kereszt látható. Vacsora, szál-
lás Dublin környékén.

8. nap: Newgrange - Belfast
Reggeli után utazás Észak-Ír-
ország fővárosába. Útköz-
ben kitérő a Boyne-völgybe, 
amely az ír civilizáció bölcső-

je. A látogatóközpont meg-
tekintése után továbbutazás 
BELFAST-ba. Ismerkedés a 
főbb látnivalókkal: városköz-
pont, protestáns-katolikus 
negyed, városháza, Albert 
Memorial óratorony, opera-
ház, Titanic emlékmű, Crown 
Liquor Salon (Észak-Írország 
leghíresebb pubja), Parla-
ment stb. Vacsora, szállás 
Belfast környékén.

9. nap: Antrim tengerpart - 
Óriások útja - Bushmills - 
Belfast 
Túránkat Antrim megye ro-
mantikus tengerparti útján 
folytatjuk a CARRICK-A-REDE 
függőhíd felé, ahol a bátrabbak 

átkelhetnek. Következő meg-
állónk a közeli BUSHMILLS, a 
legrégebbi ír whiskey lepár-
lóüzem. Továbbutazás a Gi-
ant’s Causeway-hez (ÓRIÁ-
SOK ÚTJA), ahol a több mint 
40.000 bazaltoszlop páratlan 
látványt nyújt. Vacsora, szállás 
Belfast környékén.

10. nap: Belfast - Dublin - 
Budapest 
Visszautazás Dublinba. Útköz-
ben kitérő MONASTERBOICE 
kolostorromjaihoz. Délután 
hazautazás, érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban. 

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

július 16 - 25.

385.600,- Ft

ÍRORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:    07.16 - 07.25.
Részvételi díj:   385.600,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  65.000,- Ft 
Egyágyas felár:   97.200,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépők és a fülhallgató kb.:  100,- EUR + 40,- GBP
Szervízdíj / borravaló:  15,- EUR

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

UNSECO Világörökségek:
- Giant’s Causeway az óriások útja 
- Bend of the Boyne régészeti  együttese

A whiskey jelentése magyarul „élet vize”. A lepárlás tu-
dományát több mint valószínű, hogy az Ázsiából érkező 
szerzetesek hozták magukkal. Hamarosan az ír élet részévé 
vált a lepárlás tevékenysége, amelyet az 1600-as években 
az angolok engedélyhez kötöttek, majd sorra bezárták a 
szeszfőzdéket. A XIX. századi nagy éhínség után beköszön-
tő szegénység és a világháborúk viszontagságai miatt csök-
kent e nemes nedű utáni kereslet, melynek következménye-
ként a skót whisky megelőzte az ír párlatot. Napjainkban az 
írek sikeres reklámjainak és az ír kávé kultuszának köszön-
hetően ismét népszerűvé vált az „az ír élet vize”. Ha velünk 
tart, meg is kóstolhatja a finom itókát és hosszú éveken át 
velünk tarthat a világ számos országába. Útra fel!

E
U

R
Ó

PA

ÍR- éS ÉSZAK-ÍRORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
AZ „ÉLET VIZÉNEK” NYOMÁBAN

ROCK OF CASHEL



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

1. nap: Budapest - Reykjavík
Utazás közvetlen járattal Kef- 
lavikba. Ismerkedés a világ 
legészakabbra fekvő főváro-
sával, Reykjavík-kal: Hallg-
rímskirkja, városháza, parla-
ment, Perlan stb. 4 éjszaka 
szállás Reykjavíkban.

2. nap: Fjordok - 
vízesések - lávamezők
Kirándulás a HVALFJÖRDUR- 
hoz, azaz a Bálna-fjordhoz, 
majd a HRAUNFOSSAR-t és 
a BJARNAFOSS-t keressük 
fel. REYKHOLT az izlandi nép 
történelmi emlékhelye. Rövid 
pihenő az egyik hőforrásnál. 

3. nap: „Arany körút”
Egész napos kirándulás. 
GULLFOSS a három lépcső-
ben alázúduló Arany-vízesés. 
A szunnyadó GEYSIR minden 
gejzírek névadója. A STROK-
KUR gejzír időről időre lát-
ványosan tör a magasba. A 

THINGVELLIR Nemzeti Park 
földrajzi jelentősége mellett 
az államalapítás és az ország- 
gyűlések helyszíne is volt.  

4. nap: A déli partvidék
Rövid pihenő a két 60 m ma-
gas vízesésnél, a SKOGAR-
FOSS-nál és a SELJALAND-
FOSS-nál. SKOGAR-ban 
felkeressük a Néprajzi Mú-
zeumot. DYRHOLAEY impo-
záns sziklaalakzata, a sziget 
legdélibb pontja, az óceán 
partjáról rajzolódik ki igazán.

5. nap: Reykjanes-félsziget - 
Kék Lagúna - Budapest
A Reykjanes-félszigetet fe-
dezzük fel. KLEIFARVATN a 
holdbéli táj; KRYSUVIK-SEL-
TUN a fortyogó föld, a híres 
kénes gőzoszlopaival. Végül 
fakultatív fürdési lehetőség 
a különleges, meleg vizű KÉK 
LAGÚNÁ-ban. Hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

1. nap: Budapest - Reykjavík 
- lávamezők - lávavízesés 
Repülés közvetlen járattal Iz-
landra. Érkezés után utazás 
a HVALFJÖRDUR-hoz, azaz 
a Bálna-fjordhoz. Elsőként a 
Láva-vízesést, a HRAUNFOS-
SAR-t, majd a Gyermek-víze-
sést, vagyis a BJARNAFOSS-t 
keressük fel. REYKHOLT az 
izlandi nép történelmi emlék-
helye. Rövid pihenő az egyik 
legnagyobb hőforrásnál. Szál-
lás Hvolsvöllurban.

2. nap: A déli partvidék
Ismerkedés a déli partvidékék-
kel. Rövid pihenő a 60 méter 
magas SKOGAFOSS-nál és a 
40 méter magas SELJALAND-
FOSS-nál. SKOGAR a vízesése 
mellett a Néprajzi Múzeum mi-
att vált népszerűvé. DYRHO-
LAEY fantasztikus sziklaalak-
zata, amely egyben a sziget 
legdélibb pontja is. 3 éjszaka 
szállás Reykjavíkban.*

3. nap: „Arany körút”
GULLFOSS a három lépcső-
ben alázúduló Arany-vízesés. 
A szunnyadó GEYSIR minden 
gejzírek névadója. A STROK-
KUR gejzír időről időre lát-
ványosan tör a magasba. A 
THINGVELLIR Nemzeti Park 
földrajzi jelentősége mellett 
az államalapítás és az ország- 
gyűlések helyszíne is volt.  

4. nap: Reykjavík - Reyk-
janes-félsziget - Kék-lagúna
Városnézés Reykjavík-ban: 
városháza, Parlament, Hall-
grímskirkja, Perlan stb, ill. 
kedvező időjárás esetén fa-
kultatív bálna-les. Délután a 
Reykjanes-félsziget felfede-
zése. KLEIFARVATN a hold-
béli táj; KRYSUVIK-SELTUN 
a fortyogó föld, a híres kénes 
gőzoszlopaival. Végül fakulta-
tív fürdési lehetőség a külön-
leges, meleg vizű KÉK LAGÚ-
NÁ-ban. Szállás Reykjavíkban.

5. nap: Reykjavík - Budapest
Hazautazás, érkezés Buda-
pestre a délutáni órákban.

STROKKUR GEJZÍR

április 19 - 23., augusztus 21 - 25., október 19 - 23.

239.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL izland FÉNYPONTJAI
3 ÉVSZAKBAN!

IZLAND TAVASSZAL ÉS ŐSSZEL
Dátum:     04.19 - 04.23.
    10.19 - 10.23.
Részvételi díj:   239.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 53.000,- Ft
Egyágyas felár (standard szoba):  68.400,- Ft
De-luxe szoba felára:   26.900,- Ft / fő
De-luxe egyágyas felár:  99.900,- Ft
Büfévacsora (4) felára:  16.800,- Ft

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

Fakultatív Kék Lagúna belépő:   kb. 70,- EUR 
Fakultatív Kék Lagúna sétálójegy:  kb. 12,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi középkategóriájú szállodában kisméretű STANDARD 
szoba; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: Thingvellir Nemzeti Park

TAVASSZAL ÉS ŐSSZEL NYÁRON

DYRHOLAEY

KÉK LAGÚNA

REYKJAVÍK
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IZLAND NYÁRON
Dátum:     08.21 - 08.25.
Részvételi díj:    299.900,- Ft 
Repülőtéri illeték  : 55.000,- Ft
Feladható 1 db 20kg-os bőrönd:  33.300,- Ft 
Egyágyas felár (standard szoba):  82.800,- Ft 
*De-luxe szoba felára - lekérésre! (3 éj):  30.900,- Ft / fő 
*De-luxe egyágyas felár - lekérésre!: 125.500,- Ft
Büfé jellegű vacsora (4) felára:  16.800,- Ft

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

Fakultatív Kék Lagúna belépő:   kb. 70,- EUR 
Fakultatív Kék Lagúna látogatójegy:  kb. 12,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi középkategóriájú szállodában kisméretű STANDARD 
szoba; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: Thingvellir Nemzeti Park
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IZLANDI CSEMEGÉK
Dátum:     04.27 - 05.01.
Részvételi díj:   259.700,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  53.000,- Ft
Egyágyas felár (standard szoba):  62.500,- Ft 
Reykjavíkban de-luxe szoba felára:  20.100,- Ft / fő
Reykjavíkban de-luxe egyágyas felár: 83.500,- Ft
Büfévacsora (3) felára:  12.600,- 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

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; 1 éj  
Vikben, 3 éj Reykjavíkban helyi középategóriájú hotelben 
standard szoba; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: 
Thingvellir Nemzeti Park

1. nap: Budapest - Keflavik - 
Skogafoss - Vik
Elutazás a kora reggeli órák-
ban Budapestről közvetlen 
repülőjárattal Izlandra. Érke-
zés Izland nemzetközi repü-
lőterére, Keflavikba a délelőtti 
órákban. Utunk a déli parton 
folytatódik, ahol először a 40 
m magas SELJALANDSFOSS 
majd a 60 m magas SKOGA-
FOSS vízesésben gyönyör-
ködhetünk. A sziget legdéleb-
bi pontján fekvő VIK falucska 
környéke a vidék gazdag ma-
dárvilágának kedvelt költőhe-
lye. Szállás Vikben.

2. nap: Fjordok - jéghegyek 
Reggeli után Európa legna-
gyobb összefüggő jégmeze-
je, a Vatnajökull mentén vezet 
utunk Jökursarlón irányába, a 
gleccserek világába, a SKAF-
TAFELL Nemzeti Parkba. Itt a 
folyók torkolatvidéke 160 m 
mély tóvá duzzadt. Fantasz-
tikus élményt nyújt a jégda-
rabok gleccserekből történő 
leválása, a „borjadzás”. A 
pihenő után utazás vissza a 
fővárosba rövid pihenővel. 
Szállás Reykjavíkban.

3. nap: „Arany körút”
Egész napos kirándulás Iz-
land legismertebb természeti 

szépségeihez. GULLFOSS a 
három lépcsőben alázúduló 
Arany-vízesés, a szunnyadó 
GEYSIR minden gejzír név-
adója, a STROKKUR gejzír 
időről időre látványosan tör 
a magasba. Végül kirándulás 
a THINGVELLIR NEMZETI 
PARK-ba, ahol egykor az or-
szággyűléseket is tartották. 
Szállás Reykjavíkban.

4. nap: Snaefellsness-félszi-
get: Borgarnes - Arnarstapi 
Északi irányban Borgarnes 
mellett elhaladva BÚDIR-nál 
megtekintjük a hatalmas lá-
vamező közepén fekvő kis 
fatemplomot. A következő 
megálló ARNARSTAPI, a kis 
halászfalu, ahol a vízimada-
rak különleges sziklaformá-
tumok üregeiben fészkelnek. 
Az óceán partjáról tiszta idő-
ben gyönyörűen kirajzolódik 
a SNAEFELLSJÖKULL híres 
gleccsere. A jég alatti vulkán-
kitöréssel keletkezett hegy 
több mint 1400 m magas és 
egész évben jég borítja. Ver-
ne: „Utazás a Föld középpont-
ja felé” c. regényében tesz 
említést erről a helyről. Visz-
szatérés Reykjavíkba, szállás.

5. nap: Reykjanes-félsziget - 
Kék-lagúna - Budapest
Utolsó nap a Reykjanes-fél-
sziget felfedezése szerepel a 
programunkban. KLEIFAR-

VATN tava is érdekes ter-
mészeti képződmény, szinte 
holdbéli tájhoz hasonló terü-
leten érzi magát itt az utazó. 
KRIYSUVIK-SELTUN a fortyo-
gó föld, a kénes gőzoszlopai 
miatt különleges. Végül uta-
zásunk befejezéseként fürdési 
lehetőség az egyedülálló, kü-
lönleges medencében, a me-
leg vizű KÉK LAGÚNÁ-ban. 
(Törülközőt biztosítanak, haj-
szárító is rendelkezésre áll.) 
Ezután transzfer a repülőtérre 
és hazautazás. Érkezés Buda-
pestre az éjféli órákban.

Részletes programért keresse 
fel honlapunkat!

április 27 - május 1.

259.700,- Ft
IZLANDI CSEMEGÉK 

A TŰZ, A GŐZ ÉS A JÉG SZIGETE - HALADÓKNAK!

Izland a csodák szigete: a jég és a tűz birodalma, zord és 
vadregényes tájak otthona. Európa második legnagyobb 
szigetén több, mint 140 vulkán alakítja a tájképet évezre-
dek óta - sokszor olyan érzése lehet az izlandi tájon uta-
zónak, mintha egy másik bolygó felszínén járna, annyira 
különbözik ez a környezet a Föld más vidékeitől. Progra-
munk során a sziget déli és nyugati részének legszebb 
látnivalóit keressük föl. 

SNAEFELLSNESS-FÉLSZIGET
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SELJALANDSFOSS

GULLFOSS
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1. nap: Budapest - Koppen-
hága - Malmö - Halmstad
Az I. Programvariáció utasai 
délelőtt elrepülnek a dán fő-
városba. Érkezést követően 
autóbuszos városnézés KOP-
PENHÁGÁ-ban: Városháza, 
Királyi Palota (kívülről) Már-
vány templom, Gefion szökő-
kút, Kis hableány stb. Egyéni 
vacsora a városközpontban. 
Este átkelés Dániából Svéd-
országba a 2000. július 1-én 
átadott Öresund-hídon. Szál-
lás Halmstad környékén.

2. nap: Halmstad - Oslo
Utazás OSLO nemzetközi re-
pülőterére. A II. programva-
riáció utasai itt csatlakoznak 
a csoporthoz. Ismerkedés a 
norvég fővárossal: Vigeland 
szoborpark, Operaház, belvá-
ros, Városháza, Királyi Palota 
(kívülről) Szállás Oslóban.

3. nap: Oslo - Lillehammer - 
Otta
Délelőtt városnézés OS-
LÓ-ban. Látogatás a Viking 
Hajók Múzeumában, majd 
továbbutazás az 1994-es téli 

olimpiának otthont adó LIL-
LEHAMMER-ba. A város sza-
badtéri múzeuma 120 ódon 
épületből áll és 40 hektáros 
területen várja a látogatókat. 
Szállás Otta környékén.

4. nap: Geiranger-fjord - Trol-
lok útja - Oppdal 
Mély, gleccser vájta völgyek 
birodalmán kelünk át. Prog-
ramunkból nem maradhat ki 
az ország legszebb fjordja, 
a világörökség részét képző 
GEIRANGER-FJORD. Utazás a 
híres TROLLSTIGEN-en, mely 
Norvégia egyik leglátványo-
sabb útvonala. Szállás Opp-
dalban.

5. nap: Trondheim - Mosjøen
TRONDHEIM-t, Norvégia har-
madik legnagyobb városát, 
keressük fel. Séta az egykori 
fővárosban és királyi koro-
názó városban, mely napja-
inkban egyetemi központ. A 
Nidaros dóm (királyi koro-
názó templom és temetkező 
hely) mögött áll Skandinávia 
legrégibb épülete, a XII. szá-
zadi Érseki Palota. Észak felé 
folytatva utunkat rövid meg-
álló a LAKSFOSS vízesésnél. 
Szállás Mosjøenben.

6. nap: Mosjøen - Bodø 
Mo i Rana városa mellett 
elhaladva érkezünk a lenyű-
göző SVARTISEN-gleccser-
hez, amelyet kb. egyórás 
túra keretében fedezünk 
fel. Következik az út egyik 
csúcspontja: átkelünk az 
Északi-sarkkörön! A bodøi 
reptéren csatlakoznak a 
csoporthoz a III. program-
variációra jelentkező utasok. 
Szállás Bodø városában.

7. nap: Lofoten-szigetek - 
Svolvaer
A délelőtti órákban áthajózunk 
a Lofoten-szigetek legdéleb-
bikén elterülő MOSKENES-re 
(kb. 3 órás út). A nap folyamán 
ízelítőt kapunk a szigetlánc 
természeti szépségeiből. REI-
NE sziklacsúcsokkal körülvett, 
tündérmesébe illő falu, melyet 
Norvégia legfestőibb helyé-
nek választottak, NUSFJORD 
hangulatos halászfalu. Szállás 
Svolvaer környékén.

8. nap: Svolvaer - Tromsö
SVOLVAER-t, a régió keres-
kedelmi és halászati köz-
pontját autóbusszal fedezzük 
fel. A Lofoten-szigetekre ré-
gebben csak komppal lehe-
tett átkelni, napjainkban már 
alagúton és hídon is visz-
szajuthatunk a szárazföldre. 
Irány TROMSÖ! A települést 
gazdag építészeti emlékei 
már a XIX. században „az 
északiak Párizsává” emelték. 
Szállás Tromsöben.
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Nem északabbra, mint az Északi-fokig utazunk! A leggyorsabb helyett a legimpozán-
sabb útvonalon, hogy a legizgalmasabb skandináv látnivalókat fedezhessék fel velünk: 
Geiranger-fjord, „Trollok útja”, Lofoten-szigetek, Tromsö, Északi-fok, Lappföld, Rovaniemi  
(a finn Mikulás otthona) és természetesen az északi fővárosok mind-mind programunkban! 
Az Önök kényelme érdekében programunk idén 3 változatban is foglalható: 14 napos (re-
pülés Koppenhágába), 13 napos (repülés Osloba) és 9 napos (repülés átszállással Bodø-be) 
variációk közül választhatnak - idejük és érdeklődésük szerint.

ÉSZAKI-FOK

LOFOTEN-SZIGETEK

NORDKAPI KALANDOZÁS - 3 VARIÁCIÓBAN!
EURÓPA LEGÉSZAKIBB PONTJA - GEIRANGER-FJORD - LOFOTEN-SZIGETEK - LAPPFÖLD 
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xxx

xxx,- Ft

9. nap: Alta - Nordkap - Hon-
ningsvåg 
ALTA-t sziklarajzai tették 
történelmi jelentőségű tele-
püléssé. A nap fénypontja, 
egyben programunk névadó-
ja a Nordkap-sziget, ahova 
délután érkezünk. Kafjordból 
tenger alatt épített alagúton 
jutunk át Magerøya szige-
tére, és már csak kb. 35 km 
áll előttünk a csúcsig! Nyár 
közepén az ÉSZAKI-FOK-on 
az éjféli nap élménye fogad 
minket. Látogatás az Északi 
Csarnokban, ahol oklevelet is 
kaphatunk a hosszú utazás-
ról. Szállás Honningsvågban. 

10. nap: Inari - Ivalo - Saariselka
Eddig északnak tartottunk, 
most dél felé vesszük az 
irányt és Finnországban 
folytatjuk utunkat. Első állo-
másunk INARI, ahol a lapp 
emlékekkel ismerkedünk. A 
lappföldi tóvidék mentén to-
vábbutazás IVALO-ba. 1868-
ban északról, a Tana-folyó 
partjáról bányászok érkeztek 
ide, arany után kutatva. Séta 
a nemzeti parkban. Szállás 
Saariselkában.

11. nap: Tankavaara - Rovani-
emi - Oulu 
TANKAVAARA múzeumában 
megismerhetjük az arany-
mosás- és kutatás tudomá-
nyát. Következő megállónk 
SODANKYLÄ (háborúfalva), 
melynek műemlék-fatemp-
loma érdemel rövid fotószü-
netet. „Tunturi” (jégkorszaki 
emlék) látogatást követően 
második alkalommal kelünk 
át a sarkkörön, útban a Mi-
kulás otthonának tartott RO-
VANIEMI-be, mely egyúttal 
Lappföld kereskedelmi köz-
pontja. A Mikulás postahi-
vatalából lesz lehetőségünk 
üdvözlő levelet küldeni sze-
retteinknek. Szállás Ouluban.

12. nap: Oulu - Helsinki 
OULU városa a Botteni-öböl 
partján fekszik, fontos közle-
kedési és kereskedelmi cso-
mópont. Jyväskyla közelében 
megtekintjük a PETÄJÄVESI 
ótemplomot, mely a Vi-
lágörökség része. Szállás Hel-
sinkiben. 

13. nap: Helsinki - Turku 
Városnézés HELSINKI-ben, 
majd továbbutazás TURKU-ba, 
az egykori finn fővárosba. Este 

behajózás. Szállás a hajón, 2 
ágyas, belső kabinokban.

14. nap: Stockholm - Budapest
A reggeli órákban kikötés 
STOCKHOLM-ban. Rövid au-
tóbuszos városnézés: város-
háza (kívülről), Lovagok-szi-
gete, Királyi palota (kívülről), 
Vasa Múzeum megtekintése. 
Hazautazás a délutáni órák-
ban. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

NORDKAPI KALANDOZÁS
   I. VARIÁCIÓ II. VARIÁCIÓ III. VARIÁCIÓ
Dátum:    07.13 - 07.26.  07.14 - 07.26. 07.18 - 07.26.

Részvételi díj:   499.900,- Ft 479.900,- Ft 399.900,- Ft
Reptéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft  49.000,- Ft 69.000,- Ft
Egyágyas felár*:  193.200,- Ft  181.600,- Ft 122.500,- Ft
*a hajón is belső kabin!
Félpanziós felár (ajánlott):  99.800,- Ft (12) 99.800,- Ft (12) 78.300,- Ft (8)
Külső kabin felára 2 á kabinban: 9.300,- Ft/fő  9.300,- Ft/fő 9.300,- Ft/fő
Külső kabin felára 1 á kabinban:  24.900,- Ft 24.900,- Ft  24.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %. 
Belépőjegyek az I. és II. programvariáció során kb. 150,- SEK; 1.500,- NOK; 60,- EUR,  
a III. programvariáción kb. 150,- SEK; 850,- NOK; 40,- EUR.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, hajóval és komppal; *** szállodák, a 
hajón belső (ablak nélküli) kabinok; büféreggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Norvégia: Geiranger-fjord; Alta sziklarajzai, Finnország: Petäjävesi ótemplom

GEIRANGER-FJORD

TROMSÖ

TROLLSTIGEN

július 13 - 26., július 14 - 26., július 18 - 26. 

399.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL 
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1. nap: Budapest - Oslo - Hamar
A déli órákban elutazás Bu-
dapestről Osloba, majd to-
vábbutazás autóbusszal. 
Szállás Hamar környékén. 

2. nap: Lillehammer - Oppdal 
- Kristiansund
Irány észak! Fotószünet Nor-
végia legnagyobb tava, a 
Mjosa-tó partján. LILLEHAM-
MER 1994-ben adott otthont 
a téli olimpiának, szabadtéri 
múzeuma 40 hektáros terü-
leten 120 ódon épülettel vár-
ja a látogatókat. Peer Gynt 
völgyében Oppdal városkát 
érintve jutunk ki az Észa-
ki-tenger parti KRISTIAN-
SUND-ba. Szállás.

3. nap: Atlanti-út - Trollok 
útja - Alesund
Kivételes látnivalók várnak 
ránk! Először az Atlanti-úton 
(Atlanterhavsveien) hala-
dunk át. Az aszfaltút, mint 
hullámvasút kapcsolja össze 
a szigeteket, miközben min-
denütt víz vesz körül bennün-
ket, s néha úgy érezhetjük, 
mintha hajóznánk. Hidakon 
és kompon átkelve jutunk el a 
TROLLOK ÚTJÁ-hoz. A Trolls-
tigenveien Norvégia egyik 
leglátványosabb útvonala. A 
mintegy 1000 méter magas 
függőleges - a helyiek által 
csak Trollok falának nevezett 
- sziklafal kedvelt fotótéma. 
A lélegzetelállító hegyvidéki 
tájat vízesések színesítik, me-
lyek közül leglátványosabb a 
Stigfossen. Utunk a vízesés 

felett halad, így jobbról is és 
balról is láthatjuk a lezúduló 
vízfüggönyt. Leereszkedve a 
hegyvonulatról a Stor-fjord 
partjára érünk. Ennek a fjord-
nak egyik, s egyben legszebb 
ága a Geiranger-fjord. Szállás 
a szecessziós stílusban újjá-
épített ALESUND-ban. 

4. nap: Geiranger-fjord - 
Jostedalsbreen
Napunkat a fjordok birodal-
mában töljük! Utazásunk so-
rán ellátogatunk  a GEIRAN-
GER-FJORD-hoz, amelyet az 
ország legszebb fjordjának 
tartanak. Természetesen ha-
jóra szállunk, hogy a mere-
dek sziklafalak között húzódó 
sík víztükörről is élvezzük a 
nagyszerű panorámát. Kikö-
tés után busszal ismét nyu-
gatra tartunk. Európa leg-
nagyobb gleccsermezője, a 
Jostedalsbreen látványa kíséri 
utunkat. Szállás Hafslóban.

5. nap: Nærøy-fjord - Myrdal 
- Bergen
Komppal kelünk át a világ 
legnagyobb fjordjának, a 
Sogne-fjordnak egyik ágán, 
majd a világ leghosszabb 
közúti alagútján áthaladva 
a NÆRØY-FJORD partjára 
érkezünk. Itt nem hajóra, ha-
nem vonatra szállunk! A világ 
legszebb vasútvonalai közé 

sorolt Flamsbana hegyi kis-
vasúton Myrdalig kígyózunk 
fel és vissza, gyönyörködve 
a természet alkotásaiban. 
Ezután folytatjuk utunkat 
a tengerpartra. Városnézés 
BERGEN-ben, a hajdan királyi 
fővárosban. A Hansa-szövet-
ség legjelentősebb norvég 
tagja elsősorban impozáns 
fekvésének köszönheti hírne-
vét. Szállás Bergen környékén.

6. nap: Stavanger - 
Prédikálószék
Irány Stavanger! Száz éve 
még csak a Hurtigruten ha-
jóival tehettük volna meg az 
útvonalat, de mára a sok szi-
gettel szabdalt gyönyörű tá-
jat hidakkal, alagúttal, komp-
pal kombinált aszfaltúton, 
autóbuszunkkal járjuk végig. 
STAVANGER hajdan halász-
kikötő volt, de a XX. század 
második felére a norvég olaj- 
ipar fővárosává nőtte ki ma-
gát. Az ámulatba ejtő PREI-
KESTOLEN (Prédikálószék) 
méltán lesz körutazásunk 
egyik csúcspontja! Jó fizikai 
kondíciójú Utasaink - stabil 
lábbeliben - meg is hódíthat-
ják, a többiek távolról gyö-
nyörködhetnek benne! Szál-
lás Stavangerben.

7. nap: Stavanger - Oslo 
Utazás Oslóba. Az útvona-

lunk az impozáns skandináv 
hegyvidéken keresztül vezet. 
Drammennél érkezünk az 
Oslo-fjordhoz. Szállás Oslo 
külvárosában. 

8. nap: Oslo - Budapest 
Városnézés OSLO-ban, mely-
nek látnivalóival kivülről 
ismerkedünk, de a híres ha-
jósok múzeumait nem hagy-
hatjuk ki (Amundsen, Nan-
sen, Heyerdahl és a Viking 
hajók) és a Gustav Vigeland 
szoborparkba is belépünk. 
Megtekintjük a város pano-
rámáját. Kitérőt teszünk a 
Holmenkollen síugrósánchoz. 
Hazautazás. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban, a me-
netrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

július 26 - augusztus 2.

299.900,- Ft
NORVÉGIA legszebb tájai 
KÁPRÁZATOS LÁTNIVALÓK!

Norvégia a hatalmas hegyek, kanyargó fjordok és kék 
gleccserek birodalma. Sok útleírásban az egyik legjel-
lemzőbb elnevezése e területnek „az éjféli nap földje”. 
Figyelmébe ajánljunk azon Utasainknak is ezt a körutat, 
akik már jártak velünk a „Skandináv fővárosok és norvég 
fjordok” vagy a „Nordkap” programjainkon, hiszen Ber-
gen és a Trollok útján kívül szinte minden más látnivaló 
újdonság! Tartsanak velünk, nehogy lemaradjanak ezek-
ről a káprázatos látnivalókról!

NORVÉGIA LEGSZEBB TÁJAI
Dátum:    07.26 - 08.02. 
Részvételi díj:   299.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  59.000,- Ft 
Egyágyas felár:  99.900,- Ft
Félpanziós felár (ajánlott): 59.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Belépők és vonatjegy:  kb. 900,- NOK 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
komppal; *** szállodák; büféreggeli; idegenvezetés; BBP 
biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Geiranger-fjord; Bergen; Nærøy-fjord

PREIKESTOLEN

GEIRANGER-FJORD
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1. nap: Budapest - Bad Hersfeld
Utazás Budapestről a Bécs - 
Linz - Nürnberg - Würzburg 
útvonalon Bad Hersfeld kör-
nyékére. Szállás.

2. nap: Bad Hersfeld - 
Hamburg - Koppenhága 
Irány a hamburgi repülőtér, 
ahol a repülős vendégek csat-
lakoznak a csoporthoz. (Ők a 
déli órákban indulnak Buda-
pestről) Forgalomtól függően 
a buszos vendégekkel rövid 
látogatást teszünk HAMBURG 
belvárosában. Kompátkelés a 
németországi Puttgardenből 
a dániai Rodbybe. Étkezési le-
hetőség a hajón. Szállás Kop-
penhága külvárosában.

3. nap: Koppenhága
Ellátogatunk ROSKILDE-ba, 
az egykori fővárosba, mely 
ezer éve a dán egyház köz-
pontja, püspöki székhely, az 
uralkodóház temetkezési 
helyszíne és a Világörökség 
része. Városnézés KOPPEN-
HÁGÁ-ban: megtekintjük a 
városházát, belépünk Christi-
ansborgba, a királyi palotába, 
majd felkeressük a IV. Keresz-
tély által épített Rosenborg 
kastélyt, a Thorwaldsen Mú-

zeumot valamint a Márvány 
templomot, Amalienborgot 
(kívülről), végül szabadtéri 
látnivalókkal zárjuk progra-
munkat (Gefion-szökőkút, Kis 
Szirén stb.). Szállás Koppen-
hága külvárosában.

4. nap: Koppenhága - 
Stockholm
Kompátkelés Svédországba az 
Öresund-szoroson, útközben 
egy pillantást vetünk Shakes-
peare Hamletjéből ismert 
Kronborg várára. A Jönköping 
és a Vättern-tó mentén érke-
zünk a svéd fővárosba. Szállás 
Stockholm külvárosában.

5. nap: Stockholm 
Egész napos városnézés 
STOCKHOLM-ban: a városhá-
zával kezdünk, a Lovagok szi-
gete, majd a kincstár és a kirá-
lyi palota megtekintése után 
az őrségváltás következik. 
Délután látogatás a Millesgar-
denben, ahol a legnagyobb 
svéd szobrász Carl Milles alko-
tásait tekinthetjük meg. Ter-
mészetesen programunkból 
nem maradhat ki a világhíres 
Vasa Múzeum sem. Szállás 
Stockholm külvárosában.

6. nap: Uppsala - Oslo
Irány UPPSALA, az egyko-
ri svéd főváros, mely ma az 
ország egyházi és oktatási 

központja. Továbbutazás a 
norvég fővárosba. Szállás 
Oslo külvárosában.

7. nap: Oslo
Egész napos városnézés OS-
LO-ban: a Fram Múzeum az 
északi- és déli-sarki utazá-
soknak, a Kon-Tiki Múzeum 
Heyerdahl felfedező emléké-
nek, a Viking Hajók pedig a 
viking ősöknek állítanak em-
léket. A Néprajzi Múzeumot 
és a norvég királyok várát, az 
Akershust is felkeressük. A 
legfiatalabb városháza sem 
marad ki, s végül gyönyör-
ködünk a panorámában és a 
Vigeland szoborparkban is. 
Szállás Oslo külvárosában.

8. nap: Sogne-fjord - Bergen 
Utazás a Tyri-fjord mentén 
GOL-ba. A Hemsedal-völ-
gyön keresztül irány Laerdal, 
átkelés a hegyek alatt a világ 
leghosszabb alagútján! Ér-
kezés a világ legnagyobb és 
legmélyebb fjordja címmel 
büszkélkedő Sogne-fjord-
hoz. Hajózás az Aurlands- és 
a Naeroy-fjord között. Esti 
séta, majd szállás Bergen 
központjában. 

9. nap: Bergen - Röldal
Ismerkedés BERGEN neveze-
tességeivel: hal- és virágpiac, 
Öreg kikötő, Hanza kereske-

dőházak stb. Elbúcsúzván a 
régi Hanza várostól, fjordok, 
fjellek, gleccserek, tavak és 
vízesések kísérik utunkat. 
Átkelünk a pár éve elkészült 
norvég „Golden Gate” hídon. 
Először a híres Voringfossen 
vízesést csodáljuk meg, majd 
Norvégia legszebb fjordjá-
nak partján haladunk tovább. 
Programunk megkoronázá-
saként látogatást teszünk a 
lenyűgöző Latefossen víze-
sésnél. Szállás Röldalban.

10. nap: Oslo - Budapest
Visszaúton Oslo felé érin-
tünk télisport-központokat, 
és Heddal településén egy 
fatemplomot is útba ejtünk. 
A közelmúltban épült külön-
leges építészeti alkotás, az Új 
Oslói Operaház megtekintése 
után irány a repülőtér. Az esti 
órákban hazautazás Oslóból 
közvetlen járattal. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

július 15 - 24.

269.800,- Ft/FŐ ÁRTÓL Skandináv fővárosok & norvég fjordok
TÖBB LÁTNIVALÓ, MINT TAVALY!

„Skandináv fővárosok” programunkat kezdetek óta szer-
vezzük, s büszkén állíthatjuk, nehéz nála kedvezőbbet ta-
lálni. Most mégis elhatároztuk, a jót még jobbá tesszük! 
Bergenből visszatérve kétféle főútvonal között lehet vá-
lasztani, az egyiken a csodálatos Voringfossen, a másikon 
pedig a lenyűgöző Latefossen látványa fogad minket. 
Hogy semmiről ne maradjunk le, körutazásunk legújabb 
változatában mindkét meseszép vízesést útba ejtjük! 
Megújult programunkban ezen felül mind a három fővá-
rosban 1-1 teljes napot töltünk, hogy kényelmesen legyen 
időnk felkeresni a legfontosabb látnivalóikat.

SKANDINÁV FŐVÁROSOK & NORVÉG FJORDOK
  BUSZ / REPÜLŐ REPÜLŐVEL
Dátum:   07.15 - 07.24. 07.16 - 07.24.

Részvételi díj:  269.800,- Ft 279.800,- Ft
Repülőtéri illeték 
és csomagdíj kb.: 29.000,- Ft 49.000,- Ft

Egyágyas felár: 105.200,- Ft  101.300,- Ft
Félpanziós felár: 56.300,- Ft (7) 51.400,- Ft (6)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

Belépők, hajójegy: kb. 300,- DKK; 800,- SEK és 750,- NOK

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal és komppal, 
illetve repülővel; tranzitszállás panzióban / szállodában,  
a program során *** szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP 
biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Dánia: Roskilde székesegyház, Kronborg vár; 
Svédország: Drottningholm; 
Norvégia: Bergen, Naeroy-fjord

OSLO

STOCKHOLM
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1. nap: Budapest - Rostock 
Utazás Budapestről útvo-
nalon Rostock környékére.
Szállás.

2. nap: Koppenhága - Malmö 
Reggeli után irány a kikötő, 
kompátkelés Rostockból a 
dániai Gedserbe, majd utazás 
KOPPENHÁGÁ-ba. A nap fo-
lyamán a dán főváros legfőbb 
látnivalóit tekintjük meg kívül-
ről: Városháza, Christiansborg 
(királyi palota), a IV. Keresztély 
által épített Rosenborg kas-
tély, Márvány templom, Ama-
lienborg, Gefion-szökőkút, Kis 
Szirén stb. Kora este még vár 

ránk egy különleges élmény: 
átkelünk a múlt század leg-
végén épített Öresund-hídon, 
mely 2000. július 1. óta köti 
össze Dániát Svédországgal. 
Szállás Malmöben.

3. nap: Malmö - Stockholm
Reggel a svéd főváros felé 
vesszük az irányt. Kora este 
érkezünk a kikötőbe, és be-
hajózunk. Elfoglaljuk a kabin-
jainkat, ahol az elkövetkező 2 
éjszakát töltjük. Különleges 
élmény elbúcsúzni az esti 
Stockholmtól, ahová majd 2 
nap múlva visszatérünk, csak 
akkor a napfelkelte fogad 
majd minket. Éjszaka a hajón.

4. nap: Turku - Helsinki - Turku
Reggelre a finnországi TURKU 

kikötőjébe érkezünk, csomagok 
nélkül elhagyjuk a hajót és a fő-
városba utazunk. Városnézés 
HELSINKI-ben: Nagytemplom, 
Egyetemi Könyvtár, Országház, 
Szikla-templom, Uszpenszkíj 
Székesegyház (kívülről), Sibeli-
us-emlékmű stb., majd délután 
visszautazunk Turkuba, az egy-
kori finn fővárosba. Este beha-
józás, éjszaka a hajón.

5. nap: Stockholm - Karlstad 
Reggel kikötés STOCK-
HOLM-ban. Rövid autóbu-
szos városnézés során a vá-
rosháza (kívülről), Lovagok 
szigete, Királyi palota (kívül-
ről) és a Vasa Múzeum meg-
tekintése következik. Szállás 
Karlstadban. 

6. nap: Karlstad - Oslo
Irány Norvégia! Városnézés 
OSLO-ban, a negyedik skan-
dináv fővárosban: a Fram Mú-
zeum az Északi- és Déli-sark 
utazásoknak, a Kon-Tiki Mú-
zeum Heyerdahl felfedező 
emlékének, a Viking Hajók 
pedig a viking ősöknek állíta-
nak emléket! A norvég kirá-
lyok palotáját és az Akershus 
erődöt kívülről tekintjük meg. 
A legfiatalabb városháza sem 
marad ki, és végül a híres nor-
vég szobrász, Vigeland alko-
tásait is megcsodáljuk a róla 
elnevezett szoborparkban. 
Este ismét behajózunk, s még 
világos van, mikor elindulunk 
a város központjából, hogy 
végighajózzunk a felejthetet-

len élményt nyújtó Oslo-fjor-
don! Éjszaka a hajón.

7. nap: Frederikshavn - Hannover
Reggel kikötünk Dániában. 
Ismét buszra szállunk, s déli 
irányba haladunk Németor-
szág felé. A nagy kikötőváros, 
Hamburg mellett haladunk el, 
majd folytatjuk utunkat to-
vább. Szállás Hannover kör-
nyékén.

8. nap: Hannover - Budapest 
Mai napra nem marad más 
hátra, mint hogy hazatérjünk, 
német és osztrák autópályá-
kon, rövid pihenőkkel és egy 
ebédszünettel. Érkezés az 
esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SKANDINÁV FŐVÁROSOK & HAJÓZÁS
városlátogatások & hajózás a tengereken és az oslo-fjordon!

június 2 - 9.

187.600,- Ft

SKANDINÁV FŐVÁROSOK & HAJÓZÁS
Dátum:   06.02-06.09.

Részvételi díj:  187.600,- Ft
Egyágyas felár: 147.800,- Ft (a hajón belső kabinban)

Félpanziós felár:  65.200,- Ft (6)

2 ágyas belső kabin felára: 38.600,- Ft/fő

2 ágyas külső (ablakos) kabin felára: 64.400,- Ft/fő

Belépőjegyek kb.: 150,- SEK és 300,- NOK

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal és hajóval; 
szállás Németországban a tranzit során panzióban/szál-
lodában; Skandináviában *** szállodákban; a hajókon 4 
ágyas zuh./WC-s belső kabinokban; reggeli; idegenveze-
tés; BBP biztosítás.
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Az Európa északi nagyvárosaiban élők mindennapjai a kezdetektől szorosan összefüggenek 
a vízzel: Malmö és Koppenhága az Öresund-szoros két oldalán, Oslo az Oslo-fjord partján, 
Helsinki a Vantaa folyó torkolatánál, Stockholm pedig a Mälaren-tórendszer felé vezető 
csatorna mentén fekszik. Új, különleges körutazásunk programját úgy terveztük meg, hogy 
a „hagyományos” városlátogatások mellett, több alkalommal a vízről is megcsodálhassák 
Skandinávia látnivalóit. Közeledvén a nyári napfordulóhoz - a „fehér éjszakák” időszakához 
- a hajókról a lehető legszebb naplementékben és napfelkeltékben gyönyörködhetünk!

STOCHOLM

KOPPENHÁGA
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a BALTIKUM színe-java
Vilnius - riga - tallinN & helsinki

július 21 - 26.

182.900,- Ft

A nagy érdeklődésre való tekintettel repülős programunk 
2018-ban másodszor is! Utasaink igényei alapján kibővítve 
fakultatív hajózással Helsinkibe!

A BALTIKUM SZÍNE-JAVA
Dátum:     07.21 - 07.26.
Részvételi díj:   182.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  53.000,- Ft 
Egyágyas felár:  55.300,- Ft
Félpanziós felár:  32.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló: 15,- EUR 
Belépők, függővasút, fülhallgató:  kb. 60,- EUR

Fakultatív kirándulás (min. 20 fő jelentkezése esetén) 
Városnézés Helsinkiben:  kb. 80,- EUR

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

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

TALLINN

VILNIUS

RIGA

1. nap: Budapest - Riga
Repülés a gazdag történelmi 
múltú RIGÁ-ba. Városnézés 
a Baltikum legnagyobb, leg-
népesebb „metropoliszává” 
fejlődött, lett fővárosban. Az 
egykori rigai kereskedők gaz-
dagságát őrzik az épen ma-
radt, pompásan díszített épü-
letek. Séta a gótikus jellegű 
óvárosban: Feketefejes ház, 
Péter-templom (kívülről), az 
ún. Macskás ház, Három fivér 
házcsoport, Jakab-templom, 
városfalak, Svéd kapu, dóm 
stb. Szállás Rigában. 

2. nap: Rundale - Vilnius
Irány a szomszédos Litvánia! 
Útközben, még lett területen, 
ismerkedés RUNDALE kasté-
lyával és parkjával, mely az 
ország egyik legszebb mű-
emléke. A szentpétervári Téli 
Palotára emlékeztető főúri 
lak jelentette a csúcspont-
ját a német és az orosz tár-
sadalom XVIII-XIX. századi 
összefonódásának. Átkelve 
Litvániába, rövid megálló a 
Keresztek-hegyénél, mely a 
katolicizmus és az ún. balti-
kumi ősi vallás keveredését 
szimbolizálja. A keresztek 
sokasága az elmúlt évszáza-
dok mártírjainak állít emléket. 
Szállás Vilniusban. 

3. nap: Vilnius - Trakai - Tallinn 
VILNIUS, a litván főváros két 
folyó partján, a Neris és a 
Vilnelen találkozásánál fek-
szik. A templomtornyokban 

és barokk épületekben bő-
velkedő, sajátos hangulatú 
város főbb nevezetességei: 
Szt. Sztaniszláv Székesegy-
ház a harangtoronnyal, Szt. 
Anna templom az ún. „lán-
goló gótika” remekműve, a 
Báthory István által alapí-
tott, régi egyetemi udvarok, 
stb. Szabadidő után TRAKAI 
impozáns gótikus vízi-várát 
keressük fel, mely Vilnius ala-
pítása előtt, a litván nagyfe-
jedelemség székhelye volt. 
Este átrepülünk az észt fővá-
rosba. Szállás Tallinnban.

4. nap: Helsinki  
Szabad program Tallinnban, 
vagy fakultatív egész napos 
kirándulás a finn főváros-
ba. Reggel hajóval átkelünk 
a Finn-öböl másik oldalára. 
HELSINKI-t I. Gusztáv svéd 
király alapította a Vantaa fo-
lyó torkolatánál, hogy Tallinn 
vetélytársa legyen. Városné-
zés (Nagytemplom, Egye-
temi Könyvtár, országház, 
Szikla-templom, Uszpenszkíj 
Székesegyház (kívülről), Si-
belius-emlékmű stb.). Rövid 
szabadidő után, visszahajó-
zunk Tallinnba. Szállás. 

5. nap: Tallinn - Riga
Délelőtt ismerkedés az örök-
ké nyüzsgő TALLINN-nal. 
Fontos kikötőváros, melyben 
ötvöződik a világiasság és a 
vidéki hangulat. Egykor fon-
tos tagja volt a Hanza-szö-
vetségnek, az együttműkö-
dés meghatározó volt a város 
kereskedelmi kapcsolataira, 
fejlődésére és a német ke-

reskedők pozíciójának meg-
erősödésére is. Autóbuszos 
városnézés: Katalin negyed, 
kikötő, Dalos mező, egyko-
ri olimpiai falu stb. Séta az 
óvárosban: dóm, pravoszláv 
székesegyház, városháza, vá-
rosfal az egyedi és nevesített 
bástyáival (pl. Kövér Margit, 
Hosszú Hermann) stb. Rövid 
belvárosi szabadidő. Majd 
irány Riga! Szállás.

6. nap: Riga - Budapest   
Kora reggel hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!
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1. nap: Budapest - Varsó 
Utazás Lengyelországba, szál-
lás Varsóban.

2. nap: Varsó - Kaunas
A varsói repülőtéren csatla-
koznak a csoport repülővel ér-
kező tagjai, továbbutazás Lit-
vániába. Szállás Kaunas-ban.

3. nap: Vilnius - Trakai 
Városnézés a két folyó (Neris 
és Vilnelen) találkozásánál 
fekvő litván fővárosban, VIL-
NIUS-ban: Szt. Sztaniszláv 
Székesegyház a harangto-
ronnyal, Szt. Anna templom 
(az ún. „lángoló gótika” re-
mekműve), régi egyetemi 
udvarok, Péter-Pál templom 
gazdag stukatúr díszítéseivel 
stb. Délután kirándulás TRA-
KAI-ba, az impozáns gótikus 
vízi-váráról híres szigetváros-
ba. Szállás Kaunas-ban.

4. nap: Nida - Klaipeda
Kirándulás a Kurföldnyelvre. A 
kb. 1 km széles és 60 m magas 
különleges természeti képződ-
ményt a szél alakította ki mint-
egy 5000 évvel ezelőtt. Ismer-
kedés NIDÁ-val, a földnyelv 
idilli „fővárosával”. A Thomas 
Mann emlékház meglátoga-
tása után rövid ismerkedés 
KLAIPEDÁ-val, Litvánia kikö-
tővárosával (Annácska szobra, 
óváros). Szállás Klaipedában. 

5. nap: Siaulai - Rundalé - Riga
Délelőtt rövid megálló a „Ke-
resztek-hegyé”-nél, amely az 
elmúlt évszázadok mártírjai-
nak állít emléket. A litván-lett 
határon átkelve, irány RUN-
DALÉ kastélya. Délután vá-
rosnézés RIGÁ-ban. Séta az 
óvárosban: Feketefejes ház, 
Péter templom, Macskás ház, 
Három fivér házcsoport, Ja-
kab-templom, városfalak stb. 
Szállás Rigában.
6. nap: Riga - Tallinn 
Reggeli után irány Észtor-
szág! Városnézés TALLINN 
óvárosában: dóm, pravoszláv 
székesegyház, városháza, vá-
rosfal a bástyákkal, Európa 
egyik legrégibb patikája stb. 
Szállás Tallinnban.
7. nap: Tallinn - Helsinki - 
Lappeenranta 
A Finn-öblön hajóval átkelve, 
városnézés HELSINKI-ben: 
Nagytemplom, Egyetemi 
Könyvtár, országház, Usz-
penszkíj Székesegyház (kí-
vülről), Sibelius-emlékmű 
stb. Továbbutazás LAPPEEN-
RANTA-ba, a nagy kiterjedé-
sű Saimaa-tóvidékre. Szállás 
Lappeenrantában.
8. nap: Saimaa-tóvidék
A Saimaa-tóvidéket először 
hajóról, majd autóbuszról is 
szemügyre vesszük. SAVON-
LINNA XV. században épült vá-
rának megtekintését követően 
utazás KERIMÄKI-be a világ 
legnagyobb fatemplomához. 
Szállás Lappeenrantában.

9. nap: Szentpétervár
Utazás a Néva parti SZENT-
PÉTERVÁR-ra. Ismerkedés a 
nevezetességekkel: Péter-Pál 
Erőd és Székesegyház, Auro-
ra, Vérző Megváltó templom 
stb. Szállás Szentpéterváron.

10. nap: Szentpétervár - Pet-
rodvorec
A városnézés folytatása 
„Észak Velencéjében”: Ermi-
tázs, Téli Palota, Izsák Szé-
kesegyház stb. Kirándulás 
Péter cár Nyári Palotájához 
PETRODVOREC-be. Szállás 
Szentpéterváron.

11. nap: Puskin - Szentpétervár
PUSKIN-ban látogatás Kata-
lin cárnő Nyári Palotájában. 
Itt látható a híres Borostyán-
szoba, melyet a város 300 
éves jubileuma alkalmából 
2003-ra újítottak fel. Dél-
után a városnézés folytatása 
Szentpéterváron: Vaszilij-szi-
geten a Rostrum oszlopok, a 
Péter-Pál Erődben a Katedrá-
lis (a cári család temetkezési 
helye), Auróra cirkáló. Szállás 
Szentpéterváron.

12. nap: Pszkov - Daugavpils
A repülős utasoknak haza-
utazás, érkezés Budapestre a 
déli órákban. Az autóbuszos 
vendégek továbbutaznak a 
még orosz földön található 
PSZKOV városába. A Kreml 
területén épült templom 45 
m magas ikonosztáza igazi 
különlegesség. Határátkelés 
után szállás Lettországban, 
Daugavpils városában.

13. nap: Daugavpils - Varsó
Utazás Litvánián keresztül 
Varsóba. Szállás.

14. nap: Varsó - Budapest 
Hazautazás. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

baltikum - finnország - szentpétervár
északra hangolva 

augusztus 1 - 14.

296.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL 

BALTIKUM - FINNORSZÁG - SZENTPÉTERVÁR
  BUSZ / BUSZ REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:   08.01 - 08.14. 08.02 - 08.12.
Részvételi díj:  296.900,- Ft 299.900,- Ft
Félpanziós felár:  77.700,- Ft 62.200,- Ft
Egyágyas felár:  118.800,- Ft 101.400,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  49.000,- Ft

Orosz vízum: kb. 19.025,- Ft + 5.000,- Ft ügyintézési díj

Belépők, Saimaa-tavi hajókázás, 
foglalási díjak, fülhallgató:  kb. 165,- €

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás busszal vagy repülővel; a 
Tallin-Helsinki útvonalon hajóval; helyi *** szállodák; regge-
li; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Litvánia: Vilnius történelmi belvárosa és a Kurföldnyelv
Lettország: Riga történelmi belvárosa
Észtország: Tallinn történelmi belvárosa
Oroszország: Szentpétervár történelmi belvárosa és az itt 
található emlékművek

E
U

R
Ó

PA

Klasszikus „Észak-kelet-Európa” koktélunkban 3 rész Balti-
kum, 1 rész Finnország és 1 rész Oroszország - 2 hét alatt, 
rugalmas közlekedéssel, busszal vagy repülővel!

LOCH NESS

SZENTPÉTERVÁR

TALLINN

SAIMAA-TÓVIDÉK
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1. nap: Budapest - Szentpétervár 
Repülés Szentpétervárra. Vá-
rosnézés „Észak Velencé”-jé-
ben. A Kazanyi Székesegyház 
a XIX. században, I. Pál meg-
rendelésére épült, a római 
Szt. Péter-bazilika mására. A 
város egyik ékköve az ó-orosz 
stílusban épült „Vérző Megvál-
tó templom”, melynek falait 
7.000 m²-nyi felületen mozaik 
díszíti. Az Izsák Székesegyház  
a világ egyik legnagyobb ku-
polaépítménye. A Péter-Pál 
Erőd területén áll az orosz cá-
rok temetkezési helye, a Péter- 
Pál Székesegyház. Tornya a 
legmagasabb a városban, 
sőt Nagy Péter kívánságára 
még a moszkvai Kreml „Nagy 
Iván” harangtornyát is túlnőt-
te. Fényképezési lehetőség 
az Auróra cirkálónál. Szállás 
Szentpéterváron.

2. nap: Szentpétervár - 
Petrodvorec 
Folytatjuk a városnézést 
SZENTPÉTERVÁR-on. Rövid 
pihenő a Vaszilij-szigeten álló 
Rosztrum oszlopoknál, ahon-
nan páratlan kilátás tárul 
elénk a Kis-Néva és a Néva 
torkolatára. Látogatás a vi-
lághírű Ermitázsban. Utazás 
szárnyashajóval PETROD-
VOREC-be. Nagy Péter nyári 
kastély-együttesét az „orosz 

Versailles”-nak tartják. Leg-
látványosabb része az Alsó 
park, a világ legnagyobb 
szökőkút-rendszerével. Visz-
szatérve Szentpétervárra, kb. 
1 órás hajókázás során be-
pillanthatunk a cári korszak 
nemesi palotáinak világába. 
Szállás Szentpéterváron.  

3. nap: Puskin - Pavlovszk - 
Szentpétervár 
PUSKIN-ban Katalin cárnő 
Nyári Palotáját keressük fel. A 
park és a kastély építése több 
cárnő nevéhez is kapcsolható. 
I. Katalin kezdte el az építését, 
Erzsébet cárnő tovább fokoz-
ta a külső látványt, míg Nagy 
Katalin elsősorban az épület 
belső díszítésére összpon-
tosított. A hatalmas barokk 
és klasszicista palota-együt-
tesről írták: „Egy magának 
való, külön világ, a mesék 
birodalma.”. Továbbutazás 
PAVLOVSZK-ba, látogatás  
I. Pál cár kastélyában. Visszaté-
rünk Szentpétervárra. Séta az 
Alekszandr Nyevszkij Kolostor 
sírkertjében, ahol híres orosz 
művészek nyugszanak (pl. 
Dosztojevszkij, Csajkovszkij, 
Rimszkij-Korszakov.). Rövid 
pihenő és fotózási lehetőség 
a Szmolnij-komplexum előtt. 
Szállás Szentpéterváron.

4. nap:  Moszkva 
A SAPSAN expresszvonat-
tal kb. 4 óra alatt érkezünk 
MOSZKVÁ-ba. Buszos város-
nézés: Nagyszínház, Arbat, 
Lomonoszov Egyetem stb. 
Látogatás a XVI. században 

alapított Novogyevicsij egy-
házi központban, melynek 
temetőjében közismert sze-
mélyiségek (pl. Csehov, Go-
gol, Prokofjev) nyugszanak. 
Szállás Moszkvában.
5. nap: Moszkva 
Folytatjuk az ismerkedést 
MOSZKVA látnivalóival. Bel-
városi séta: Vörös tér, Le-
nin-Mauzóleum megtekintése 
(kívülről), látogatás a Vaszilij 
Blazsennij Székesegyházban. 
Séta a Kreml területén (Usz-
penszkij-, Blagovecsenszkij-, 
Arhangelszkij Székesegyházak, 
Pátriárkák- és 12 apostol temp-
lom). Az Állami Fegyvertár 
gyűjteményében az orosz feje-
delmek és cárok által felhalmo-
zott kincseket láthatjuk. Szaba-
didő. Szállás Moszkvában.
6. nap: Szergijev Poszad - 
Moszkva - Budapest 
Kirándulás az orosz főváros 
környékére. A híres „Arany 
gyűrű” egyik települése 
SZERGIJEV POSZAD. Szent-
háromság-Szergej kolosto-
rában az orosz építészet és 
ikonfestészet fejlődését kö-
vethetjük nyomon. Látogatás 
az 1856-ban alapított Tretya-
kov Képtárban. Este haza-
utazás. Érkezés Budapestre 
a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁJUS 30 - JÚNIUS 4., augusztus 15 - 20.

227.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL 

SZENTPÉTERVÁR & MOSZKVA
Dátum:   05.30 - 06.04. 08.15 - 08.20.
Részvételi díj:  227.900,- Ft 259.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  59.000,- Ft
Egyágyas felár:   83.000,- Ft
Félpanziós felár:   29.800,- Ft

Orosz vízumdíj:   kb. 19.025,- Ft
Vízum ügyintézés:   5.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló: 15,- EUR

Belépők, előzetes foglalások, 
hajókázás, fülhallgató:  kb. 200,- EUR 

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

UNESCO Világörökségek:
Szentpétervár óvárosa; Moszkva: Kreml és Vörös tér
Novogyevicsij - kolostor
Szergijev Poszad: Szentháromság-Szergej kolostor

SZENTPÉTERVÁR

Oroszország haladóknak! Élje át a Fehér Éjszakák párat-
lan hangulatát, ismerje meg a cári korszak fényűző palo-
táit, valamint az ezerszínű Moszkvát és környékét!

MOSZKVA

MOSZKVA
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szentpétervár & moszkva 
PUSKIN - PAVLOVSZK - PETRODVOREC ÉS AZ ARANYGYŰRŰ!
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1. nap: Bp. - Szentpétervár 
Repülés kora reggel közvet-
len járattal SZENTPÉTER-
VÁR-ra. Délelőtt irány a híres 
Néva sugárút („Nyevszkij”). 
A kb. 1 órás hajókázás során 
bepillanthatunk a cári palo-
ták világába a várost átszövő 
csatornákról. Rövid pihenő 
a Vaszilij-szigeten található 
Rosztrum oszlopoknál, ahon-
nan lenyűgöző kilátás tárul 
elénk a Kis-Néva és a Néva 
torkolatára. A város egyik 
szimbóluma a Péter-Pál 
Erőd, melynek területén áll 
az orosz cárok temetkezési 
helye, a Péter-Pál Székesegy-
ház. Tornya a legmagasabb 
a városban, sőt Nagy Péter 
kívánságára még a moszkvai 
Kreml „Nagy Iván” harang-
tornyát is túlnőtte. Fényké-
pezési lehetőség az Auróra 
cirkálónál (kívülről). Szállás 
Szentpéterváron.

2. nap: Puskin - Gatcsina - 
Pavlovszk 
Délelőtt PUSKIN-ban Ka-
talin cárnő Nyári Palotáját 
keressük fel. Híres Boros-
tyánszobáját a város 300 
éves jubileuma alkalmából 
2003-ra újítottak fel. A park 
és a kastély építése több 
cárnő nevéhez kapcsolható. 
I. Katalin kezdte el az építé-
sét, Erzsébet cárnő tovább 
fokozta a külső látványt és 
Nagy Katalin elsősorban az 

épület belső díszítésére ösz-
szpontosított. A hatalmas 
barokk és klasszicista pa-
lota-együttesről írták: „Egy 
magának való, külön világ, a 
mesék birodalma.”. Továbbu-
tazás GATCSINA városába. A 
település legfontosabb látni-
valója itt is a palota-együttes, 
amely Rinaldi terve alapján 
épült. Orlov herceg halála 
után I. Pál megbízása alap-
ján nyerte el mai formáját. 
Az épület szerencsére nem 
sérült meg a második világ-
háborúban. PAVLOVSZK leg-
látványosabb nevezetessége 
a kastély, amely szintén I. Pál 
nevéhez kapcsolódik. A koro-
názás után a cár utasítására 
az egykori kisebb palotát 
átépítették, megnagyobbí-
tották és ettől kezdve nyári 
rezidenciaként működött 
az uralkodó haláláig. Szállás 
Szentpéterváron. 

3. nap: Szentpétervár - Pet-
rodvorec - Kronstadt  
Délelőtt látogatás a világ 
egyik leggazdagabb kép-
zőművészeti gyűjteményé-
nek otthont adó Ermitázsban 
(Téli palota). Az itt található 
mintegy 3 millió kiállítási 
tárgynak csak a legismer-
tebb és nagy becsben tartott 
részét tekintjük meg. Utazás 
szárnyashajóval PETRODVO-
REC-be, melynek lenyűgöző 
szökőkútrendszere vízi-já-
tékkal örvendezteti meg a 
látogatókat. Nagy Péter nyári 
kastély-együttesét a „művé-

szet gyöngyszemének”, az 
„orosz Versailles”-nak tart-
ják. Leglátványosabb része 
az Alsó park, a világ legna-
gyobb szökőkútrendszeré-
vel, a 140 szökőkút naponta 
kb. 100.000 köbméter vizet 
forgat. Az impozáns park 
mellett a Nagy Palotát is 
megtekintjük. Irány a Finn-
öböl sokáig lezárt területe, 
KRONSTADT szigete! Ko-
rábban a szovjet, később az 
orosz haditengerészet fontos 
bázisaként nem volt lehető-
ség a belépésre. Néhány éve 
elkészült a körgyűrű, ahon-
nan könnyen bejuthatunk a 
most is tengerészek által la-
kott területre. A Szt. Miklós 
tiszteletére felszentelt kated-
rálist a szovjet időkben tiszti 
kaszinóként használták, az 
impozáns épület napjainkban 
ismét egyházi célokat szol-
gál. Szállás Szentpéterváron.  

4. nap: Szentpétervár 
Egész napos városnézés 
„Észak Velencéjében”. A Ka-
zanyi Székesegyház a XIX. 
század elején épült. I. Pál 
megbízása alapján, a római 
Szt. Péter Bazilika másolata-
ként. A város egyik ékköve 
a „Vérző Megváltó temp-
lom”. Az elnevezés II. Sándor 
cár halálához kapcsolódik, 
ó-orosz stílusban épült, külső 
és belső falait 7.000 m²-nyi 
felületen mozaikok díszítik. 
Az Izsák Székesegyház a világ 
egyik legnagyobb kupola-
építménye, a messzire ellát-

szó arany kupola miatt „Isten 
tintatartójának” is nevezik. 
Séta az Alekszandr Nyevsz-
kij Kolostor sírkertjében, 
ahol a híres orosz művészek 
nyugszanak (pl. Dosztojevsz-
kij, Rubinstein, Csajkovszkij, 
Rimszkij-Korszakov.) Rövid 
pihenő és fotózási lehetőség 
a Szmolnij-komplexum előtt, 
melynek területén I. Péter 

idején még a hajóépítéshez 
szükséges szurkot főzték. Itt 
épült a Rastrelli által tervezett 
női kolostor és székesegyház. 
Szállás Szentpéterváron. 

5. nap: Szentpétervár - Bp.
Repülés közvetlen járattal 
Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

augusztus 1 - 5., szeptember 12 - 16. 

176.800,- Ft
szentpétervár „észak velencéje”
puskin - pavlovszk - petrodvorec - gatcsina

A legészakibb metropolisz, a legfiatalabb európai város, a legtöbb forradalom 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 Ve-
lencének és Versaillesnak. Orosz földön ez az első város, amelyet kőből építettek. Lenin 
hatalomra kerülésekor a város a forradalom bölcsőjévé vált, a második világháború ide-
jén pedig a nemzeti büszkeség jelképe lett. Szentpétervár a legeurópaibb orosz város, 
varázsát még az utolsó évszázad viszontagságai sem tépázhatták meg.

SZENTPÉTERVÁR 
Dátum:    08.01-05.
   09.12-16.
Részvételi díj:   176.800,- Ft
Repülőtéri illeték:   59.000,- Ft
Egyágyas felár:    34.600,- Ft
Félpanziós felár:  23.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, előzetes foglalások, 
hajókázás és fülhallgató: kb. 160,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR

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

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
*** szálloda; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: Szentpétervár történelmi belvárosa

SZENTPÉTERVÁR

SZENTPÉTERVÁR

SZENTPÉTERVÁR

PETRODVOREC
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1. nap: Budapest - Červená Lho-
ta - Třeboň - České Budějovice 
Utazás rövid megállókkal 
Csehországba. ČERVENÁ 
LHOTA reneszánsz vízivárá-
nak megtekintése. Látogatás 
TŘEBOŇ városában, amely 
egy tipikus cseh település, 
várfalakkal és az egybeépült 
házak gyűrűjével körülölelve. 
Vacsora, szállás 3 éjszakán át 
České Budějovicében. 

2. nap: Hluboká - Česky Krumlov
Látogatás HLUBOKÁ-ban, 
a Schwarzenbergek által a 
windsori kastély mintájára át-
épített látványos várkastély-
ban. Délután kirándulás ČESKY 

KRUMLOV-ba. A középkori 
hangulatú Moldva parti várost 
zenészek megénekelték, fes-
tők vászonra mentették, de a 
valóság még ennél is szebb. 

3. nap: České Budějovice - Plzen 
Városnézés ČESKÉ BUDĚJO-
VICE-ben, Dél-Csehország 
központjában. Kirándulás PIL-
SEN-be, Csehország máso-
dik legnagyobb városába. Itt 
nyomtatták a XV. században 
az első cseh könyvet. Gazdag-
ságát a bányáinak, valamint 
kézműveseinek köszönhette. 
Napjainkban a Prazdroj Sör-
gyár a legfontosabb vonzerő, 
azaz a pilseni világos sör. A 

nemes italról a sörgyárláto-
gatás során többet is meg-
tudhatunk Európa Kulturális 
Fővárosaként is sok látogatót 
csalogat a település. 

4. nap: Jindřichův Hradec - 
Telč - Budapest
A dél-csehországi látnivalók 
befejezéseként két „ékszer” kö-
vetkezik, JINDŘICHŮV HRADEC 
reneszánsz vára, majd városné-
zés TELČ-ben, melynek rene-
szánsz szépsége itáliai hangu-
latot áraszt. Hazautazás Bécs 
érintésével. Érkezés Budapest-
re a későesti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

október 20 - 23.

87.900,- Ft

HLUBOKA

DÉL-CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK
Dátum:   10.20 - 10.23.
Részvételi díj:  87.900,- Ft
Egyágyas felár:  26.500,- Ft
Belépőjegyek kb.:  1.300,- CZK
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, Clarion Cong-
ress Hotel ****, félpanzió, idegenvezetés, BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökség: Česky Krumlov

ČERVENÁ LHOTA
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dél-cseh várak és kastélyok
PLZEŇI SÖRGYÁRLÁTOGATÁSSAL

1. nap: Budapest - Wadowice 
- Krakkó
Elutazás Budapestről a reg-
geli órákban Parassapuszta - 
Donovaly - Cyżne útvonalon. 
WADOVICE városában szü-
letett Karol Wojtyla, azaz II. 
János Pál pápa. Látogatás az 
egykori szülőházban kialakí-
tott múzeumban, majd azok 
a helyszínek következnek, 
ahol annak idején az iskoláit 
végezte, illetve az a templom, 
ahol papi hivatását kezdte. II. 
János Pál halála után a város 

keresztény zarándok hely 
lett. Továbbutazás Krakkóba. 
Vacsora, szállás. 
2. nap: Krakkó - Wieliczka
Reggeli után városnézés 
KRAKKÓ-ban, az egykori 
királyi székhelyen, amely a 
lengyel történelem legjelen-
tősebb városa: Rynek, Posz-
tócsarnok, Mária-templom, 
Wawel. Délután kirándulás a 
sóbányáiról híres WIELICZ-
KA-ba. Látogatás a sóbányá-
ban és a Bánya Múzeumban. 
Vacsora, szállás Krakkóban.

3. nap: Zakopane - Budapest
ZAKOPANE a lengyel Tátra 
legismertebb téli-nyári üdü-
lőhelye. Séta, rövid pihenő 
a város főutcáján. Időjárás 
függvényében utazás sikló-
val a Gubalowkára, amely az 
üdülőhely kilátópontja. Ha-
zautazás rövid pihenőkkel. A 
természeti szépségekkel teli 
utazás útvonala a Magas-Tát-
ra mentén vezet. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

WIELICZKA

KRAKKÓ - WIELICZKA - ZAKOPANE
Dátum:    08.18 - 08.20.

Részvételi díj:   48.300,- Ft
Egyágyas felár:   10.000,- Ft

Belépőjegyek és sikló kb.: 250,- PLN

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategóri-
ás szálloda, félpanzió, idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: 

Krakkó történelmi belvárosa

Wieliczka sóbánya

augusztus 18 - 20.

48.300,- Ft
KRAKKÓ - WIELICZKA - ZAKOPANE 

AZ EGYKORI KIRÁLYI FŐVÁROS ÉS KÖRNYÉKE

KRAKKÓ

CESKY KRUMLOV
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1. nap: Budapest - Szatmár-
németi - Nagybánya 
Utazás Erdélybe. Rövid is-
merkedés SZATMÁRNÉMETI 
látnivalóival, majd városné-
zés NAGYBÁNYÁ-n. Vacsora, 
szállás a Gutin-hegy lábánál.
2. nap: Máramarossziget - 
Campulung Moldovenesc 
Pihenő DESZEFALVA fatemp-
lomnál. Séta MÁRAMAROS- 
SZIGET belvárosában, a Bör-
tön Múzeum megtekintése. 
Utazás az Iza mentén, amely 
ősi erdői és különleges faépí-
tészete miatt kihagyhatatlan 
látványosság. BARCÁNFAL-
VA az Iza-völgy legnagyobb 
községe a vidék igazi gyöngy-

szeme. Vacsora, szállás Cam-
pulung Moldovenesc-ben.
3. nap: Moldovica - Dragomirna 
- Solca - Arbore - Szucsevica 
Kirándulás a bukovinai festett 
kolostorok vidékén. A XVI. szá-
zadi MOLDOVICA-i kolostort 
egykor teljesen beborították 
a freskók, amelyből több még 
ma is jól látható. DRAGOMIR- 
NA kolostora Moldva egyik 
legértékesebb műemléke. SOL-
CA sűrű fenyvessel körülvett 
medencében fekszik. ARBORE 
temploma a XVI. század elején 
épült. SZUCSEVICA kolostorát 
sokan említik minden bizony-
nyal a Moldva legnagyszerűbb 
műemlékeként, freskói méltán 

tettek szert világhírnévre. Va-
csora, szállás Campulung Mol-
dovenesc-ben. 
4. nap: Voronec - Dornavátra
HUMORULUI kis kolostortemp-
loma az 1500-as évek elején 
készült, VORONEC XV. századi 
temploma a hagyomány alap-
ján két hónap alatt épült fel és 
a korai moldvai stílus jelleg-
zetes ékköveként őrzik. DOR-
NAVÁT híres hegyvidéki üdü-
lőhely, igény szerint vásárlási 
lehetőség. A Tihuca-szoroson, 
avagy a Borgói-hágón keresz-
tül érjük el szálláshelyünket. 
Vacsora, szállás a hírhedt vám-
pírról elnevezett Dracula kas-
télyszállóban.

5. nap: Beszterce - Dés - Kol-
tó - Budapest 
BESZTERCE a híres iskolavá-
ros, már a középkorban fontos 
kereskedelmi központként is 
ismerték. DÉS régi bányaváros, 
sóbányáit már II. Endre kezdte 

kiaknázni. KOLTÓ Szendrei 
Júlia és Petőfi emléke miatt 
fontos számunkra. Hazauta-
zás rövid pihenőkkel, hatá-
rátkelés Csengersimánál. Ér-
kezés Budapestre a késő esti 
órákban.

ÉSZAK-ERDÉLY MÁRAMAROS & MOLDVA
Dátum:   10.19 - 10.23.
Részvételi díj:   74.900,- Ft
Egyágyas felár:   19.000,- Ft
Belépőjegyek kb. :  80,- RON
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkate-
góriás szálloda, félpanzió, idegenvezetés, BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Moldvai kolostorok, Máramarosi 
fatemplomok

október 19 - 23.

74.900,- Ft

1. nap: Budapest - Temesvár 
- Szörényvár 
Utazás TEMESVÁR-ra, gya-
logos városnézés a Bánság 
fővárosában: Dóm tér, Dóm 
templom, Opera tér, Hunya-
di-kastély, református parókia 
stb. Továbbutazás KARÁN-
SEBES-re, ahol Petőfi Sándor 
1849. április 17-én megírta „A 
székelyek” című versét. Va-
csora, szállás Szörényváron. 

2. nap: Szörényvár - Stájerla-
kanina - Oravicabánya  
Reggeli után gyalogos ismer-
kedés SZÖRÉNYVÁR neveze-

tességeivel: Traianus hídja, an-
tik romok, vár stb, majd irány a 
Szörényi-érchegység tövében 
megbúvó egykori bányászte-
lepülés, STÁJERLAKANINA. A 
Monarchia hangulatát idéző 
vasútállomásról az alagutakkal 
és viaduktokkal zsúfolt, gyö-
nyörű természeti környezet-
ben végigfutó vasútvonalon 
ORAVICABÁNYÁ-ra vonato-
zunk. Visszatérés Szörényvár-
ra, vacsora, szállás. 

3. nap: Herkulesfürdő - Orsova 
Délelőtt felkeressük Olténia 
legrégebbi történelmi emlé-

két, a Vodita kolostor romjait, 
majd séta HERKULESFÜR-
DŐ-n a Monarchia egykori hí-
res üdülőhelyén. Ezt követően 
buszos kirándulás a Domog-
léd-Cserna Nemzeti Parkban. 
Továbbutazás ORSOVA-ra, 
ahol megnézzük a sátor alakú 
római katolikus templomot, 
majd kb. 3 órás hajóút kereté-
ben vízről tekintjük meg a KIS 
ÉS NAGY KAZÁN-SZOROS-t. 
A hajózás után a szép dunai 
panorámát nyújtó Szent Anna 
kolostort keressük fel. Estére 
visszatérünk szállodánkba. 
Vacsora, szállás Szörényváron.

4. nap: Vaskapu - Galambóc - Bp.
Korai reggelit követően át-
kelünk a Vaskapu erőműnél 
a Dunán, országot és időzó-
nát váltva és utunkat Szer-
biában, a Djerdap Nemzeti 
Parkon keresztül folytatjuk. 

Útközben megtekintjük GA-
LAMBÓC festői várát, majd 
a határátkeléstől függően a 
monumentális szendrői vá-
rat is felkeressük. Hazautazás 
rövid pihenőkkel Budapestre, 
érkezés a késő esti órákban.

május 30 - június 2.

64.800,- Ft
bánság és az al-duna 
HAJÓKIRÁNDULÁS A DUNÁN

ORAVICABÁNYA

BÁNSÁG ÉS AZ AL-DUNA
Dátum:    05.30 - 06.02.
Részvételi díj:   64.800,- Ft
Egyágyas felár:   16.500,- Ft
Belépőjegyek és hajózás kb.:  100,- RON
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategó-
riás szálloda, félpanzió, idegenvezetés, BBP biztosítás. 
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észak-erdély
MÁRAMAROSI FATEMPLOMOK & MOLDVA FESTETT KOLOSTORAI

SZUCSEVICA
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1. nap: Budapest - Nagyvárad 
- Bánffyhunyad - Kolozsvár 
Utazás rövid megállókkal 
Erdélybe. Rövid városnézés 
NAGYVÁRAD-on. Átkelve a Ki-
rályhágón rövid megálló CSU-
CSÁ-n az egykori Boncza-kas-
télynál. BÁNFFYHUNYAD 
református temploma a legis-
mertebb kalotaszegi látniva-
ló. KÖRÖSFŐ népművészeti 
központ, sok szép régi házzal 
és faragott kapuval (kirako-
dóvásár, vásárlási lehetőség). 
Városnézés KOLOZSVÁR-on: 
Farkas utcai református temp-
lom, Mátyás szobor, Mátyás 
szülőháza, Szent Mihály temp-
lom. Vacsora, szállás.

2. nap: Torda - Marosvásár-
hely - Sóvidék - Csíkszereda 
Rövid TORDA-i látogatást 
követően utazás a székelység 
fontos kulturális központjába, 
MAROSVÁSÁRHELY-re. Vá-
rosnézés: Tükörterem, Vásár-
helyi Promenád, Teleki Téka 
stb. Pihenő SZOVÁTÁ-. a Med-
ve-tónál. KOROND-on szinte 
minden porta előtt népművé-
szeti kirakodóvásárt találunk. 
FARKASLAKA Tamási Áron 
szülőhelye, valamint az író 
végső nyughelye. SZÉKE-
LYUDVARHELY a Hargitán túli 
székelység központja. Vacso-
ra, szállás Csíkszeredán.

3. nap: Gyergyószentmiklós - 
Gyilkos-tó - Békás-szoros - 
Csíksomlyó
Rövid városnézés GYERGYÓ-
SZENTMIKLÓS-on, ahol iga-
zi különlegességnek számít 
a XVIII. század elején épült 

örmény katolikus templom. 
Rövid megálló MÁDÉFAL-
ván, az 1764-es székelyirtás 
emlékműnél. MAROSFŐ a 
Maros forrása miatt fontos 
megállóhely. Látogatás CSÍK-
SOMLYÓ-n a híres búcsújáró-
helyen. A ferences templom 
féltve őrzött nevezetessége 
a „Csíksomlyói Mária” szo-
bor. A GYILKOS-TÓ egy föld-
csuszamlás következtében 
alakult ki. A BÉKÁS-SZOROS 
páratlan természeti látvá-
nyosság. Vacsora, szállás Csík-
szeredán.

4. nap: Tusnád-fürdő - Szent 
Anna-tó - Kézdivásárhely - 
Brassó
TUSNÁDFÜRDŐ napjainkban 
nemzetközi hírű gyógyhely. 
Rövid pihenő a SZENT ANNA-
TÓ-nál, amelyhez számos le-
genda kapcsolódik. Továbbu-
tazás KÉZDIVÁSÁRHELY-re, a 
régi vásárvárosba. Az 1848-49. 
évi harcok során Gábor Áron 
itt öntötte a honvédek ágyúit. 
CSERNÁTON népművészeti 
múzeuma és a fafaragó tábora 
miatt vált népszerűvé a turis-
ták körében. Vacsora, szállás 
Brassó Poiana üdülőhelyen.

5. nap: Törcsvár - Sinaia - 
Brassó
TÖRCSVÁR-on látogatás az 
impozáns, romantikus Dra-
kula várkastélyban. Elhagyva 
a történelmi Magyarország 
területét, továbbutazás PRE-
DEAL-on keresztül (Románia 
legmagasabban fekvő üdülő 
települése) SINAIA-ba. Itt 
felkeressük a román királyi 
család nyári rezidenciáját és 
a Peles kastélyt. Délután vá-
rosnézés BRASSÓ-ban, Er-
dély egyik legszebb fekvésű 

településén: Fekete templom, 
Katalin kapu, régi városháza, 
és a híres brassói sétálóutca. 
Vacsora, szállás Brassó Poia-
na üdülőhelyen.

6. nap: Fogaras - Nagysze-
ben - Gyulafehérvár - Déva
FOGARAS az Olt folyó part-
ján fekvő egykori vármegye 
székhelye. NAGYSZEBEN a 
középkorban erős szász vár 
volt, a mai napig, mint „szász 
főváros” említik. GYULAFE-
HÉRVÁR a legrégibb erdélyi 
katolikus püspökség székhe-
lye. A műemlékek sokasága 
az ún. csillag alakú erődít-
ményben található (püspöki 
székesegyház több erdélyi 
fejedelem sírjával, a görög-
keleti katedrális, a fejedelmek 
lakóháza stb.). Továbbutazás 
DÉVÁ-ra, melynek ma látható 
várromja egybeforr Kőmíves 
Kelemen legendájával. Va-
csora, szállás.

7. nap: Vajdahunyad - Arad - 
Budapest
VAJDAHUNYAD várának fel-
tételezhetően francia mes-
terek építették, hiszen nincs 
és nem is volt védőövezete, 
hanem megerősített, díszes 
palotaként épült. MAROS- 
ILLYE az erdélyi fejedelem-
ség idején a Maros vidék fon-
tos erőssége volt. Itt született 
Bethlen Gábor, akinek egyko-
ri szülőházát sokan felkeresik. 
MÁRIARADNA híres búcsújá-
róhely, rövid pihenő a kegy-
templomnál A határátkelés 
előtt séta ARAD-on, a vérta-
núk városában. Hazautazás 
rövid pihenőkkel. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

augusztus 6 - 12.

99.900,- Ft
erdélyi nagy körutazás

KALOTASZEG - SZÉKELYFÖLD - SZÁSZFÖLD - DÉL-ERDÉLY 

TÖRCSVÁR

Tartalmas, egy hetes körutazásunk alatt bejárjuk a történelmi Erdély legszebb városait és 
természeti látnivalóit. Programunkban a magyar vonatkozású helyszínek mellett a törcsvári 
Drakula kastély és a sinaiai Peles kastély is helyet kapott.. 
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ERDÉLYI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:    08.06 - 08.12.
Részvételi díj:   99.900,- Ft
Egyágyas felár:   29.000,- Ft

Belépők kb.:   150,- RON

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkategóri-
ás szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

NAGYSZEBEN

VAJDAHUNYAD

GYILKOS-TÓ
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1. nap: Budapest - Nagyvárad 
- Körösfő - Kolozsvár
Indulás Budapestről a kora 
reggeli órákban, határátke-
lés Ártándnál. A Sebes-Körös 
partján elterülő NAGYVÁ-
RAD-ot „Erdély kapuja”-ként 
is szokták említeni. A XX. szá-
zadban jelentősen megválto-
zott az etnikai térkép, a város 
azonban kétségkívül magyar. 
A szecessziós stílus hatá-
rozza meg az utcák és a na-
gyobb terek arculatát, de sok 
barokk épület is gazdagítja a 
városképet. Rövid belvárosi 
sétánk során a Szt. László tér 
épületei (pl. görög-keleti szé-
kesegyház, Városháza, Szt. 
László templom stb.) mellett 
a XI. századi, ötszög alaprajzú 
várat tekintjük meg (kívülről). 
Továbbutazás KÖRÖSFŐ-re, 
az egyik legismertebb nép-
művészeti központba. A fallal 
körülvett református temp-
lom a falu feletti dombon áll. 
Kertjében kopjafás temetőt, 
az épületben festett kazettás 
mennyezetet és szép varrot-
tas terítőket láthat az utazó. 
Rövid vásárlási lehetőség a 
faluban. KOLOZSVÁR fontos 
egyetemi, kulturális és keres-
kedelmi központ. Erdély nem 

hivatalos fővárosa, amely az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
idején hivatalosan is birto-
kolta ezt a címet. Első ismer-
kedés a főbb látnivalókkal: 
Szt. Mihály székesegyház, a 
Fadrusz János által készített 
híres Mátyás király lovas szo-
bor, Mátyás szülőháza, Farkas 
utcai református templom. 
Vacsora, szállás Kolozsváron. 

2. nap: Torda - Torockó
Reggeli után utazás TOR-
DÁ-ra, amely tipikus erdélyi 
város az Aranyos mentén. 
Több nagy horderejű ese-
mény színhelye is volt a te-
lepülés. A mohácsi vész után 
jelentős országgyűléseiről is 
ismerjük a történelemben, 
a XV. században épült ka-
tolikus templomban tartott 
tanácskozáson Európában 
itt mondták ki először a val-
lásszabadságot (római kato-
likus, református, evangélikus 
és unitárius). A városnézés 
után látogatás a Tordai Só-
bányában, mely Európa egyik 
leglátványosabb bányamú-
zeuma. TOROCKÓ híres nép-
viselete, erődtemploma és a 
falu fölé magasodó Székely-
kő lenyűgöző látványa miatt 
kihagyhatatlan állomása ki-
rándulásunknak. Jókai Mór, 
Egy az Isten című regényé-
ben is megírja a Székelykő 

történetét, ahol kétszer kel 
fel a nap! Vacsora, szállás Ko-
lozsvárott.

3. nap: Kolozsvár - Nagyvá-
rad - Budapest 
Délelőtt látogatás a HÁZSON-
GÁRDI TEMETŐ-ben. Erdély 
legnagyobb temetőjét a XVI. 
század végén hozták létre, 
amikor a sorozatos járványok 
miatt egyre több sírhelyre volt 
szükség. Azóta ez a sírkert 
Kolozsvár legnagyobb teme-
tője, külön zsidó, evangélikus, 
katonai részleggel. Sok híres 
személyiség végső nyughe-
lye is itt található (pl. Apáczai 
Csere János, Kós Károly, Dsi-
da Jenő, Tótfalusi Kis Miklós 
stb.). A törökvágási reformá-
tus templom a Donát úton 
található. A Makovecz Imre 
által készített vázlattervekből 
a megvalósulásig tíz telt el, 
2008. május 4-én avatták fel. 
Utazás NAGYVÁRAD-ra, ahol 
a római katolikus püspöki 
székesegyházat keressük fel, 
a legenda szerint itt temették 
el Szt. László királyt. Az egy-
háztörténeti kiállítás fő attrak-
ciója, a Szent László herma 
másolatának megtekintése 
után hazautazás. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

augusztus 18 - 20. 

48.000,- Ft
MÁTYÁS KIRÁly kolozsváron 
NAGYVÁRAD - KOLOZSVÁR - TORDAI SÓBÁNYA - TOROCKÓ

KOLOZSVÁR

MÁTYÁS KIRÁLY KOLOZSVÁRON
Dátum:    08.18 - 08.20.
Részvételi díj:   48.000,- Ft
Egyágyas felár:   11.800,- Ft
Belépőjegyek kb.:   60,- RON
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, Kolozsváron jó 
minőségű középkategóriás szálloda, félpanzió (reggeli és 
vacsora), idegenvezetés, BBP biztosítás. 
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Ünnepi kirándulásunk három fontos évfordulónak köszönhe-
tően fogalmazódott meg. 2017-ben nyitották meg Szt. László 
évét Győr városában. 2018 Mátyás királyunk emlékéveként is-
mert, hiszen a kolozsvári születésű Hunyadi Mátyást 560 éve 
választották királlyá. Tordán pedig éppen 450 éve tartották 
azt az országgyűlést, ahol Európában először mondták ki a 
vallásszabadságot.

KOLOZSVÁR

TORDAI SÓBÁNYA

TOROCKÓ
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1. nap: Budapest - Beregszász
Indulás Budapestről a reggeli 
órákban. Határátkelés Bereg-
suránynál, találkozó a helyi 
idegenvezetővel. Utazás BE-
REGSZÁSZ-ra, az egyetlen 
máig magyarnak számító 
városba. Kárpátalja magyar 
közéleti, kulturális és oktatá-
si központja műemlékekben 
és látnivalókban gazdag. A 
belvárosi séta során ismerke-
dés a település főbb neveze-
tességeivel: római katolikus 
plébániatemplom, egykori úri 
kaszinó épülete, a volt vár-
megyeháza és törvényszék 
épületei, Bethlen-Rákóczi 
kastély (Beregvidéki Múze-
um). Vacsora, szállás Bereg-
szász környékén.

2. nap: Szolyva - Vereckei-
szoros - Vereckei-hágó - 
Felsőgereben 
Reggeli után utazás a Latorca 
folyó völgyébe. SZOLYVÁ-n 
rövid pihenő az 1944-ben 
elhurcolt kárpátaljai magyar 
férfiak egykori lágerének 
helyén kialakított emlék-
parkban, sírkertben. Ez volt 
az ún. „malenkij robot” egyik 
helyszíne. A festői VEREC-
KEI-SZOROS-on keresztül ve-
zet az út a VERECKEI-HÁGÓ 

felé, ahol honfoglaló őseink 
Árpád vezetésével először 
léptek az új haza földjére. A 
Millecentenáriumi emlékmű 
megtekintése után továbbu-
tazás a közeli Kanora-gerinc-
re, ahonnan ismét páratlan 
kilátás részesei lehetünk. Ez a 
hely ihlette meg Feszty Árpá-
dot körképének megfestése-
kor. Az felsőgerebeni bunker-
rendszer meglátogatása. Itt 
húzódott az ún. Árpád-vonal, 
az alsóvereckei völgyzárának 
páncélelhárító bunker alag-
útrendszere. II. világhábo-
rús magyar katonai védelmi 
rendszer, kb. 500 méter fel-
újított résszel, legmélyebb 
pontja 53 m a felszín alatt. 
Séta BEREGVÁR-on a Schön-
born-kastély parkjában, ahol 
az „örök fiatalság” forrása 
fakad. Vacsora, szállás Bereg-
szász környékén.

3. nap: Szinevéri Nemzeti Park 
- Huszt (Iza) - Nagyszőlős
Utazás a Nagyág- és az Ök-
rös-patak völgyében. Át-
kelés a Kamjanka-nyergen 
rövid pihenővel. A Gorgá-
nokban található szurdok-
völgy kedvelt látnivalói „Az 
asszonyok könnyei” fátyol-
vízesések. Továbbutazás a 
SZINEVÉRI NEMZETI PARK 
területére, séta a Szinevé-
ri-tóhoz. HUSZT-tól néhány 
kilométerre fekszik a kosár-

fonó hagyományairól messze 
földön híres IZA. NAGYSZŐ-
LŐS-ön séta a vár romjaihoz 
és autóbuszos ismerkedés a 
település nevezetességeivel 
(XIV. századi római katolikus 
templom, Ferences kolostor 
és templom, történelmi vár-
megyeháza épülete, Peré-
nyi-kastély). Vacsora, szállás 
Beregszász környékén.

4. nap: Munkács - Ungvár
Reggeli után utazás MUN-
KÁCS-ra, Kárpátalja második 
legnagyobb városába. A XVII. 
század elejétől szorosan ösz-
szefonódott a Rákóczi család 
nevével a település. A sza-
badságharc alatt a fejelede-
lem innen irányította hadmű-
veleteit. Látogatás a várban, 
majd városnézés: városháza, 
Rákóczi-ház, valamint a vá-
ros nagy szülötte, Munká-
csy Mihály emléktáblája és 
mellszobra stb. Továbbutazás 
UNGVÁR-ra, amely gazda-
sági és kulturális központ az 
Ung folyó partján. Városné-
zés a belvárosban: egykori 
zsinagóga épülete, görög 
katolikus székesegyház. Lá-
togatás a várban és a sza-
badtéri múzeumban. Rövid 
szabadidő. Vacsora, szállás 
Beregszász környékén.

5. nap: Csetfalva - Tiszaújlak 
- Budapest
Délelőtt kirándulás CSETFAL-
VÁ-ra, melynek XV. századi 
fakazettás temploma és ha-
ranglába megállásra készteti 
a kirándulókat. TISZAÚJLAK 
határában található a turul-
madaras emlékmű, melyet a 
Rákóczi-szabadságharc első 
győztes csatájának emlékére 
emeltek. Ebéd után hazauta-
zás Beregsurányon keresztül. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

UNGVÁR

SZÍVHEZ SZÓLÓ KÁRPÁTALJA
Dátum:    07.03-07.07.
Részvételi díj:   64.200,- Ft
Egyágyas felár:   16.000,- Ft
Belépőjegyek kb.:   3.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkategóriás 
szálloda; félpanzió (+1 ebéd); idegenvezetés; BBP biztosítás. 
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SZÍVHEZ SZÓLÓ KÁRPÁTALJA
ŐSEINK NYOMÁBAN VADREGÉNYES TÁJAKON 

július 3 - 7.

64.200,- Ft

Új programunk során őseink nyomában kalandozunk vad-
regényes tájakon. A program során Kárpátalja összes 
fontosabb látnivalóját felkeressük, bejárjuk a határ menti 
magyarok lakta területeket, a tájegység híres városait. Fel-
kapaszkodunk a Vereckei-hágóra, a Szinevéri tengerszem-
hez, sétálunk Ungváron és Munkácson, régi templomokat 
csodálunk meg, népi hagyományokkal ismerkedünk.

SZINEVÉRI NEMZETI PARK

MUNKÁCS
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1. nap: Budapest - Neum
Egész napos utazás Horvát-
országon keresztül Neumba. 
Vacsora, szállás. 

2 - 7. nap: Neum
Üdülés, pihenés vagy fakulta-
tív kirándulások. 

Mostar - Buna-forrás 
Látogatás a Neretva partján 
fekvő MOSTAR városába. 
Városnézés: Karadzsoz bég 
dzsámija, látogatás egy török 
lakóházban, séta a híres-ne-
ves „Régi híd”-on. 400 éven 
keresztül használták törökök, 
pravoszlávok, keresztények, 
zsidók — mígnem a délszláv 
háborúban szétlőtték. Mára 
újjáépítve köti össze ismét 
az ott élőket. Továbbutazás 

a BUNA folyó eredetéhez, 
Európa egyik legbővebb vizű 
forrásához. 

Dubrovnik  
A dalmát tengerpart legelra-
gadóbb városába, DUBROV-
NIK-ba látogatunk. Ha Velen-
cét az „Adria királynőjének” 
nevezik, G. B. Shaw szerint 
Dubrovnik megérdemli az 
„Adria hercegnője” címet! 
Városnézés után hajókirán-
dulás a Lokrum-szigetre.  

Omis - Makarska
Városnézés MAKARSKA-ban, 
a nevét viselő riviéra köz-
pontjában: kikötő, Szt. Márk 
templom, piactér, Ference-
sek temploma és kolostor 
(ma Kagylómúzeum). OMIS-
ban, az egykori hírhedt ka-
lózfészekben hajóra szállva 
teszünk egy rövid utazást a 
Cetina folyó kanyonjában. 

Napjainkban alpinisták, raf-
tingosok paradicsoma — régi 
malmai ma a turisták felü-
dülését szolgálják. A kalózok 
kifüstölése után a velenceiek 
erősítették meg a várost.   

Pelješac-félsziget - Korčula
A PELJEŠAC-FÉLSZIGET az 
ország második legnagyobb 
félszigete. Leghíresebb látni-
valója a stoni erődrendszer. 
Hajóra szállva, következő 
megállónk KORČULA SZI-
GETE. Fővárosa a romanti-
kus, történelmi hangulatú 
KORČULA. A helyiek szerint 
itt született Marco Polo, a hí-
res velencei kalmár.

8. nap: Neum - Budapest
Reggeli után hazautazás rö-
vid pihenőkkel Budapestre.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

augusztus 19 - 26.

157.800,- Ft
ÜDÜLÉS BOSZNIA tengerpartján 
KIRÁNDULÁSOK DALMÁCIÁBAN

KORCULA

Neum Bosznia-Hercegovina legnagyobb tengerparti települése, egyben az ország egyet-
len tengerparti kijárata. Klímáját hosszú, forró nyár és igen rövid, enyhe tél jellemzi. Innen 
indulhatunk felfedezni Dalmácia változatos vidékeit, fakultatív kirándulások keretében.

ÜDÜLÉS BOSZNIA TENGERPARTJÁN
Dátum:       08.19 - 08.26. 
Részvételi díj standard szobában: 157.800,- Ft
Egyágyas felár:    49.500,- Ft

3. fő pótágyas elhelyezés esetén 
3 - 11,99 éves korig 2 felnőttel:   102.900,- Ft
12 éves kortól:     135.200,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló kb: 7 ,- EUR
Idegenforgalmi adó 11,99 éves korig ingyenes;  12 - 17,99 éves korig 3,50 EUR; 18 éves 
kortól 7,- EUR
Fakutatív kirándulások (minimum létszám 20 fő)
Mostar - Buna-forrás   3.800,- Ft + kb. 15,- EUR belépők
Dubrovnik    7.000,- Ft + kb. 150,- HRK hajójegy és belépők
Omis - Makarska    4.800,- Ft + kb. 95,- HRK hajójegy és belépők
Pelješac-félsziget - Korčula  3.500,- Ft + kb. 70,- HRK hajójegy és belépők 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, szállás a Hotel Sunce*** tengerparti szálloda 
Neumban, félpanzió büférendszerben, idegenvezetés, BBP biztosítás. 
A teljesen felújított szálloda saját édesvizi kültéri medencével, valamint gyerekmedencé-
vel rendelkezik, a kavicsos tengerpartra - szabad strandok, mély és sekély vizű szakaszok-
kal - „süncipő” viselését ajánljuk. Napernyő és napozóágy bérelhető: 2,5 EUR/db/nap.

UNESCO Világörökség: Dubrovnik óvárosa, Mostar: Régi híd és környéke

BUNA-FORRÁS

OMIS

DALMÁT TENGERPART
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HOTEL SUNCE
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1. nap: Budapest - Eszék - 
Szarajevó 
A reggeli órákban elutazás 
Budapestről a hegyek és a 
minaretek országába, Bosz-
nia-Hercegovinába. Késő 
délután városnézés SZA-
RAJEVÓ-ban: Gazi Huszref 
bég-dzsámi (kívülről), Bas-
csarsija, a központi piactér 
stb. A város lassan kiheveri 
a ’90-es évek szörnyűségeit. 
Eszünkbe juthat az is, hogy 
1914. június 28-án itt vált me-
rénylet áldozatává Ferenc 
Ferdinánd osztrák-magyar 
trónörökös. Vacsora, szállás a 
külvárosban.

2. nap: Szarajevó - Mostar - 
Neum
Utazás a festői MOSTAR-ba. 
Séta az óvárosban, a Karad-
zsoz bég-dzsámi megtekin-
tése, majd átkelés a Neretván 
átívelő Régi hídon. 1575-ös 
átadását követően az em-
berek több mint 400 éven 
keresztül használták a hidat, 
míg áldozatul nem esett a 
délszláv háborúnak. Ma, újjá-
építve már mementóként ível 
át a folyón. Rövid kitérő au-
tóbusszal a festői szépségű 
Buna folyó forrásához. Va-
csora, szállás Neum környékén.

3. nap: Dubrovnik - Budva
Irány DUBROVNIK, városné-
zés a gyönyörű óvárosában. 
A tengerpart legfestőibb te-
lepülése máig őrzi középkori 

városszerkezetét. Velencét az 
Adria királynőjének nevezik, 
nyilván nem érdemtelenül, de 
szerintünk Dubrovnik érdemli 
meg az Adria hercegnője cí-
met! Szabadidőben fakultatív 
hajókirándulás a Lokrum-szi-
getre. Vacsora, szállás Budva 
környékén.

4. nap: Skadari-tó - Budva
Reggeli után indulás az önál-
ló Montenegró vadregényes 
tájaira. A mai napon első-
ként a SKADARI-TÓ partjá-
ra utazunk. A tó a Balkán 
legnagyobb tava majd 400 
km²-nyi területével, amelyen 
Montenegró és Albánia osz-
tozik. Virpasar falucskából in-
dulva kóstolóval egybekötött 
hajókirándulás a monteneg-
rói oldalon. Vacsora, szállás 
Budva környékén. 

5. nap: Cetinje - Lovćen 
Nemzeti Park - Kotor
A reggeli órákban utazás a 
tengerpart feletti fennsíkon 
található CETINJE-be. Egykor 
ez a nehezen megközelíthető 
település a Zeta fejedelem-
ség székhelye, majd később 
Montenegró fővárosa is volt. 
Látogatás az egykori királyi 
palotában. Továbbutazás a 
LOVĆEN NEMZETI PARK te-
rületére, ahol a Jezerski-csú-
cson található az Ivan Mešt-
rovic tervei alapján felépült 
mauzóleum. A parkolóból 
kb. 460 lépcső megtétele 
után érjük el Petar II. Petro-
vić Njegoš nemzeti vezető 
sírját. Mielőtt visszatérnénk 
a tengerpartra, részesei lehe-

tünk egy kis jellegzetes hegyi 
uzsonnának. A nap hátralévő 
részét a lenyűgöző szépségű 
öbölben található, középkori 
városfallal körbeépített KO-
TOR városában töltjük. Gya-
logos városnézés az óváros 
területén. Vacsora, szállás 
Budva környékén.

6. nap: Perast  - Primošten
Utazás autóbusszal PERAST-ba, 
majd onnan hajóval az öböl-
ben található kis szigeten 
épült Szirti Madonna temp-
lomhoz. Visszatérve a szá-
razföldre továbbutazás Hor-
vátországba. Vacsora, szállás 
Primoštenben. 

7. nap: Sibenik - Budapest
Reggeli után ŠIBENIK-kel is-
merkedünk. Séta az óváros-
ban, melynek legjelentősebb 
látnivalója a világörökség 
részeként ismert katedrális. 
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

szeptember 30 - október 6. 

146.900,- Ft
bosznia - dalmácia - montenegró

AZ ADRIA ÉS A FEKETE-HEGYEK TÁJAIN

BOSZNIA - DALMÁCIA - MONTENEGRO 
Dátum:     09.30 - 10.06. 
Részvételi díj:    146.900,- Ft
Egyágyas felár:   42.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

Idegenforgalmi adó:    8,- EUR
Belépők, fülhallgató, hajójegy:  kb. 70,- EUR és 180,- HRK 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; 3-4 csillagos 
szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Horvátország: Dubrovnik óvárosa és Sibenik katedrálisa
Montenegró: Kotor természeti és kulturális régió 
Bosznia-Hercegovina: Mostar - Régi híd és környéke

A XX. században rövid ideig egy országot jelentett - Jugoszláviát - az a 6 tagköztársaság, 
amely ma hivatalosan hét önálló ország. Ezek közül most hármat keresünk fel: az egyikben 
katolikus, a másikban az iszlám, a harmadikban pedig a pravoszláv vallás az uralkodó.

SIBENIK

BUDVA

MOSTAR
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1. nap: Budapest - Bijelo Polje 
Utazás rövid megállókkal 
Montenegróba. Szállás Bijelo 
Poljéban. 

2. nap: Moraca-völgy - Sh-
kodra - Durrës
Felkeressük a MORACA festői 
völgyében található kolostort, 
majd az albán határon átkel-
ve, SHKODRA nevezetessége-
ivel ismerkedünk. Itt található 
Albánia legnagyobb mecsete, 
legnagyobb katolikus székes-
egyháza, valamint a püspö-
ki rezidencia épülete. Nem 
hagyhatjuk ki a török kori 
Mesi hidat sem. Szállás Durrës 
környékén.

3. nap: Kruja - Tirana
Délelőtt kirándulás a „Hős vá-
ros”-ba, KRUJA-ba, Szkander 
bég vára és a róla elnevezett 
Nemzeti Múzeum megtekin-
tése. Szabadidő keretében ér-

demes ellátogatni az ortodox 
templomra hasonlító Bektashi 
Teqe-hez, és bóklászni a több 
mint 500 éves bazárban. 
TIRANA látnivalóit gyalogos 
városnézés során fedezzük 
fel: Ethem Bey mecset, Nem-
zeti Múzeum (kívülről), Tirana 
legújabb ortodox katedrálisa, 
Bloku negyed. Szállás Durrës 
környékén.

4. nap: Berat - Gjirokastra
Utazás BERAT-ba, Albánia 
legszebb múzeumvárosába. 
Ismerkedés a látnivalókkal: vár, 
Szűz Mária templom az Onufri 
Ikonmúzeummal, középkori 
városmag, Király mecset (kí-
vülről) és a bektashi rendhez 
tartozó Helveti Teqe, a régi XVI-
II. századi Gorica híd és Gorica 
negyed. Késő délután város-
néző séta GJIROKASTRA-ban: 
bazár-negyed, Etnográfiai Mú-
zeum és a vár megtekintése. 
Szállás Gjirokastrában.

5. nap: Butrinti - Saranda
Délelőtt az Albánia déli csücs-
kében fekvő BUTRINTI ókori 

romvárosát, Albánia egyik 
legfontosabb történelmi em-
lékét keressük fel, mely a ró-
mai császárok korában fontos 
hadikikötőként szolgált. A vá-
rosban sajátosan keverednek 
az ókori görög és római em-
lékek az ókeresztény kor és 
a Velencei Köztársaság idő-
szakának emlékeivel. Szállás 
Sarandában.

6. nap: Llogara-hágó - Vlora 
- Durrës 
A délelőtt folyamán rövid 
pihenő a Porto Palermoi 
öbölben, ahol Ali Pasa egy 
kis félszigetre épített várat. 
Szerpentin út vezet a LLO-
GARA-HÁGÓ-ra, ahonnan 
az Albán Riviéra és (kedvező 
időjárás esetén) még Korfu 
panorámája is elénk tárul! 
Rövid pihenő VLORÁ-ban, az 
albán függetlenség szülőhe-
lyén. Séta a városban: a Murad 
mecset és a Függetlenségi 
Emlékmű megtekintése. Szál-
lás Durrës környékén.

7. nap: Durrës - Sveti Naum - 
Ohrid
Reggel határátkelés Makedó-
niába. SVETI NAUM a X. szá-
zadi kolostora és földrajzi 
adottságai révén Makedónia 
legnevezetesebb látnivalója! 
Itt ömlik bele a hegy alatt át-
folyó Prespa tó vize az Ohri-
di-tóba. Délután érkezés a 

világörökség részévé nyilvání-
tott Ohridi-tóhoz. Városnézés 
OHRID-ban: Szent Szófia szé-
kesegyház, Szent János-ká-
polna, majd a Szent Kliment 
templom világhíres freskói-
ban gyönyörködhetünk. Va-
csora, szállás Ohridban.

8. nap: Ohrid -Skopje
Irány Makedónia fővárosa! 
Ismerkedés SKOPJE neveze-
tességeivel: Kale-erőd, Daud 
pasa fürdője, Kursumli-hán (a 

legnagyobb skopjei karaván-
szeráj), Murat pasa mecsetje, 
Cifte hamam. A nap egyik 
fénypontja Teréz anya szülő-
háza, illetve az életét bemu-
tató múzeum. Vacsora, szállás 
Skopjéban. 

9. nap: Skopje - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Hazaérkezés Budapestre az 
esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

szeptember 14 - 22. 

179.900,- Ft
ALBÁNIA - MAKEDÓNIA
MONTENEGRÓI KITEKINTÉSSEL

ALBÁNIA - MAKEDÓNIA
Dátum:    09.14 - 09.22. 

Részvételi díj:   179.900,- Ft
Egyágyas felár:  37.300,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők és fülhallgató:   kb. 60,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; ***/**** szállo-
dák; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Albánia: Berat, Gjirokastra, Butrinti
Makedónia: Ohridi-tó

Albánia lassan, de biztosan kiheveri az egykori diktatúrát. 
Műemlékei és vonzó természeti kincsei révén egyre kedvel-
tebb úti cél az utazók körében. Körutunkon a szomszédos 
Montenegró és Makedónia látnivalóival is ismerkedünk!

BERAT

E
U

R
Ó

PA

SARANDA

KRUJA

OHRID



65HARIS TRAVEL CLUB 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/99

1. nap: Budapest - Neum 
Utazás rövid pihenőkkel. Szál-
lás Neumban. 

2. nap: Dubrovnik - Budva
Városnézés DUBROVNIK gyö-
nyörű óvárosában. A település 
máig őrzi középkori városz-
szerkezetét. Fakultatív hajó-
kirándulás a Lokrum-szigetre. 
Szállás Budva környékén.

3. nap: Budva - Perast - Kotor
Ismerkedés BUDVA óvárosá-
val, majd utazás PERAST-ba, 
ahonnan hajóval az öböl-
ben található szigeten épült 
Szirti Madonna templomhoz 
látogatunk. A nap hátralévő 
részét a középkori városfallal 
körbeépített KOTOR városá-
ban töltjük. Gyalogos város-
nézés az óváros területén. 
Szállás Budva környékén.

4. nap: Shkodra - Kruja - Durres 
Az albán határon átkelve  
SHKODRA nevezetességeivel 
ismerkedünk: Albánia legna-
gyobb mecsete, legnagyobb 
katolikus székesegyháza, püs-
pöki rezidencia (kívülről), török 
kori Mesi-híd. Továbbutazás 
KRUJA-ba, Szkander bég vára 

és a róla elnevezett Nemzeti  
Múzeum megtekintése. Ér-
demes ellátogatni az orto-
dox templomra hasonlító 
Bektashi Teqe-hez, és bók-
lászni a több mint 500 éves 
bazárban. Szállás Durrës 
környékén.

5. nap: Tirana
Városnézés TIRANÁ-ban: Et-
hem Bey-mecset, Nemzeti 
Múzeum (kívülről), ortodox 
katedrális. A Bloku negyed 
Enver Hodzsa idején a politi-
kai elit lakhelye volt. Ma Tirana 
nyüzsgő, színes városrésze, 
tele kis üzletekkel, kávézókkal. 
Szállás Durrës környékén.

6. nap: Berat - Gjirokastra 
Utazás BERAT-ba, Albánia 
legszebb múzeumvárosába. 
Ismerkedés a látnivalókkal: 
vár, Szűz Mária templom 
az Onufri Ikonmúzeummal, 
középkori városmag, Király 
mecset (kívülről) és a bek-
tashi rendhez tartozó Helve-
ti Teqe, a régi XVIII. századi 
Gorica híd és Gorica negyed. 
Késő délután városnéző séta  
GJIROKASTRA-ban: bazár- 
negyed, Etnográfiai Múzeum 
és a vár megtekintése. Szállás 
Gjirokastrában.

7. nap: Butrinti - Igumenitsa -  
Korfu
Délelőtt az Albánia déli csücs-
kében fekvő BUTRINTI ókori 

romvárosát, Albánia egyik 
legfontosabb történelmi em-
lékét keressük fel, mely a ró-
mai császárok korában fontos 
hadikikötőként szolgált. A vá-
rosban sajátosan keverednek 
az ókori görög és római em-
lékek, az ókeresztény kor és 
a Velencei Köztársaság idő-
szakának emlékeivel. Tovább- 
utazás a görög kikötővárosba, 
Igumenitsa-ba, ahonnan átha-
józunk Korfu szigetére. Vacso-
ra, szállás Korfun.

8. nap: Üdülés, pihenés vagy 
fakultatív kirándulás Korfun 
Délelőtt Erzsébet oszt-
rák-magyar császárné és 
királyné nyári rezidenciájá-
val, az Achillion palotával 
ismerkedünk. Az épületben 
és a kertben emléktárgya-
kat, mitológiai istenek és 
istennők szobrait tekint-
hetjük meg. Továbbutazás 
PALEOKASTRITSA-ba, ahol 
mai napig szerzetesek által 
lakott ortodox monostor áll. 
Innen kanyargós út vezet 
fel a festői szépségű LA-
KONES faluba, melynek ki-
látójából csodás panoráma 
tárul elénk. Irány SIDARI, 
 ahol az évezredek alatt kü-
lönféle mintázatokat vájt a 
tenger a lágy homokkőbe. 
Legismertebb ezek közül a 
„Szerelmesek csatornája”. 

A hagyomány szerint, ha a 
szerelmespárok együtt úsz-
nak át a csatornán, örökre 
együtt maradnak. Vacsora, 
szállás Korfun.

9. nap: Üdülés, pihenés vagy 
fakultatív kirándulás Korfun
Irány a Kanoni félsziget, ahol 
Korfu legismertebb neveze-
tessége, a Vlacherna kolostor 
található. Ismerkedés a fővá-
rossal, KORFU-val: Régi Erőd, 
Esplanade tér, Szent Spiridon 
templom stb. Délután stran-

dolási lehetőség IPSOS hosz-
szan elterülő tengerpartján. 
Vacsora, szállás Korfun.

10. nap: Korfu - Igumenitsa - Nis 
A csoport kettéválik, a repülőt 
választó utasok délelőtt haza-
repülnek Budapestre, a buszos 
utasok visszahajóznak a száraz-
földre. Szállás Szerbiában. 
11. nap: Nis - Budapest
Utazás Budapestre rövid pihe-
nőkkel, érkezés az esti órákban
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

június 8 - 18. 

199.800,- Ft
AZ ADRIA AJÁNDÉKA

ALBÁNIA - MONTENEGRÓ - KORFU

KORFU

Mi az ajándék? A program is az, de az útvonalunk mentén 
sokszor találkozunk az Adria gyönyörű tengerpartjával, 
horvát, bosnyák, dalmát és montenegrói partokon keresz-
tül jutunk el Albániába. Ezeket a természeti szépségeket 
még fokozza az Adria és a Jón-tenger találkozásánál Korfu 
szigete. No és a magyar emlékek! Nincs a világnak olyan 
„sarka”, ahol ne találkoznánk magyar vonatkozással. Al-
bánia utolsó királynéja Apponyi Géraldine volt, míg Korfu 
szigetén Erzsébet magyar királyné nyaralóját láthatjuk.

DUBROVNIK
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AZ ADRIA AJÁNDÉKA
  BUSZ / BUSZ BUSZ / REPÜLŐ
Dátum:   06.08 - 06.18. 06.08 - 06.17.
Részvételi díj:   199.800,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:    -  33.000,- Ft
Egyágyas felár: 61.800,- Ft 56.500,- Ft
Belépők, fülhallgató kb.:  75,- EUR + 160,- HRK
Idegenforgalmi adó kb.: 8,- EUR
Szervízdíj / borravaló:   10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 

Fakultatív programok Korfun (min. 20 fő esetén)
8. nap (Sissy kastély, Lakones stb.):  6.000,- HUF + kb. 15,- EUR
9. nap (Korfu, Ipsos stb.):     6.000,- HUF + kb. 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal és komppal, 
hazafelé útban igény szerint repülővel; középkategóriás 
szállodák; félpanzió, Korfu szigetén all inclusive ellátás; 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: 
Horvátország: Dubrovnik óvárosa
Montenegró: Kotor természeti és kulturális régió 
Albánia: Berat, Gjirokastra, Butrinti
Korfu óvárosa
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1. nap: Budapest - Szófia 
Utazás pihenőkkel Szófiába. 
Vacsora, szállás 

2. nap: Szófia - Kamena Vourla 
Utazás a tengerparti kisvá-
rosba, Kamena Vourlába. 
Útközben a X. század elején 
alapított híres RILAI KOLOS-
TOR megtekintése. Rövid 
megálló a Tempi völgyében, 
ahol a vadregényes szoros-
ban Aphrodité forrását és 
egy sziklatemplomot talá-
lunk. Útba ejtjük a spártai 
hősöket dicsőítő Thermopü-
lai-szorost. A hegy és a szűk 
tengerparti szakasz látványa 
nem keltené fel különöseb-
ben az arra járók figyelmét, 

de Leonídász szobra és a 
hozzá kapcsolódó felemelő 
történet mindenkinek eszé-
be juttatja történelmi tanul-
mányait az ókori görögökről. 
Vacsora, szállás 5 éjszakán át 
Kamena Vourlában.

3. nap: Delphi 
Kirándulás az ókori görög vi-
lág leghíresebb jóshelyéhez. 
Az itt elhangzott kijelentések 
sok esetben történelemfor-
máló jelentőségűek voltak 
annak ellenére - vagy éppen 
azért - mert a kijelentések 
legtöbbször félreérthetőek 
voltak. A régészeti körzeten 
kívül a múzeumot is érdemes 
megtekinteni. A délután fo-
lyamán a Szent Lukácsról el-
nevezett, több mint ezeréves 
kolostort is felkeressük.

4. nap: Athén 
A mai Görögország fővárosát 
keressük fel, de a város igazi 
jelentősége nem a mában, ha-
nem a múltban keresendő. Az 
Olimpiai Stadion, a Parthenon, 
Zeusz-szentélye, stb. megte-
kintése. A város görög-keleti 
templomai és újkori modern 
látnivalói, hangulatos negyede-
inek felkeresése is szerepelnek 
a nap gazdag programjában.

5. nap: Meteorák
Irány észak, a METEORÁK! A 
különleges természeti alko-
tások, a sziklatornyok tetején 
lebegő kolostorok látványa 
lenyűgözi a látogatókat. 

6. nap: Szkiathosz-sziget
Pihenés Kamena Vourlában, 
vagy egész napos fakulta-
tív hajókirándulás a Szporá-
dok-szigetcsoporthoz tartozó 
Szkiathoszra (min. 20 fő ese-
tén). Az apró sziget még nép-
szerűbb lett 2008-ban, amikor 
bemutatták a híres Mamma 
Mia musical filmváltozatát, 
melynek főbb jeleneteit itt 
forgatták. Ismerkedés a sziget 
látnivalóival, hangulatos fővá-
rosával, tengerpartjával. 

7. nap: Thesszaloniki
Utazás észak felé. Városné-
zés THESSZALONIKI-ben. 
Az ország második legna-

gyobb városa egyformán 
őrzi az ókori görög-római 
és a középkori görög-keleti 
keresztény emlékeket, vala-
mint a kb. 400 éves török 
hódoltsági időszak marad-
ványait. Késő délután elbú-
csúzunk Görögországtól, 
szállás Makedóniában.

8. nap: Szkopje - Budapest
Hazautazás Szerbián ke-
resztül. Belgrádon átutazva 
Hunyadi János örökké em-
lékezetes katonai hőstettére, 
a nándorfehérvári diadalra 
emlékezünk. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

szeptember 23 - 30.

184.500,- Ft
GÖRÖGORSZÁG
AZ ÓKOR FÉNYEI ÉS BIZÁNCI KOR ÉRTÉKEI

DELPHI

Amióta a magyar állampolgároknak lehetőségük adódott  
először „devizás országokba” utazni, kitárult a világ, de az 
ókor történelmi emlékei, az ínycsiklandozó görög fogások, a 
csodás partszakaszok változatlanul turisták ezreit csábítják a 
legkékebb tenger országába. Athén és Thessaloniki - az or-
szág két nyüzsgő metropolisza és a legfontosabb történelmi 
helyszínek felkeresése mellett a rilai kolostor és a Mamma 
Mia forgatási helyszínei is szerepelnek programunkban.
Kamena Vourlában szállás 5 csillagos szállodában!

KAMENA VOURLA

METEORÁK

GÖRÖGORSZÁG
Dátum:    09.23 - 09.30.
Részvételi díj:   184.500,- Ft
Egyágyas felár:  72.000,- Ft
Belépők kb.:  80,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Idegenforgalmi adó kb.: 20,- EUR
Szervízdíj / borravaló:  5,- EUR
Fakultatív kirándulás Szkiathosz-szigetre: kb. 50,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkategóriás 
tranzitszállások, Kamena Vourlában ***** szálloda; félpanzió; 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Rilai kolostor, Delphi jóshely, Ho-
sios Loukas monostora, Acropolis, Meteorák, Thesszaloniki 
ókeresztény és bizánci emlékei
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1. nap: Budapest - Isztambul
Repülés a Boszporusz partján 
épült megapoliszba, amely 
hasonlóan Rómához az ősi 
időkben hét dombon terült 
el. ISZTAMBUL több mint 18 
millió lakosával Törökország 
legnagyobb városa, kulturá-
lis, művészeti és gazdasági 
központja. Városnézés az ősi 
Konstantinápolyban: a stadi-
on és a Hippodrom marad-
ványai; a XVII. századi Kék 
Mecset; az Aya Sophia a világ 
egyik legszebb építészeti, 
kultúrtörténeti emléke. Va-
csora, szállás Isztambulban. 

2. nap: Isztambul
Folytatjuk városnézésünket:  
a felbecsülhetetlen értékű 
kincstárat és könyvtárakat 
őrző, XV. századi Topkapi 
Palota és környéke közel 
négy évszázadig volt a szul-
tánok 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 ér-
demes felkeresni a híres, gaz-
dagon dekorált utcák labirin-
tusából álló bazárt. Vacsora, 
szállás. Fakultatív török ze-
nés, táncos est.

3. nap: Isztambul
Szabad program vagy Isztam-
bul harmadszor! Fakultatív 
program keretében folytatjuk 
az ismerkedést a várossal. 

A Chora-monostor (Karye 
Dzsámi) napjainkban már 
múzeum. Fennállásának több 
mint másfél évezrede során 
különböző vallások imahelye-
ként funkcionált. A legrégibb 
templom az V. századi kis 
kápolna lehetett, amely kívül 
esett Nagy Kontstantinus vá-
rosfalán. A jelenlegi templom 
a XI. századból maradt fenn, 
gyönyörú bizánci mozaikok-
kal. A Török Birodalom egyko-
ri fővárosának emléke, a Szu-
lejmán dzsámi. A hatalmas 
épületegyüttes egykor a vá-
ros közepe volt. A bizánci és 
oszmán építészet jegyeit őrző 
Yedikule erőd,  kincstár, majd 
börtön volt. Ez utóbbi kor-
szaknak komor magyar vo-
natkozása is van, kivégzésre 
váró magyar politikai foglyok 
raboskodtak celláiban. Prog-
ramunkból nem maradhat ki 
az átkelés a Boszporuszon. 
Évszázadokon keresztül csak 
hajóval lehetett átjutni a vá-
ros ázsiai területére, ahova ma 
már hidakon vagy alagúton is 
átkelhetünk. Vacsora, szállás 
Isztambulban.

4. nap: Isztambul - Budapest
Délelőtt szabadidő vagy fél-
napos fakultatív városnézés 
Isztambulban. Felkeressük a 
pompázatos, az oszmán biro-
dalom hanyatlásának idején 
épült Dolmabahce palotát. 
Az 1855-től az oszmán ural-
kodók lakhelyéül szolgáló 
épületegyüttesen az ún. „tö-
rök rokokó” stílusjegyeit fe-
dezhetjük fel. Amíg a Topkapi 
Palota a középkor korlátlan 

szultáni egyeduralmát jelen-
tette, addig itt már a török 
parlament politikai szerepét 
is figyelembe kellett venni. 
Hajókirándulás impozáns pa-
norámával, a két kontintenst 
elválasztó Boszporuszon, 
mely sokak szerint az isztam-
buli programok legszebbike. 
A Fűszerbazár a XVII. század 
elején épült a szomszédos Új 
dzsámi (Yeni Dzsámi) épüle-
tének bővítéseként, melynek 
bevételéből tartották fenn a 
dzsámi jóléti intézményeit. A 
középkor óta a fűszerek lét-
fontosságú és drága konyhai 
hozzávalóknak számítanak, 
és ez lett a piac fő árucikke. 
Az Új dzsámi a Galata-híd lá-
bánál áll. Késő délután haza-
utazás. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁRCIUS 30 - április 2., április 28 - május 1., OKTÓBER 20 - 23.

99.900,- Ft
isztambul 

hosszú hétvéGékre IDŐZÍTVE!

ISZTAMBUL
Dátum:    03.30 - 04.02.
   04.28 - 05.01.
   10.20 - 10.23.
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;  
**** szállodában standard szoba; félpanzió; idegenvezetés; 
BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Isztambul történelmi negyedei

Az ősi város két kontinens határán fekszik és három néven emlegetjük: Bizánc, Konstanti-
náply vagy mai nevén Isztambul. Megélt görög, római, keresztes és oszmán hódítást is, így 
kulturális sokszínűsége nem meglepő. Európai, de mégis misztikus - keleties hangulata, illa-
tai, ízei és gyönyörű épületei számos írót, szerzőt, vagy épp filmrendezőt ihlettek már meg. 
A város feltűnt Agatha Christie könyveiben és több James Bond filmben is, hogy csak a leg-
híresebbeket említsük, de bőven találunk a történelemben és az irodalomban is Isztambult 
dicsőítő idézeteket, így például Alphonse de Lamartine híres mondatát: „Ha csak egyetlen 
pillantást vethetnénk e világra, Isztambul az, mit látni kell.”

SZULEJMÁN   DZSÁMI

BAZÁR

BOSZPORUSZ-HÍD

KÉK MECSET
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OSZMÁN FŐVÁROSOK 
(Bursa, Edirne, Isztambul) 

programunk 
október 30 - november 4. 

ELŐKÉSZÜLETBEN!
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1. nap: Budapest - Isztambul 
- Ankara
Repülés Budapestről Isztam-
bulba, majd utazás busszal 
Ankarába. Vacsora, szállás.

2. nap: Ankara - Hattuszasz
Délelőtt városnézés ANKA-
RA-ban, a Hettita Múzeum 
megtekintése. A kiállítási 
anyagok jelentős része Hattu-
szaszból származik. Délután 
kirándulás HATTUSZASZ-ba, 
az egykori hettita birodalom 
fővárosába, ahol az ásatások 
jelentős kultúrtörténeti ér-
téket tárnak elénk. Vacsora, 
szállás Kappadókiában.

3. nap: Göreme - Üchisar - 
Derinkuyu - Zelve
Egész napos kirándulás KAP-
PADÓKIA egyedülállóan szép 
vidékén. GÖREME a híres 
ókeresztény barlangtemplo-
mok központja. ÜCHISAR a 
természet különleges alko-
tása, DERINKUYU az egyik 
legismertebb földalatti város 
Kappadókia területén. ZELVE 
a barlangok városa. Vacsora, 
szállás Kappadókiában.

4. nap: Karavánszeráj - Ko-
nya - török Riviéra
Reggel utazás KONYÁ-ba, 
a „kerengő dervisek” váro-
sába. Látogatás a Mevlana 
Múzeumban. Útközben SUL-
TANHANI Karavánszerájának 

megtekintése. Továbbutazás 
a Torosz-hegységen keresztül 
a Földközi-tenger partjára. Va-
csora, szállás a török Riviérán.

5. nap: Antalya - Perge - 
Aspendos
Délelőtt városnézés ANTA-
LYA-ban. Délután az ókor je-
lentős helyszínei következnek: 
PERGE az impozáns stadion 
maradványaival, ASPENDOS 
a legjobb állapotban fenn-
maradt római színház Anató-
liában. 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 található Szent 
Miklós temploma, az ő nevé-
hez fűződik a Mikulás-legen-
da. Hajókirándulás KEKOVA 
szigetére, az ókori lykiai vá-
roshoz, amely földrengés kö-
vetkeztében elsüllyedt. Ebéd, 
majd látogatás MYRA-ba, 
ahol az ókori színház mellett 
sziklába vájt, lakóépületek 
homlokzatát idéző sziklasírok 
bejáratait fedezhetjük fel. Va-
csora, szállás a török Riviérán. 

7. nap: Hierapolis - Aphrodi-
sias - Pamukkale
Délelőtt HIERAPOLIS és AP-
HRODISIAS ősi városok rom-
jait keressük fel. Délután egy 
különleges látvány, PAMUK-

KALE tárul elénk, termálvíz 
alkotta természetes mészkő-
teraszaival. 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, Artemisz temploma. 
Ezután Szűz Mária házának 
megtekintése következik. Va-
csora, szállás Kusadasiban.

9. nap: Priéne - Milet - Didyma 
Pihenés, vagy egész napos 
fakultatív kirándulás: PRIÉNE 
ókori városa festői környe-
zetben fekszik. Az i. e. IV. szá-
zadan épült Athéné temp-
lomát a jón építészet egyik 
remekeként említik. MILET 
vagy ókori nevén Milétosz a 
Jón Liga főkikötője volt, több 
görög városnál is jobban is-
merték művészete, politikája 
és kereskedelme révén. DIDY-
MA vagy Didime leghíresebb 
látnivalója az Apolló szentély. 
Vacsora, szállás Kusadasiban.

10. nap: Pergamon - Trója 
Utazás Izmiren keresztül 
PERGAMON-ba. A mai mo-
dern Bergama város fölötti 
dombon találjuk az Akropo-
liszt. Utazás a története révén 
egyik legismertebb ókori gö-
rög városba, TRÓJÁ-ba. Va-
csora, szállás Canakkaleban.

11. nap: Dardanellák - Rodostó 
Átkelés a Dardanellákon Ázsi-
ából Európába. Útközben 
megálló RODOSTÓ-ban, a Rá-
kóczi Múzeumnál. Itt élt szám-
űzetésben II. Rákóczi Ferenc 
1718-tól egészen 1735-ben be-
következett haláláig. Vacsora, 
szállás Isztambulban.

12. nap: Isztambul
ISZTAMBUL több mint 18 
milliós lakosságával Török-
ország legnagyobb városa, 

kulturális, művészeti és gaz-
dasági központja. Délelőtt 
városnézés a Török Biroda-
lom egykori fővárosában: Kék 
mecset, Aya Sophia, Topkapi 
Palota stb. Délután szaba-
didő. Vacsora, szállás.

13. nap: Isztambul - Budapest
Délelőtt szabadidő Isztam-
bulban, vagy fakultatív kirán-

dulás: látogatás a pompáza-
tos Dolmabahce palotában, 
amely a az oszmán birodalom 
hanyatlásának idején épült. 
Hajókirándulás a Boszpo-
ruszon, amely kettéválasztja a 
két kontinenst. Hazautazás a 
délutáni órákban Budapestre.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

szeptember 17 - 29. 

249.900,- Ft
törökországi nagy körutazás
ANATÓLIA & A FÖLDKÖZI- ÉS AZ ÉGEI-TENGER VIDÉKE

TÖRÖKORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:    09.17 - 09.29.
Részvételi díj:   249.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:   75.400,- Ft
Belépőjegyek kb.:   150,- EUR

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

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervízdíj / borravaló: 20,- €

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

UNESCO Világörökségek:
Isztambul óvárosa, Göreme Nemzeti Park és Kappadókia 
sziklás tájai, Hierapolis - Pamukkale, Trója régészeti lelőhe-
lyei, Hattuszasz városa.

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 hőlégballonos re-
pülést is kipróbálhatják!

EPHESOS
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GÖREME (KAPPADÓKIA)
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1. nap: Budapest - Trabzon
Elutazás Budapestről Isztam-
bulba, majd átszállás után a 
Fekete-tenger partján épült 
TRABZON-ba. A XIII. századi 
Ayasofya templom (gyönyö-
rű mozaik és falfestmények) 
megtekintése. Vacsora, szál-
lás Trabzonban.

2. nap: Sumela - Uzungöl - 
Hopa
Délelőtt kirándulás az 1.300 
méteres magasságban épült 
SUMELA-i Szűz Mária kolos-
torhoz. Továbbutazás a Fe-
kete-tenger partja mentén, 
útközben kitérővel a páratlan 
szépségű UZUNGÖL fennsí-
kon. Vacsora, szállás Hopában.

3. nap: Tortum - Erzurum
Reggeli után utazás az UNES-
CO „Ember és bioszféra 
programjának” köszönhetően 
létrejött természetvédelmi te-
rületen, a Camili Bioszféra Re-
zervátumon keresztül. Rövid 
pihenő a TORTUM-vízesésnél. 
Az 1.850 méteres magasság-
ban épült ERZURUM a keleti 
vidék legnépesebb települé-
se. Ismerkedés a város szeld-
zsuk kori nevezetességeivel. 
Vacsora, szállás Erzurumban.

4. nap: Ani - Dogubeyazit
Utazás az örmény határ mel-
letti ANI-ba. A selyemút men-
ti település a középkorban a 
királyság fővárosa, valamint 
kulturális és kereskedelmi 
központja volt. Továbbutazás 

Dogubeyazit felé. A várostól 
északra esik Noé bárkájának 
feltételezett színhelye, az 
5.137 m magas Ararát-hegy. 
Vacsora, szállás.

5. nap: Dogubeyazit - Van
Városnézés DOGUBEYA-
ZIT-ban. Látogatás az Ishak 
Pasa palotában. Az összesen 
366 szobás épület-komplexu-
mot 99 évig építették. Továb-
butazás Van városa felé. Rövid 
pihenő a Muradye-vízesésnél. 
Vacsora, szállás Vanban.

6. nap: Van - Akdamar-sziget
Séta VAN városában, amely 
i.e. XVII-VII. században Tuspa 
néven az Urartu királyságá-
nak, a bibliai Ararátnak volt 
fővárosa. Ma a város a sár-
ga-kék szemű macskáiról 
és a Loch Ness-hez hasonló 
tavi szörnyéről nevezetes. 
Kirándulás ÇAVUŞTEPE há-
romezer éves romjaihoz. 
Fakultatív hajókirándulás a 
Van-tavon található AKDA-
MAR-SZIGET-re. A X. század-
ban itt épült az örmény Szt. 
Kereszt-templom, melynek 
falait kígyók, oroszlánok, ga-
zellák, illetve bibliai alakok 
domborművei borítják. Va-
csora, szállás Vanban.

7. nap: Hasankeyf - Mardin
Utazás HASANKEYF bar-
langvárosába. Rövid pihenő a 
Malabadi-hídnál. A Tigris fo-
lyó által kettészelt, több ezer 
éves város főbb látnivalói: ci-
tadella, Zeynel bey türbe, El-
rizk dzsámi. Vacsora, szállás 
Mardinban.

8. nap: Mardin - Diyarbakir - 
Nemrut-hegy - Adiyaman
A reggeli órákban ismerkedés 
a mezopotámiai síkság ékes-
ségével, MARDIN óvárosával. 
Látogatás a közelben fekvő 
MAR HANANIA monostor-
ban. Továbbutazás DIYARBA-
KIR-ba, melynek történelme 
az i.e. 3500-ig nyúlik vissza. 
A település kb. 6 km hosz-
szú városfala a Kínai Nagy 
Fal után a második leghosz-
szabb falként ismert. Irány 
a NEMRUT-HEGY, melynek 
egyik 2.206 m magasan fekvő 
teraszán a XIX. században ré-
gészek szenzációs emlékekre 
bukkantak (I. Antiokhosz ural-
kodó monumentális mauzóle-
uma, 4-5 m magas fejszobrok 
stb.). A szabadtéri múzeum 
megtekintése terepjárókon / 
kisbuszokon történő utazás-
sal lehetséges csak a mere-
dek, hegyi út miatt. Kb. 500 m 
szakaszon további gyalogtúra 
is szükséges a feltárt emlékek 
eléréséhez. Vacsora, szállás 
Adiyamanban.

9. nap: Urfa - Göbekli Tepe - 
Harran
Délelőtt rövid pihenő az 
Eufrátesz folyóra épített ví-
zerőműnél. GÖBEKLI TEPE 
feltárt területe a majd 12 ezer 
évvel ezelőtti templom ma-
radványai révén érdekes az 
utazók számára. Több tucat, 6 
méteres mészkőoszlop nyúlik 
az ég irányába, némelyik súlya 
akár az 50 tonnát is elérheti. 
Városnézés URFA-ban: római 
kori vár, Halil Rahman dzsá-
mi. Az Ószövetség szerint a 
mezopotámiai Úr városából 
származó Ábrahám próféta itt 
kapta meg Istentől az „Ígéret 
Földjét”. Továbbutazás HAR-
RAN-ba, ahol a dél-itáliai trul-
likhoz hasonló, méhkas alakú 
házakat tekinthetünk meg. 
Vacsora szállás Urfában.

10. nap: Halfeti - Gaziantep
HALFETI-ből kb. 2 órás fakul-
tatív hajókázás az Eufráte-
szen az elsüllyedt középkori 
város maradványaihoz, ahol 
még látszanak a Rumkale 
várkomplexum maradványai. 
GAZIANTEP-ben a világ leg-
nagyobb mozaik múzeuma 

címmel illetett Zeugma Mú-
zeum megtekintése. Vacsora, 
szállás Gaziantepben.

11. nap: Gaziantep - Budapest
Utazás Budapestre isztam-
buli átszállással, a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

június 21 - július 1., október 4 - 14.

419.000,- Ft
TÖRÖKORSZÁG - kelet-anatólia

SUMELA - VAN - ANI - URFA - NEMRUT-HEGY

NEMRUT-HEGY

Kalandozzon velünk Törökország keleti tájain, ősi emlékek 
és csodás természeti kincsek nyomában!  

AKDAMAR-SZIGET
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KELET-ANATÓLIA
Dátum:    06.21 - 07.01.
   10.04 - 10.14.
Részvételi díj:   419.000,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 59.000,- Ft 
Egyágyas felár:   149.000,- Ft

Kedvezmény szülőkkel egy szobában a 3. ágyon
6 - 12 éves között  95.000,- Ft 
12 éves kortól  53.000,- Ft 

Fakultatív programok (min. 10 fő esetén)
Akdamar-sziget, ebéddel:  50,- EUR
Hajókázás az Eufráteszen:  55,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők kb.:  30,- EUR
Szervízdíj / borravaló:  20,- EUR

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

UNESCO Világörökségek: 
Nemrut-hegy monumentális szobrai, Diyarbakir óvárosá-
nak falrendszere és az ősi Hevsel kertek.

A repülő menetrendjének függvényében a programok 
módosulhatnak!
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1. nap: Budapest - Eilat - 
Aqaba
Repülés az EILAT közeli re-
pülőtérre. Rövid ismerkedés 
a híres üdülőhellyel. Késő 
délután határátkelés Jordáni-
ába. Szállás Aqabában.

2. nap: Wadi Rum - Petra
Utunk WADI RUM-ba, a Kö-
zel-Kelet egyetlen vörös 
homokú sivatagába vezet. 
Arábiai Lawrence, az Arab 
Forradalom idején ezen a 
holdbéli tájon képezte ki a 
beduin harcosait. Dzsipp túra 
keretében ismerkedünk a táj-
jal. Irány PETRA, a nabateusok 
kétezer éves székhelye, a „Ró-
zsaszín város”! Gyalogosan 
(fakultatív lehetőség: lovas-
kocsival) látogatunk a vörös 
homokkőbe vésett épületek 
és barlangok egyedülálló bi-
rodalmába. Szállás Petrában.

3. nap: Sivatagi kastélyok - 
Amman
Az Omajjád kalifák által, az 
iszlám kialakulásának korá-
ban építtetett sivatagi kasté-
lyokat keressük fel. Az oázis 
Arábiai Lawrence főhadiszál-
lása volt a törökök elleni küz-
delemben. A sivatagi várak és 
kastélyok vidéke Ammantól 
keletre, a szaúdi határig ter-
jedő, kő- és homoksivatagos 
terület. A napot AMMAN-ban, 

Jordánia fővárosában zárjuk. 
Rövid  városnézés. Szállás. 

4. nap: Madaba -  
Nebo-hegy - Bethánia - 
Holt-tenger- Amman
Utazás MADABÁ-ba, Jordá-
nia legnagyobb, keresztény 
lakosságú városába. Az 1.500 
éves mozaik térkép megte-
kintése után továbbutazás a 
NEBO-HEGY-re, ahol Mózes az 
„ígéret földjét” megpillantotta. 
Útközben pihenő a JORDÁN 
folyónál, ahol Keresztelő Szent 
János Jézust megkeresztelte. 
A HOLT-tenger a Föld leg-
mélyebb pontja. Fürdési le-
hetőség a magas sótartalmú 
vízben, melyben úszni nem, 
maximum csak lebegni lehet. 
Szállás Ammanban.

5. nap: Jerash - Tiberias
JERASH-ba, a világ talán 
legjobb állapotban fennma-
radt római kori romvárosába 
(erődfalak, Artemisz Templo-
ma, Hadrianus kapu, diadalív, 
fürdők, római színház stb.) 
látogatunk. Határátkelés Iz-
raelbe. Délután ismerkedés a 
Genezáreti-tó partján fekvő 
Tiberias-szal. Szállás.

6. nap: Genezáreti-tó -  
Akko - Haifa 
Egész napos kirándulás a 
GENEZÁRETI-tó környékén. 
TIBERIAS a zsidó vallás szent 
városa. TABGHA a csodás ke-
nyér- és halszaporítás hely- 
színe. CAPERNAUM fő lát-
nivalója Szent Péter háza. 

YARDENIT keresztelőhely a 
Jordán folyóban. Délután 
a keresztes lovagok váro-
sát, AKKO-t tekintjük meg.  
HAIFA Izrael egyik legfon-
tosabb kikötője, az ország 
harmadik legnagyobb, és 
adottságai révén az egyik 
legszebb települése (Perzsa- 
kert, Kármel-hegy). Szállás 
Tiberias-ban. 

7. nap: Názáret - Jeruzsálem
NÁZÁRET-ben az Angyali 
Üdvözlet templomát keres-
sük fel. Délután érkezünk JE-
RUZSÁLEM-be. Látogatás az 
Olajfák hegyére (Miatyánk  
templom, Dominus Flevit, Ge-
csemáni kert, Mária elszende-
rülésének temploma). Rövid 
pihenő a Golgota-hegynél. 
Szállás Jeruzsálemben.

8. nap: Jeruzsálem - Tel Aviv 
- Budapest
Jeruzsálem óvárosával ismer-
kedünk. Felkeressük a Sirató-
falat és rövid sétát teszünk a 
Via Dolorosá-n. Kora délután, 
az aktuális politikai helyzet-
től függően, BETLEHEM-ben 
megtekintjük a Születés Temp-
lomát.  Hazautazás Tel Avivból. 
Érkezés Budapestre késő este 
a menetrend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

IZRAEL - JORDÁNIA
„az igazi szentföld”

WADI RUM

NOVEMBER 10 - 17.

  299.900,- Ft

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

IZRAEL - JORDÁNIA
Dátum:    11.10 - 11.17.
Részvételi díj:   299.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 55.000,- Ft
Csomagfeladási díj:      21.000,- Ft
Egyágyas felár:   99.600,- Ft
Félpanziós felár (7 vacsora): 27.800,- Ft

Szervizdíj / borravaló:  70,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Határátlépési illeték:   kb. 45,- USD
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi középkategóriájú szállodák; reggeli; idegenvezetés,  
belépők; BBP utasbiztosítás.
UNESCO Világörökségek: 
Jordánia: Petra, Queseir Amra (Sivatagi kastélyok).
Izrael: Jeruzsálem és Akko óvárosa, Haifa. 

PETRA
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1. nap: Budapest - Jeruzsálem
Repülés Budapestről Tel-Aviv-
ba. Utazás JERUZSÁLEM-be, 
mely a zsidók, a keresztények 
és a muszlim hívők körében 
egyaránt szent város. Prog-
ramunkban az Olajfák hegye 
(gyönyörű panorámával), a 
Gecsemáni kert, valamint a 
Nemzetek-temploma szere-
pel. Szállás Jeruzsálemben.

2. nap: Jeruzsálem
Gyalogos városnézés JERU-
ZSÁLEM óvárosában: Via Dol-
orosa, Golgota, Templom-hegy 
(a helyi palesztin hatóságok 
engedélyének függvényében), 
Siratófal, Zsidó negyed, Cardo, 
Utolsó vacsora, Dávid sírja stb. 
Délután ellátogatunk BETLE-
HEM-be, a Születés-temp-
lomába (az aktuális politikai 
helyzet függvényében!) Szál-
lás Jeruzsálemben.

3. nap: Holt-tenger - Massa-
da - Názáret - Tiberias
Irány a HOLT-TENGER! A ten-
gerszint alatti 400 méterével 
ez a vidék a földkéreg leg-
nagyobb szárazföldi bemé-
lyedése. Fürdési (lebegési) 
lehetőség a magas sótar-
talmú vízben, melyben sem 
úszni, sem elsüllyedni nem 
lehet. Látogatás MASSADÁ-n 

a csupasz sziklára Herodes 
által, római alapossággal és 
kényelmi igénnyel építtetett 
gigantikus erődben. Továb-
butazás a Jordán völgyében 
a Genezáreti-tóhoz. Útközben 
megtekintjük NÁZÁRET-ben 
az Angyali üdvözlet templo-
mát. Szállás Tiberias-ban.

4. nap: Genezáreti-tó vidéke 
- Akko - Haifa 
Délelőtt a Genezáreti-tó és 
környékének látnivalói várnak 
ránk: TIBERIAS (a zsidó val-
lás szent városa), YARDENIT 
(keresztelőhely a Jordán fo-
lyóban), TABGHA (a csodás 
kenyér és halszaporítás hely-
színe), CAPERNAUM (Szent 
Péter háza). Délután érkezünk 
a Földközi-tenger partjára. 
AKKO a „Keresztes lovagok 
városa”-ként is ismert. HAIFA 
Izrael legfontosabb kikötője, 
az ország harmadik legna-
gyobb és legszebb települése 
(Kármel-hegy, Perzsa kert). 
Szállás Tiberias-ban.

5. nap: Caesarea - Budapest 
Utunk az ókor híres kikötő 
városába, CAESAREA-ba ve-
zet (Heródes király építette 
kikötő, Római színház). Ha-
zautazás Tel Avivból, érkezés 
Budapestre az esti órákban, a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

október 21 - 25.

209.900,- Ft
PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE

JERUZSÁLEM - NÁZÁRET - GENEZÁRETI-TÓ

BETLEHEM

HAIFA
Programunk nem zarándokút, hanem kulturális köruta-
zás, melyre mindenkit - hívőket és nem hívőket - egyaránt 
szeretettel invitálunk! 

PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE
Dátum:    10.21 - 10.25.
Részvételi díj:   209.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  47.000,- Ft
Csomagfeladási díj:  27.000,- Ft
Félpanziós felár (4):  16.000,- Ft
Egyágyas felár:   89.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  45,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

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

UNESCO Világörökségek:
Akko és Jeruzsálem óvárosa, Massada, Haifa

JERUZSÁLEM
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1. nap: Budapest - Tel Aviv - 
Caesarea - Tiberias
Repülés Tel-Avivba, majd 
utazás CAESAREA-ba, ahol a 
Heródes király által építtetett 
kikötőt, Római színházat és  
vízvezetéket láthatjuk. Szál-
lás Tiberias-ban.  

2. nap: Genezáreti-tó - 
Beatitude  - Tabgha - 
Capernaum - Tiberias
Kirándulás a GENEZÁRE-
TI-tó környékén: TIBERIAS 
(a zsidó vallás szent városa), 
BEATITUDE (Hegyibeszéd- 
kolostor), TABGHA (a csodás 
kenyér és halszaporítás hely-
színe), CAPERNAUM (Szent 
Péter háza), YARDENIT (ke-
resztelőhely a Jordán folyó-
ban). Szállás Tiberias-ban.

3. nap: Akko - Haifa - 
Názáret - Tiberias
Irány a Földközi-tenger part-
ja! AKKO a Keresztes lovagok 
városa. HAIFA Izrael legfon-
tosabb kikötője, az ország 
harmadik legnagyobb és 
adottságai révén az egyik 
legszebb települése (Kár-
mel-hegy, a bahái vallás köz-
pontja, Perzsa kert). NÁZÁ-

RET-ben az Angyali Üdvözlet 
templomát keressük fel. Szál-
lás Tiberias-ban.

4. nap: Tábor-hegy -Bet Shean 
- Jordán völgye - Jeruzsálem
Utazás a TÁBOR-hegyhez, 
Jézus megdicsőülésének 
helyszínéhez. BET SHEAN a 
Szentföld egyik legrégebbi 
települése, időszámítás előtt 
4.000 évvel már lakott terület 
volt. A Jordán folyó völgyén 
át, Jerikó érintésével érkezünk 
Jeruzsálembe. Szállás.

5. nap: Jeruzsálem 
Egész napos városnézés 
JERUZSÁLEM-ben. Séta az 
óvárosban: Via Dolorosa, Gol- 
gota, Templom-hegy (fel- 
menetel a helyi palesztin ha-
tóságok engedélyének függ-
vénye), Siratófal, Zsidó ne-
gyed, Cardo, Utolsó vacsora, 
Dávid sírja. Ebédszünet után 
irány az Olajfák hegye (Mi-
atyánk-temploma, Gecsemá-
ni kert, Nemzetek temploma 
stb.). Szállás Jeruzsálemben.

6. nap: Betlehem - Jeruzsálem
Délelőtt városnézés az új-
városban: Knesset, Yad Vas-
hem (a hatmillió zsidó mártír 
emlékhelye), Izrael Múzeum 
megtekintése. Vásárlási le-
hetőség a bazárban. Délután 

az aktuális politikai helyzettől 
függően, BETLEHEM-ben lá-
togatás a Születés templomá-
ban.  Szállás Jeruzsálemben.

7. nap: Massada - Holt-tenger
Irány MASSADA, a gigantikus 
erőd! Továbbutazás KUM-
RAN-ba, ahol a Holt-tengeri 
tekercseket tárták fel. Nem 
hagyhatjuk ki a Föld legmé-
lyebb pontját sem, ahol a 
nagy sótartalmú vízben az 
ember csak lebeg, tehát irány 
a Holt-tenger! A semmihez 
sem fogható fakultatív für-
dési lehetőség után, utazás a 
Vörös-tenger partján kiépült 
Eilatra. Szállás.

8. nap: Eilat 
Üdülés a városkában, ahol 
évi 360 napon át süt a nap. 
Szállás.

9. nap: Eilat
Üdülés vagy egész napos 
fakultatív kirándulás a jordá- 
niai PETRÁ-ba. A Nabate-
usok kétezer évvel ezelőtti 
székhelye „Rózsaszín Vá- 
ros” néven is ismert. A vörös 
homokkőbe vésett építmé-
nyek látványa egyedülálló 
élményt nyújt! (Min. 10 fő 
esetén magyar, egyébként 
angol nyelvű idegenvezető-
vel.) Szállás Eilaton.

10. nap: Negev-sivatag -  
Ramon-kráter - Budapest
A NEGEV-sivatagon keresz-
tül haladva megtekintjük a  
RAMON-krátert, az eróziós 
erők koptatta katlant, majd 
az ősi kikötőt, JAFFA-t, mely 
egykor Szent Péter hittérítő 
munkásságának fontos állo-
mása volt. Napjainkban mű-
vészek, iparművészek alkotói 
helyszíne. Este hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

SZENTFÖLDI NAGY KÖRUTAZÁS
kirándulási lehetőség petrába

Az „igéret földjén” tett utazásunk során felkeressük a 
legfontosabb bibliai helyszíneket, fürödhetünk a Holt- és 
a Vörös-tengerben, valamint megcsodálhatjuk Petra me-
sebeli rózsaszín városát!

május 8 - 17.,* október 26 - november 4.

389.800,- Ft/FŐ ÁRTÓL 

SZENTFÖLDI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:   05.08 - 05.17.* 10.26 - 11.04.
Részvételi díj:   389.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  52.000,- Ft
Csomagfeladási díj:  27.000,- Ft
Félpanziós felár (9 vacsora):  35.500,- Ft
Egyágyas felár: 178.900,- Ft 189.900,- Ft

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

Fakultatív kirándulás Petrába (létszém függvényében): 
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

* Májusban a programok sorrendje eltérő, a részletekért 
keresse fel honlapunkat, vagy érdeklődjön irodánkban! 

MASSADA
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1. nap: Budapest - Teherán
Repülés Budapestről me-
netrendszerinti járatokkal, 
átszállással Irán fővárosába, 
a mintegy 14 millió lakosú TE-
HERÁN-ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Teherán
Rövid pihenés után félnapos 
városnézés TEHERÁN-ban: 
látogatás az ősi Perzsia 2500 
éves történelmének emlékeit 
bemutató Archeológiai Múze-
umban, valamint a Pávatrónt 
és az iráni sahok koronáit ki-
állító Ékszermúzeumban. A 
program végén az egykori 
uralkodói rezidencia, a Go-
lesztán Palota-együttes meg-
tekintése. Szállás Teheránban.

3. nap: Iszfahán - Kásán
Reggeli után utazás autó-
busszal Iszfahánba. Útközben 
Khomeini Ayatollah mára 
zarándokhellyé vált síremlé-
kének megtekintése kívülről. 
Következő megállónk KÁ-
SÁN, a sivatag szélén fekvő 
oázisváros, mely tradicionális 
stílusban épült házairól hí-
res. Broujerdi, a dúsgazdag 
kereskedő gyönyörű szél-
tornyokkal díszített házának 

megtekintése, majd pihenő a 
természetes forrású kútjairól 
nevezetes Fin kertben. Szál-
lás Iszfahánban.
4. nap: Iszfahán
Egész napos városnézés ISZ-
FAHÁN-ban, Irán talán leg-
több látnivalójával rendelke-
ző városában: séta az Imam 
téren, látogatás az Ali Qapou 
palotában, és az iszlám építé-
szet remekműveinek számító 
Imam és Sheikh Lot Follah 
mecsetekben. Rövid vásárlási 
lehetőség a térről nyíló nagy-
bazárban. Délután látogatás 
a Chehel Sotun palotában, 
majd a város folyóján átívelő 
hangulatos, régi hidak megte-
kintése. Szállás Iszfahánban.

5. nap: Iszfahán - Jazd 
Reggeli után látogatás az 
örmény negyedben találha-
tó Vank Katedrálisban, mely 
Iszfahán egyik legnagyobb és 
legszebb temploma, majd a 
Péntek mecset megtekintése. 
Továbbutazás Irán és a világ 
egyik legrégebbi óvárosával 
büszkélkedő Jazdba, szállás.
6. nap: Jazd
Reggeli után városnézés 
JAZD-ban: séta a nyüzsgő si-
kátorokban, látogatás a Jame 
mecsethez és az Amir Chakh-
maq komplexumhoz, majd az 

iszlám előtti, ősi perzsa vallás, 
a zoroasztrizmus jegyében 
épült Tűz Templomának felke-
resése. Nevezetessége az itt 
őrzött, több mint ezernégy-
száz éve lobogó szent tűz. A 
városnézést követően kirán-
dulás a város melletti, sivatagi 
temetkezési helyhez, a Csend 
tornyához. Szállás Jazdban.

7. nap: Paszargadai - 
Perszepolisz - Siráz
Továbbutazás autóbusszal 
Sirázba. Útközben megálló 
PASZARGADAI-ban, ahol az 
Akhamenida-dinasztia ala-
pítójának, Kürosz királynak a 
sírhelye található. Elutazás a 
Naqshe Rostam sziklafalhoz, 
ahol több perzsa uralkodó, 
többek között Dareios, vala-
mint Xerxes kőbe vájt sírhe-
lye látható. Továbbutazás a 
Világörökség részét képező 
PERSZEPOLISZ-ba, melyet 
mintegy 2500 évvel ezelőtt, 
a legendás királyok, Dareios 
és Xerxész építettek. Séta az 
egykori főváros romjai kö-
zött. Szállás Sirázban.

8. nap: Siráz
Egész napos városnézés SI-
RÁZ-ban, Irán és Perzsia 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 
megtekintése. Látogatás a hí-
res perzsa költő Háfiz sírjánál. 
Délután séta a belvárosban: 
a Karim Kán erőd (Arg) és a 
Vakil mecset felkeresése. Este 
szabadprogram, majd késő 
este transzfer a repülőtérre.

9. nap: Siráz - Budapest
Hazautazás átszállással, reg-
gel érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

 

PERZSA EMLÉKEK
iráni KÖRUTAZÁS

június 22 - 30., október 26. - november 3.

399.000,-Ft

A hatalmas kiterjedésű Irán a Közel-Kelet egyetlen, „nem 
arab” országa! Az egykori Perzsia gazdag, évezredes kulturá-
lis és építészeti emlékeiből nyújtunk át Önöknek egy csokorral. 

PERZSA EMLÉKEK
Dátum:    06.22 - 06.30.
   10.26 - 11.03.
Részvételi díj:   399.000,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  129.000,- Ft   
Egyágyas felár:   97.000,- Ft

Szervizdíj / borravaló:  50,- USD
Vízumdíj:    29.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; *** / 
**** szállodák; félpanzió; kedvezményes  csoportos útlemon-
dási biztosítás; BBP utasbiztosítás; idegenvezetés; belépők.

UNESCO Világörökségek: Teherán: Golesztán Palota, Ká-
sán: Fín kert és pavilonjai, Iszfahán: Csalogánykert, Imam tér, 
Nagymecset, Jazd: óváros és a Doulatábád kert széltornya, 
Perszepolisz romváros, Paszargadai romkert és Nagy Kürosz 
mauzóleuma, Siráz: Perzsa (Eram)-kert
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1. nap: Budapest - Dubaj
Elutazás Dubajba a délutáni 
órákban. Érkezés késő este. 
Szállás.

2. nap: Dubaj
DUBAJ a második legfon-
tosabb emírség, amely az 
Arab-öböl partján kb. 72 km 
hosszan nyúlik el. Autóbu-
szos városnézés: Burj Al Arab 
Hotel (Dubaj egyik szim-
bóluma), Jumeriah mecset, 
Nemzeti Múzeum, Pálma-szi-
get, Creek öböl. Utazás Dei-
ra városrészbe, látogatás a 
fűszerpiacon, valamint meg-
nézzük az Arany piacot is. 
Este fakultatív programként 
Dhow túrára (hajókirándulás-
ra) indulhatunk tradicionális 
arab vitorlás hajókkal, ahol 
ínycsiklandó arab specialitá-
sokat kóstolhatunk, miköz-
ben a város éjszakai pazar fé-
nyeiben gyönyörködhetünk. 
Szállás Dubajban.

3. nap: Dubaj
Pihenés, vagy fakultatív si-
vatagi szafari. Utazás terep-
járókkal a homokdűnéken 
keresztül, ízelítő az arab kul-
túrából: Tanura show, henna-
festés, tevegelés, BBQ vacso-
ra. Szállás Dubajban.

4. nap: Sharjah 
Irány SHARJAH, a harmadik 
legnagyobb emírség! Első-
sorban kulturális központként 
ismert, de híres az iszlám 
törvények és hagyományok 
szigorú betartásáról is. Este 
fakultatív látogatás a Burj Ka-

lifában, a világ legmagasabb 
épületének 124. emeletén, 
majd transzfer a szállodába. 
Vacsora és szállás Dubajban.

5. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás az egykori kis ha-
lászfaluból tündöklő világvá-
rossá vált ABU DHABI-ba. A 
várnézés során „legeket” is 
felkeresünk: az Emirátusi Pa-
lota a második legdrágább 
hotel a világon, a Zayed sejk 
mecset a világ nyolcadik 
legnagyobb mecsete, negy-
venezer hívőt képes befo-
gadni egyszerre. A Heritage 
Village (Örökség Falu) Sza-
badtéri Múzeumban megis-
merhetjük a sivatagi életet, 
a kézművesek, takácsok és 
szakácsok mesterségeit. Va-
csora és szállás Dubajban.

6. nap: Dubaj - Budapest
Kora reggel hazarepülés. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

DUBAJ ÉS AZ EMíRségek
a megunhatatlan PERZSa-öböl

DUBAI

DECEMBER 7 - 12.

245.500,- Ft

ABU DHABI
Dubaj az Perzsa-öböl partján kb. 72 km hosszan nyúlik el. Az 
Egyesült Arab Emírségek legismertebb és legnépszerűbb 
emirátusa, az ország idegenforgalmi központja. A legtöbb 
külföldi vendég ide érkezik, itt üdül, vásárol és élvezi a szinte 
örökös napfényt. 

DUBAJ ÉS AZ EMÍRSÉGEK
Dátum:    12.07 - 12.12.
Részvételi díj:  245.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  98.000,- Ft
Egyágyas felár:   108.000,- Ft

Helyi forgalmi adó:  25,- USD
Szervizdíj / borravaló:  30,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
***/**** szálloda; büféreggeli és két alkalommal vacsora; 
idegenvezetés; BBP biztosítás.
Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén):
Dhow túra, esti hajókirándulás vacsorával:      kb. 50,- USD
Félnapos sivatagi túra programokkal, vacsorával: kb. 55,- USD
Burj Khalifa látogatás, transzferrel:       kb. 60,- USD

SIVATAGI TÚRA

SARJAH
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1. nap: Budapest - Bejrút
Repülés a délutáni órákban, 
átszállással BEJRÚT-ba. 
Szállás 6 éjszakán át Bejrútban.
2. nap: Szidón - Türosz
Kirándulás az ország déli tá-
jain. Először a Földközi-ten-
ger partján fekvő egykori 
föníciai várost, SZIDÓN-t 
keressük fel. Séta az óváros-
ban: keresztesek idejéből 
származó Tengeri várkastély, 
Szappanfőzők háza, Üvegfú-
vók műhelye. Továbbutazás 
TÜROSZ-ba. Fönícia leghí-
resebb városában született 
a legenda szerint Európé és 
Dido. Megnézzük a római 
időkből származó műemlé-
keket: diadalív, fürdők, Hip-
podrom. Visszautazás olajfa-, 
szőlő- és fügeültetvények 
mentén Bejrútba, szállás.

3. nap: Beit Eddin - Deir 
El-Qamar
Utazás BEIT EDDIN-be, ahol 
megnézzük a XIX. században 
épített II. Emir Bechir palo-
tát. Irány DEIR EL-QAMAR! 
Libanon egyik legszebb 
hegyes-völgyes táján sok 
fenyőféle, cédrus és tölgy 

magasodik az ég felé. Város-
nézés 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 
keresztül BAALBECK ró-
mai templomaihoz. Libanon 
legnagyszerűbb római kori 
kincse az ókori világ egyik 
csodája. Továbbutazás KSA-
RA-ba, ahol egy borkóstolón 
veszünk részt, majd AN-
JAR-ba, az Omayyadok egy-
kori városába látogatunk. 

5. nap: Bsharri - Qozhaya - 
Qadisha-völgy 
Utazás BSHARRI 1500 m 
magasan fekvő föníciai vá-
rosába. Látogatás Khalil 
Gibran, az itt született nagy 
libanoni költő életét bemu-
tató múzeumban. Továb-
butazás a Szent-völgyben 
(QADISHA-VÖLGY), a híres 
libanoni cédrusok vidékén. 
Több száz, hatalmasra nőtt 
cédrus áll a Qornet es-Saw-
da hegy (3.088 m) hófedte 
csúcsainak árnyékában, köz-
tük néhány, 1500 évesnél is 
idősebb. A QOZHAYA-ban 
található kolostorok közül 
megnézzük a Szent Antal 

sziklakolostort, ahol a szerze-
tesek visszavonultan éltek és 
imádkoztak már XII. század 
közepétől. 

6. nap: Tripoli - Büblosz
Utazás Észak-Libanon szék-
helyére, TRIPOLI-ba. Város-
nézés a történelmi nagyvá-
rosban, ahol a középkori és 
modern hagyományok mind-
máig együtt élnek: bazár, 
St. Gilles kastély, Hammam, 
kikötő. Továbbutazás BÜB-
LOSZ-ba, a világ egyik legő-
sibb, kb. 7.000 éves városába. 
Majdnem két tucat kultúra 
felemelkedése és bukása tet-
te az ország leggazdagabb 
régészeti lelőhelyévé és az 
UNESCO világörökség hely-
színévé. Megtekintjük a felleg-
várat, a régi kikötőt és a Szent 
János-Márk székesegyházat. 

7. nap: Bejrút - Jeita-barlan-
gok - Harissa
Délelőtt kirándulás a hí-
res Jeita barlangokhoz. A 
mészkőbarlangok egyikében 
található a világ egyik leg-
hosszabb cseppköve. A bar-
langtúrát követően, HARISSA 
településen, a hegyoldalban 
található Szent Szűz szobor 
mellől, megcsodáljuk a fővá-
ros panorámáját. Délután vá-
rosnézés BEJRÚT-ban, amit 
méltán neveznek: „Az arab 
világ kulturális fővárosának”, 
„Kelet Párizsának”, vagy a 
„Fények Városának”. Meg-
nézzük a Galambok Szikláját, 
a belváros látványosságait 
és a Nemzeti Múzeumba is 
ellátogatunk. A későesti re-
pülőtéri transzferig pihenés a 
szállodában. Hazautazás.

8. nap: Bejrút - Budapest
A hajnali átszállást követően 
érkezés Budapestre a reggeli 
órákban a menetrend függ-
vényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

LIBANON - A KÖZEL-KELET SVÁJCA
CSILLAGTÚRÁK A HÍRES CÉDRUSOK FÖLDJÉN

A Földközi-tenger partján fekvő Libanon az egyik legő-
sibb, főníciai alapítású közel-keleti ország. Csillagtúránk 
során Ön is megismerheti páratlan kulturális örökségét! 
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november 4 - 11.

269.900,- Ft

LIBANON - A KÖZEL KELET SVÁJCA
Dátum:    11.04 - 11.11.
Részvételi díj:   269.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  136.000,- Ft
Egyágyas felár:   72.000,- Ft
Félpanziós felár (6):  43.500,- 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 utasbiztosítás.

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

BEJRÚT

TRIPOLI

BÜBLOSZ
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1-2. nap: Budapest - Tokió
Elutazás Budapestről átszál-
lással Tokióba. Éjszaka a repü-
lőn, érkezés a japán fővárosba 
második nap este. Transzfer a 
szállodába, szállás.

3. nap: Nikkó - Chuzenji-tó - 
Kegon-vízesés - Tokió
Reggeli után kirándulás autó-
busszal NIKKO-ba, ahol ter-
mészeti szépségben gyönyör-
ködhetünk: a CHUZENJI-TÓ, a 
KEGON-VÍZESÉS, és az 1000 
méteres magasságba felveze-
tő „Iroha-zaka” - a 48 hajtűka-
nyarjáról híres ABC út. Moha 
lepte kőfalak, kőlámpások, ősi 
cédrusok - és ez csak egyike 
Nikkó útjainak, melyek a Toku- 
gawa sógunok dicsőségét és 
hatalmát tükröző Tóshó-gu 
szentélyhez vezetnek. A japán 
építészet remekét, Tokugawa 
leyasu sógun emlékhelyét 
22.000 m2 aranyozott felület, 
és míves fafaragások borítják. 
Szállás Tokióban.

4. nap: Tokió
Egész napos városnézés a ti-
tokzatos TOKIÓ-ban. A Toku- 
gawa sógunok XVI. századi 
családi temploma, a Zojoji, 
ahol a buddhizmussal ismer-
kedünk, majd a Tokió-torony 

teraszának 250 méter ma-
gasságából gyönyörködünk a 
nyüzsgő város panorámájá-
ban. Megpihenünk az Edo-ko-
rabeli Kiyosumi kertben, majd 
a hangulatos Ueno parkban 
található Tokiói Nemzeti 
Múzeumban megnézzük a 
japán kultúra és művészet 
legkiemelkedőbb alkotása-
it. Ellátogatunk az 1649-ben 
épült Asakusa szentélyhez és 
elvegyülünk az azt körülölelő 
színes bazár forgatagában. Az 
elegáns Omotesando sétány 
egészen más hangulatú, nem 
véletlenül nevezik a tokiói 
„Champs Elysées”-nek. Sé-
tánkat a világhírű Ginzán foly-
tatjuk. Kívülről látjuk még a 
parlamentet, a Császári Palo-
tát, a 634 m magas Tokió Sky 
Tree-t. Végül a Tokiói-öböl-
ben épült ultramodern mes-
terséges szigeten, Odaiban 
fejezzük be ismerkedésünket 
a sokszínű, metropolisszal. 
Szállás Tokióban.

5. nap: Kamakura - Ashi-tó - 
Kiotó
Utazás autóbusszal az ódon 
hangulatú KAMAKURA-ba. 
A város a XII. század végétől 
- közel 150 éven keresztül -, 
Japán katonai vezetőjének, 
a sógunnak volt székhelye. A 
sajátos kultúrát, mely tükrözi 
a harcosok lelkületét, megta-
pasztalhatjuk a hadistennek 
szentelt Tsurugaoka Hachi-
mangu sintó szentélyben. 

A buddhizmus is része volt 
ennek a kultúrának, gyönyö-
rű emléke a Nagy Buddha 11 
méter magas bronzszobra a 
XIII. századból. Továbbutazás 
a Hakone hegy lábánál talál-
ható ASHI-TÓ-hoz, ahonnan 
az időjárás függvényében 
legjobban látható az ország 
legmagasabb hegyének, a 
Fujinak havas csúcsa. Hajó-
kázást követően utazás a kö-
zel 300 km / óra sebességgel 
száguldó szuperexpresszel 
Kiotóba, szállás.

6. nap: Kiotó 
Kiotó ezer éven át volt Japán 
fővárosa és császári székhe-
lye. Itt található a legtöbb ősi 
palota, szentély, templom és 
kert. A japán kultúra és építé-
szet sokszínűségéből a főbb 
látnivalók: Nijo-jo (a sóguni 
palota), Kódai-ji zen templom 
és kert, Arany pavilon, Ryoanji 
-az „Alvó sárkány temploma” 
zen kőkertjével, Sanjusan-
gendo az 1000 karú Kannon 
temploma. Kimonó bemutató, 
majd a napot egy esti fakulta-
tív színházlátogatással zárjuk, 
ahol ízelítőt kapunk a japán 
kultúrából (kyogen, virágren-
dezés, bunraku, maiko tánc, 
stb.). Szállás Kiotóban.

7. nap: Miyajima - Hiroshima 
Kirándulás szuperexpresszel 
Hiroshimába, onnan hajóval 
a közeli MIYAJIMA szigetére, 
ahol látjuk a dagály idején a 
víz fölött „lebegő” Itsukushi-

ma szentélyt, sétálhatunk „az 
1000 matrac templomában”, 
láthatunk szelíd őzeket, és 
ámulhatunk a tengeröbölben 
emelt óriási „Torii” időtlen 
szépségén. Miyajima mél-
tán a három legszebb japán 
táj egyike. HIROSHIMA Bé-
ke-parkja (a „Dóm”) és mú-
zeuma méltó a megtekintés-
re. Szállás Kiotóban.

8. nap: Kiotó- Nara - Oszaka
Látogatás és séta az Ezüst 
Pavilon (Ginkakuji) díszes 
kertjében, majd utazás NA-
RA-ba. Ismerkedés a világ 
legnagyobb fából készített 
épületével és a Nagy Buddha 
szoborral. A város történelmi 
látnivalóinak megtekintése 
után séta az őzparkban. To-

vábbutazás Oszakába, Japán 
második legnagyobb városá-
ba. A modern építészet re-
meke a 173 m magas „Szelek 
tornya”, melynek tetejéről 
a város tökéletes körpano-
rámáját élvezhetjük, majd  
felkeressük a övezett Várat 
is. A rövidebb programot vá-
lasztó utasok részére transz-
fer az oszakai repülőtérre. 
Hazautazás az éjjeli órákban 
átszállással, kísérő nélkül.  
A hosszabb programot választó 
utasoknak szállás Oszakában.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli 
órákban, a menetrend függ-
vényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Japán a régmúlt s a legfejlettebb civilizáció ámulatba ejtő elegye, melyet még varázslato-
sabbá tesz a táj lenyűgöző szépsége, a rizsföldek és a kertek békéje, a szentélyek csöndje, az 
emberek kedvessége. Minden évszaknak megvan a maga varázsa. A tájak szépséget tovább 
fokozza a VILÁGÖRÖKSÉGEK közé tartozó látnivalók sokasága.

„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.” /Albert Camus/

KIOTÓ
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JAPÁN ŐSSZEL 
LÁNGOLÓ ŐSZI SZÍNEK, TITKOK, GÉSÁK - HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL!

október 20 - 28.

598.000,- ft

TOKYO
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9. nap: Eiheiji - Japán-tenger
Utazás vonattal az ,,Örök 
béke’’ zen buddhista temp-
lomhoz, melynek minden 
szegletéből béke, nyugalom 
és szépség sugárzik. Az EIHEI-
JI nem csak gyönyörködtet, de 
a lelket is felemeli. Ellátoga-
tunk a Japán tenger partjára, 
majd egy Bambusz múzeum-
ba. Este személyesen megta-
pasztaljuk a japán életformát: 
japán stílusú szállodai szobá-
ban futonon alszunk, japán 
vacsorát fogyasztunk, majd 
a napot a szálloda gyógy- 
vizes medencéjében zárjuk. 
Szállás FUKUI környékén.

10. nap: Kanazawa
Utazás KANAZAWA-ba, 
a „szamurájok városába”. 

Látogatás a hajdani sza-
muráj negyedben és egy 
szamuráj-házban. A gésák 
életével is megismerkedünk 
egy ma is működő, igazi tea-
házban. A város az aranyfüst 
készítés központja is - a híres 
műhelyek egyikében meg-
nézzük, hogyan készítik. Fel-
keressük a három legszebb 
japánkert közül a XVII.szá-
zadban elkészült Kenroku-
en-t, majd ellátogatunk egy 
helyi piacra is. Szállás Kana-
zawában.

11. nap: Shirakawago - Ta-
kayama - Toyama: a vidéki 
hagyományok őrzői
Utazás SHIRAKAWAGO-ba. A 
jellegzetes japán falu házai - a 
hatalmas hóeséseket kivéden-

dő - az ún. Gassho-zukuri stí-
lusban épültek. A falvat övező 
hegyek és a patak partján épült 
házak látványa kihagyhatatlan. 
A történelmi falu méltán lett 
az UNESCO világörökség ré-
sze. Továbbutazás TAKAYA-
MA-ba, melynek óvárosában 
szinte megállt az idő. A Toku- 
gawák korában sétálgatunk, 
szakéfőzdék, apró kis üzletek 
és többszáz éves fából épült 
lakóházak között. Megnézzük 
a híres takayamai fesztivál ide-
jén felvonuló, díszes kerekeken 
gördülő ún.”uszályok” múzeu-
mát is. Szállás TOYAMA-ban.

12. nap: Japán Alpok - Tokió
A mai napot teljes egészé-
ben a természetnek szentel-

jük. Vonattal és autóbusszal 
utazunk át a Japán Alpokon 
2.450 méter magasságot 
elérve. Kirándulunk még fel-
vonóval és libegővel is a nap 
során, így az őszi színekbe 
boruló tájat, patakokat, víze-
séseket, a gyönyörű Kurobe 
tavat - a rajta épült völgyzá-
ró gát az emberi akarat és 
teljesítőképesség lenyűgöző 
példája - jobban megcsodál-
hatjuk. A hegycsúcsok között 
folytatva utunkat megérke-
zünk TOKIÓ-ba, szállás.

13. nap: Tokió - Matsushima - 
Sendai: vizek varázsa
A mai napon megismerhet-
jük a 3 legszebb japán táj 
közül a másodikat (az első 
Miyajima volt) - kb. 1 órát ha-
jókázunk a Matsushima-öböl 
300 apró, fenyő borította, és 
kormoránok lakta kis szigete 
között. MATSUSHIMA-ban 
megnézzük a hely jelképé-
vé vált Godaido templomot 
(az Öt Istenség temploma), 
majd elsétálunk a Tohoku 
(Északkelet) leghíresebb zen 
templomához, az 1609-ben 
épült Zuiganjihoz. Szállás 
Sendai-ban.

14. nap: Yamadera - Yama-
gata - Tokió: a megszentelt 
hegy
A mai napon továbbuta-
zunk még északabbra, a 
„japán Meteorák”-hoz, a 
YAMADERÁ-hoz. Itt a céd-
rusok között 1015 lépcső 
megmászása vár ránk felfelé. 
A csodálatos panoráma kis 
„szentélyekkel” a hegyolda-
lon kárpótol majd bennünket 
a fáradalmakért. Úgy tart-
ják, minden egyes lépcsőfok 
megtételével távolodunk föl-
di bűneinktől, és közelebb ke-
rülünk a megvilágosodáshoz! 
Az első templomot 860-ban 
alapították, és a hely, illetve a 
hegyi templomok szépségét 
még a leghíresebb haiku-
költő, Bashó is megénekelte. 
Látogatásunkat követően Ya-
magatában vonatra szállunk 
és irány TOKIÓ. Az esti órák-
ban transzfer a tokiói Haneda 
nemzetközi repülőtérre, majd 
hazautazás, átszállással.

15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

               JAPÁN ŐSSZEL              HOSSZABBÍTÁS
Dátum:    10.20 - 10.28.  10.28 - 11.03.
Részvételi díj:   598.000,- Ft  454.000,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  172.000,- Ft   
Félpanziós felár (Ajánlott!):  42.500,- Ft   26.100,- Ft
Egyágyas felár:   119.600,- Ft  63.000,- Ft
Vonatbérlet az összes útvonalra: 94.600,- Ft  56.100,- Ft
Belépőjegyek kb.:   12.000,- JPY  8.000,- JPY
Szervízdíj / Borravaló:  25,- USD   20,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %. 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel; a program során autóbusszal, vonattal, szupe-
rexpresszel, komppal és hajóval, a hosszabbításon kabinos felvonóval, illetve libegővel is; 
középkategóriás szállodák; a hosszabbításon 1 éj japán szobákban; bőséges büféregge-
li;idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: Kamakura: Buddha szobor, Nikko templomai és szentélyei, Ki-
otó történelmi műemlékei, Nara történelmi műemlékei, Miyajima szigete, Hirosima: béke 
emlékmű, Shirakawago történelmi falvak

SHIRAKAWAGO

október 28 - november 3.

+454.000,- ft
HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG 

KANAZAWA - TAKAYAMA - JAPÁN ALPOK - MATSUSHIMA

IDEJE ENGEDI? TARTSON VELÜNK A HOSSZABBÍTÁS KÜLÖNLEGES PROGRAMJAIN IS!
Utazásunk egy teljesen új szakasszal folytatódik. Az ősi Japán hangulatából ízelítőt kaphat-
tunk Kiotóban, de akit vonz az ismeretlen vidék, a Japán tenger partjának békéje és nyu-
galma, a távoli észak titkainak felkutatása, a múlt és a vidéki jelen mélyebb megismerése , 
annak ajánljuk ezt a csodálatos, szamurájok és gésák nyomdokait követő 7 napot!

Á
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1. nap: Budapest - Tbiliszi
Repülés átszállással Tbiliszi-
be. Vacsora, szállás.

2. nap: Sanahin - Hagpat - 
Jereván
Utazás az „Örmény Svájcon” 
keresztül. SANAHIN és HAG-
PAT kolostorai egyházi és fel-
sőoktatási központok voltak. 
Vacsora, szállás Jerevánban.

3. nap: Jereván
Ismerkedés az örmény főváros-
sal, JEREVÁN-nal: Parlament, 
Elnöki Palota, Opera, Kék me-
cset, Genocídium emlékhely, 
Matenadaran (kézirattár). Vé-
gezetül kóstolóval egybekötött 
konyakgyár látogatás. Vacsora, 
szállás Jerevánban.

4. nap: Ecsmiadzin - Garni - 
Geghard - Jereván
Utazás ECSMIADZIN-ba, az 
egykori fővárosba. Látogatás 
a IV. században egy pogány 
szentély helyén épült székes-
egyházban és kincstárban. Az 
Azat folyó völgyében a GAR-
NI erődöt és GEGHARD Szent 
Dárda kolostor templomát 

keressük fel. Vacsora Garni-
ban, szállás Jerevánban.

5. nap: Kor Virap - Noravank
Irány a hajdanán tömlöcként 
funkcionáló KOR VIRAP (Mély 
Verem kolostor), ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik az 
Ararát hegységre. Következő 
megállónk a NORAVANK ko-
lostor, a XIII-XIV. századi püs-
pökségi székhely és kulturális 
központ. Szállás Jerevánban.

6. nap: Szeván-tó - Gosavank  
- Tbiliszi
Utazás a SZEVÁN-TÓ-hoz, 
Örményország gyöngysze-
méhez. Rövid pihenő után 
továbbutazás a Kaukázus he-
gyi útjain a középkori örmény 
szellemi élet központjához, a 
GOSAVANK kolostorhoz. Va-
csora, szállás Tbilisziben.

7. nap: Tbiliszi
Egész napos városnézés a 
grúz fővárosban, TBILISZI-ben: 
óváros, Szentháromság Szé-
kesegyház (a Dél-Kaukázus 
legnagyobb építménye és 
egyben a Grúz Ortodox Ke-
resztény Egyház legnagyobb 
temploma), Nemzeti Múzeum, 
Chardin - városközpont. Va-
csora, szállás Tbilisziben.

8. nap: Grúz hadi út 
Kirándulás a Kaukázus bércei 
között. Első megállónk a híres 
ANANURI épületegyüttese, 
mely Grúzia egyik legősibb 
családja, az Aragvi hercegek 
rezidenciája volt. Időjárás 
függvényében továbbutazás 
terepjárókkal a 2.170 m ma-
gasságban található Gergeti 
Szentháromság templomhoz, 
lenyűgöző völgyeken, erdős 
tájakon és hágókon keresztül. 
Vacsora, szállás Tbilisziben.

9. nap: Mcheta - Uplisztszik
MCHETA Grúzia egyik első 
települése, legidősebb temp-
loma a IV. századi alapokra 
épült Szveti Choveli. A Jvari 
monostor a VI-VII. századi 
építészet remeke. UPLISZT-
SZIK barlangvárosát az i.e. I. 
században alakították ki, a la-
kóhelyiségek 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. Is-
merkedés a főbb nevezetes-
ségekkel: az óváros zegzugos 

utcái, Leánytorony, tenger-
parti sétány, Mártírok emlék-
műve, a sirváni sahok palotá-
ja. Vacsora, szállás Bakuban.

11. nap:  „Festett hegység” - 
Khinaliq
Utazás a Kaukázus bércei kö-
zött, útközben rövid megálló 
és fényképezési lehetőség 
a KIZHI közelében elterülő 
azeri „Festett-hegység”-nél. 
Időjárás függvényében terep-
járókkal felkapaszkodunk a 
2500 m magasságban fekvő 
KHINALIQ-ba. A hegyi fa-
lucskában mind a mai napig 
szinte csak őslakosok laknak, 
sajátos nyelvhasználattal. Va-
csora, szállás Bakuban.

12. nap: Gobusztan - Baku
GOBUSZTAN különleges ta-
núhegy, kb. 500 hektáron 
sok ezer ősi sziklarajzzal és 
több mint 300 iszapvulkán-
nal. Rövid pihenő az iszap- 
fortyogóknál. Szabadidő, va-
csora és szállás Bakuban.

13. nap: Szurahani - Baku - 
Budapest
A közeli SZURAHANI-ban fel-
keressük a Tűz templomát és 
az egykori Zoroaszter szent- 
élyt. Hazautazás átszállással. 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Á
Z

SI
A

Örményország a világ egyik legrégebbi civilizációjának bölcsője, itt haladt a selyemút. 
A Kaukázus méltóságteljes hegyvonulatai, a kolostorok birodalma, a grúz hadiút és Baku, a 
„Kaszpi-tengeri Dubaj” teszi felejthetetlenné körutazásunkat. Tbilisziből Bakuba repülve, 
kényelmesebben utazunk!

TBILISZI

május 15 - 27., szeptember 18 - 30.

499.900,- Ft

ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - AZERBAJDZSÁN
Dátum:    05.15 - 05.27.
   09.18 - 09.30.
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: 25,- USD
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft
Örményországba és Grúziába magyar állampolgároknak 
vízum nem szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi ***/**** szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP biz-
tosítás; belépők. 
UNESCO Világörökség: Örményország: Ecsmiadzin: Ka-
tedrális és templomai; Geghard monostora és az Azát-folyó 
felső szakasza,  Sanahin kolostor, Hagpat kolostor. Grúzia: 
Mcheta óvárosa, Azerbajdzsán: Baku óvárosa, Gobusztáni 
sziklarajzok. 

ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - AZERBAJDZSÁN 
BIBLIAI ÉDENKERT - GRÚZ HADIÚT - KAUKÁZUSI SZKÍTIA

BAKU
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1. nap: Budapest - Taskent
Repülés átszállással, éjszakai 
érkezés Taskentbe. Szállás.  

2. nap: Taskent
Reggeli után városnézés 
TASKENT-ben: Függetlenség 
tere, Operaház, Iparművésze-
ti Múzeum, Barak kán medre-
sze („közép-ázsiai Vatikán”), 
Kukeldas medresze (iszlám 
teológia) XVI. századból 
származó épülete. Késő dél-
után transzfer a repülőtérre, 
utazás Urgencsbe. Vacsora, 
szállás Khivában

3. nap: Urgencs - Khiva
Autóbuszos városnézés a 
Vámbéry Ármin útleírásában 
is szereplő KHIVA-ban, a hí-
res Karakum-sivatagi oázis-
ban, melyet évszázadokon 
keresztül több mint 2 km 
hosszú és 7-8 méter magas 
fal védelmezett. Icsán-Ka-
lában (Hiva óvárosa) egy 
csokorban találjuk a város 
műemlék-épületeit (palo-
ták, mecsetek, medreszek, 
minaretek, mauzóleumok). 
Folklór műsorral egybekötött 
vacsora. Szállás Khivában.

4. nap: Buhara
Utazás autóbusszal a Kizil- 
Kum sivatagon át BUHA-
RA-ba. Városnézés: XVI-XVII. 
századi Ljabi-hauz központ 
(a társadalmi élet helyszí-
ne), a korábban karavánsze-
rájként működő Divan-be-
gi medresze, a XII. századi

Magoki-Attari mecset. Va-
csora, szállás Buharában.

5. nap: Buhara
A településen kívül épült 
Mokhi-Khosa Palota megte-
kintése után, BUHARA-ban  
folytatjuk a városnézést:  
Citadella / Ark (benne Vám-
béry Ármin emlékszoba), 
Bolo Hauz mecset, a XII. szá-
zadban épült Csasma-Ajub 
mazar (csodatévő hely), Sza-
manid mauzóleuma, Ulugbek 
medresze stb. Folklór műsor-
ral egybekötött vacsora No-
dir Divan-begi medreszében. 
Szállás Buharában. 

6. nap: Shahrisabz - 
Szamarkand
Utazás SHAHRISABZ-ba. Vá-
rosnézés: a XIV. században 
épült Ak-Szaraj kastély, ba-
zár, Kok-Gumbas - és Hazrati 
imam mecset, Gumbazi-Se-
idan mauzóleum. Vacsora, 
szállás Szamarkandban.

7. nap: Szamarkand
Egész napos városnézés 
SZAMARKAND-ban: Regisz-
tán tér épületei, Bibi Hanim 
mecset (a legnagyobb me-
cset Közép-Ázsiában), bazár, 
Ulug Beg csillagvizsgálója 
stb. Egy színházi előadás 
megtekintése. Vacsora, szál-
lás Szamarkandban.

8. nap: Szamarkand - Taskent 
Folytatjuk a városnézést Sza-
markandban: Sahi Zinda -  
nekropolisz, XV. századi Gür 
Emír mauzóleuma, látogatás az 
Üzbég Történeti Múzeumban. 
Majd expressz-vonattal irány 
Taskent! Búcsúvacsora. Éjszakai 
hazautazás, átszállással. 

9. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Április 8-án Taskentben lehető-
ség van szavazni!

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!
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ÜZBEGISZTÁN
Dátum:   04.07 - 04.15. 10.10 - 10.18.
Részvételi díj:  279.900,- Ft 289.700,-Ft
Repülőjegy:  86.400,- Ft 99.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  95.000,- Ft 
Egyágyas felár:   54.300,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítást: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD
Vízumdíj kb.:  25,- USD
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, vonattal, belföldi 
repülőjegy; helyi ***/**** szállodák; félpanzió (2. nap  
reggelitől 8. nap vacsoráig); belépők, folklór programok; 
idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.  

UNESCO Világörökségek: Khiva-, Buhara-, Shahrisabz óvá-
rosa, Szamarkand 

TASKENT

Fedezzük fel a hatalmas közép-ázsiai országot, Vámbéry Ármin nyomában! Az egykori 
szovjet tagállamot a selyemút tette virágzó birodalommá, monumentális muzulmán építé-
szeti emlékei közül a legjelentősebbek tárulnak fel előttünk.

április 7 - 15., október 10 - 18.

279.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL   ÜZBEGISZTÁN
A SEJTELMES SELYEMÚTON

KHIVA

SZAMARKAND
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2018 ŐSZ

ELŐKÉSZÜLETBEN

KÖVETKEZŐ KATALóGUSUNK ÚJDONSÁGA!

MARY NAGYMECSET

Új körutazásunk programja, idő-
tartama, dátuma és részvételi díja 
- előkészületben.  Kérjük, kísérjék 
figyelemmel honlapunkat, illetve 
érdeklődjenek irodánkban!
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KARAVÁNOK NYOMÁBAN A SELYEMÚTON 
TÜRKMENISZTÁN - KAZAHSZTÁN - ÜZBEGISZTÁN

ASTANAALMATY
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1. nap: Budapest - Peking
Utazás átszállással Pekingbe. 
Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés Pekingbe a délutáni 
órákban, transzfer a szállodá-
ba. Esti séta a Wang fu csing 
- az ízek utcájában. Vacsora, 
szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés  
PEKING-ben: Tiananmen tér 
- a világ legnagyobb tere; 
Tiltott Város - a világ leg-
nagyobb területű uralkodói 
rezidenciája, mely a Ming és 
a Csing-dinasztia 24 uralko-
dójának volt székhelye; Nyári 
Palota - a császárok nyári lak-
helye. Szállás Pekingben. 

4. nap: Kínai nagy fal - 
Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb 
építészeti alkotásához, kínai  
NAGY FAL-hoz, mely kéte-
zer éven keresztül épült. A 
Ming-dinasztia 16 császára 
közül 13 Pekingből irányította 
birodalmát, és itt is temették 
el őket. Az „U” alakú völgyben 
lévő sírok közül egyet megte-
kintünk. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking - Xian 
Felkeressük a buddhista 
Láma templomot, melynek 
hatalmas, egyetlen fatörzsből 

készült Buddha szobra a Gu-
inness rekordok könyvében is 
szerepel. Az Ég templomában 
a császárok imádkoztak az Ég 
Urához a jó termésért. Szuper- 
expresszel (kb. 5,5 óra) érke-
zünk Xianba. Szállás.

6. nap: Xian - Agyaghadsereg
Egész napos városnézés  
XIAN-ban: Kőtábla-erdő Mú-
zeum és a világ nyolcadik 
csodájának tartott Agyag-
hadsereg. Este fakultatív 
programként: Tang-dinasztia 
show. Szállás Xianban.

7. nap: Xian - Sanghaj
Félnapos városnézés Xianban: 
Nagy Vadlúd pagoda, Nagy-
mecset és a harangtorony. 
Majd átrepülünk Sanghajba. 
Kínai akrobata show megte-
kintése. Szállás Sanghajban.

8. nap: Sanghaj
Városnézés SANGHAJ-ban. A 
hosszú évszázadon át csen-
des kis halászfalu a XIX. szá-
zadban, az ópiumháborúkat 
lezáró nanjingi egyezmény 
nyomán vált jelentős kikötő-
vé és sokmilliós világvárossá. 
A híres Jade buddha temp-
lom féltve őrzött kincsei a 
csillogó fehér jade kőből fa-
ragott Buddha szobrok. Fel-
keressük az Örömök kertjét. 
Szállás Sanghajban.

9. nap: Sanghaj 
Folytatjuk a városnézést Kína 
második legnagyobb metro-

poliszában. Sétálunk Sanghaj 
Manhattanjében, az ultramo-
dern Pudong városrészben. 
Továbbá a híres Bund-on, 
Sanghaj Wall Street-jén, ahol 
a múlt század elején mo-
numentális épületeket épít-
tettek az európai bankok és 
biztosítók, valamint a város 
főutcájában, a Nancsing Ro-
ad-on. Délután szabad prog-
ram. Késő este hazautazás 
átszállással. 

10. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

„Nyi hao!” Kínaiul annyit tesz, jó napot! Szuper gyorsan, 
szuper expresszel Kínában. A világ legnépesebb országa, 
ahol a modern technika és az ősi kultúra keveredik. Meg-
hökkentő felhőkarcolók, égbe növő, rohanó nagyvárosok, 
császári paloták, kertek, sír- és kegyhelyek elképesztő so-
kasága, a legősibb civilizáció remekei. Az álomszép látni-
valók mellett ellátogatunk a kínai nagy falhoz és utazunk a 
puskagolyónak becézett szuperexpresszel is.

NAGY FAL

JÚLIUS 18 - 27., OKTóbER 20 - 29.

299.900,- Ft

KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG
Dátum:    07.18 - 07.27.
   10.20 - 10.29.
Részvételi díj:   299.900,- Ft
Reptéri illeték kb.:   152.000,- Ft
Egyágyas felár:   91.500,- Ft
Belföldi repülőjegy:   185,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  40,- USD

Vízumdíj:            19.000,- Ft
Vízumügyintézési díj:  5.000,- Ft 
Fakultatív program: 
Tang-dinasztia show műsor:  8.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
szuperexpresszvonattal; helyi ***/**** szállodák; félpanzió; be-
lépők program szerint; BBP biztosítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: 
Peking: Ég temploma, Nyári palota és a Tiltott Város; 
Ming sírok, Kínai Nagy Fal, Xian: Agyaghadsereg

NAGY FAL

Á
Z

SIAKÍNAI ARANYHÁROMSZÖG
PEKING - XIAN - SANGHAJ

TILTOTT VÁROS

XIAN
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1. nap: Budapest - Peking
Repülés átszállással Peking-
be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés a kínai fővárosba a 
délutáni órákban. Esti séta a  
Wang Fu Csing-en, az „Ízek 
Utcájában”.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PE-
KING-ben. A Tiananmen tér 
a világ legnagyobb tere. A 
TILTOTT VÁROS a világ leg-
nagyobb területű uralkodói 
rezidenciája, mely a Ming és a 
Csing dinasztia 24 uralkodó-
jának volt székhelye. A Nyári 
Palota a császárok nyári lak-
helye, egy óriási, 290 hektá-
ros terület, a Kunming tóval 
és számos látványos épület-
tel. Szállás Pekingben.

4. nap: Nagy fal - Ming-sírok
Utazás a világ legnagyobb 
építészeti alkotásához, a kí-
nai NAGY FAL-hoz, mely mai 
formáját több mint kétezer 
év folyamatos építés során 
nyerte el, kezdve a Hadako-
zó Fejedelemségek korától, 
az első kínai császár, Csin Shi 
Huang-ti egyesítő építkezé-
sein keresztül a Ming dinasz-
tia nagy felújító munkálatain 
át, egészen a turisták kedvére 

tett restaurálásokig. Lenyű-
göző látvány, amint kígyó-
ként húzódik végig a Pekin-
get övező hegyek gerincén. 
A Ming-dinasztia 16 császára 
közül 13 Pekingből irányította 
birodalmát - és itt is temet-
ték el őket. A temetkezési 
helyet nagy gondossággal, 
földjósok, varázslók, tudósok 
segítségével választotta ki az 
első ide temetkező császár. 
Az „U” alakú völgy hegyei-
nek lábánál elhelyezkedő sí-
rok közül nézünk meg egyet. 
Szállás Pekingben.

5. nap: Peking - Zhengzhou 
A főváros két sajátos neveze-
tességével ismerkedünk meg. 
A Láma templom helyén ere-
detileg hercegi palota állt. 
Fő látványossága a Guin-
ness Rekordok Könyvében is 
szereplő hatalmas, egyetlen 
fatörzsből készült Buddha 
szobor. Az Ég templomában 
a császárok imádkoztak „aty-
jukhoz”, az Ég Urához a jó 
termésért. Ennek helyszínei, 
a csodálatos fehér márvány 
oltár és a csak fából, egyetlen 
fémszög felhasználása nélkül 
készült épületek, melyek ma 
is itt állnak.  Utazás szupe-
rexpressz vonattal (kb. 3 óra) 
Zhengzhou-ba. Érkezés az 
esti órákban, szállás.

6. nap: Shaolin kolostor
Utazás a SHAOLIN kolostor-
hoz, a kínai harcművészet 
bölcsőjéhez. A Shaolin kung-fu 
kialakulása és filozófiája szoro-

san kapcsolódik a Ch’an budd-
hizmushoz. Harcművészeti 
bemutató és a több mint 200 
pagodából álló, Pagoda Erdő 
megtekintése. A pagodák 
központi buddhista szentély-
nek számítottak 4 dinasztián 
keresztül. Szállás Luoyangban.

7. nap: Longmen-barlangok
Délelőtt irány a LONGMEN-bar-
langok, ahol a szikla- vájatok 
számtalan szentélyt és 70 ezer 
szobrot rejtenek! Megtekintjük 
a Fehér Ló templomot, mely 
a legendák szerint Kína első 
buddhista temploma. Luoyang-
ból szuperexpresszel érkezünk 
Xianba (kb. 2 óra). Szállás.

8. nap: Xian - Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XI-
AN-ban: Kőtábla-erdő Mú-
zeum, és a világ nyolcadik 
csodájának tartott Agyag-
hadsereg, mely az első kínai 
császár, Csin Shi Huang-ti ma-
uzóleumát volt hivatott őrizni. 
Este fakultatív Tang-dinasztia 
show. Szállás Xianban.

9. nap: Xian - Hangzhou
Folytatjuk a városnézést Xi-
anban: Nagy Vadlúd Pagoda, 
Nagymecset és a Harangto-
rony. Délután repülés Hang-
zhou-ba, szállás.

10. nap: Hangzhou - Sanghaj
Városnézés HANGZHOU-ban, 
a hajdani császári fővárosok 
egyikében: Nyugati-tó, Hat 
Harmónia Pagodája. Látoga-
tás egy kínai teaültetvényen. 
Este utazás Sanghajba, szállás.

11. nap: Sanghaj
Váronézés SANGHAJ-ban. 
Megismerkedünk a város 
„Wall Streetjével”, a Bund-
dal, ahol a múlt század elején 
monumentális épületeket épí-
tettek az európai bankok. A 
Jade Buddha templom féltve 
őrzött kincsei a csillogó fehér 
jade kőből faragott szob-
rok. Felkeressük a Yü Yüan-t, 
avagy Örömök kertjét. Csodá-
latos pavilonokat, sziklakom-
pozíciókat, tavacskákat, sőt 
több fal tetején végigkígyózó 
sárkányt is láthatunk. Este kí-
nai akrobata show megtekin-
tése. Szállás Sanghajban.

12. nap: Suzhou - Sanghaj 
Kirándulás „Kelet Velencé-
jébe”, SUZHOU-ba. A város 
a kínai kertművészet éke. A 

Tigris-domb, egy jellegzetes 
kínai kert és egy selyemma-
nufaktúra meglátogatása. A 
nap végeztével, elbúcsúzunk 
azon utastársaktól, akik ha-
zautaznak. A teljes nagykörút 
utasainak szállás Sanghajban.
A rövidebb program utasa-
inak transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás az éjjeli órákban 
átszállással, kísérő nélkül. Ér-
kezés Budapestre másnap a 
déli órákban. 

A csoport kettéválik: a Csá-
szárvárosok program utasai 
késő este, kísérő nélkül ha-
zarepülnek átszállással. Ér-
kezés Budapestre másnap, a 
menetrend függvényében. A 
Nagykörút utasainak szállás 
Sanghajban.

KÍNAI CSÁSZÁRVÁROSOK
PEKING - XIAN - HANGZHOU - SANGHAJÁ

Z
SI

A

KÍNAI KÖRUTAZÁSUNK 2 VARIÁCIÓBAN IS FOGLALHATÓ! 
A rövidebb, Császárvárosok programunk 12 nap alatt elkala-
uzolja Utasainkat földünk legnépesebb országának több ezer 
éves történelmi emlékeihez, a legjelentősebb városok meg-
ismerésén túl természetesen a kínai nagy falhoz is ellátoga-
tunk! Akiknek lehetőségük van egyszerre többet látni, ha már 
elrepülnek a távoli Távol-Keletre, velünk tarthatnak még 6 
nap erejéig Nagykörutunkon, ahol Dél-Kínával ismerkedünk!

MÁJUS 10 - 22., SZEPTEMBER 13 - 25.

451.000,- Ft

TILTOTT VÁROS

NAGY FAL
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13. nap: Sanghaj - Guilin
Szabadidő a nyüzsgő világ-
városban. Este repülés Guilin-
ba. Szállás.

14. nap: Li-folyó
Hajókirándulás a LI-FOLYÓ 
bizarr mészkőtornyokkal öve-
zett, leglátványosabb szaka-
szán. Visszautazás GUILIN-ba, 
amely kínaiul kassziafa-erdőt 
jelent. A fa virágából préselt, 
rendkívül kellemes illatú olaj 
a helyi konyha fontos alap-
anyaga. Kirándulás a folyó-
parti kúpkarszthoz, a Nádfu-
vola-cseppkőbarlanghoz és 
az Elefántormány-hegyhez. 
Szállás Guilinban.

15. nap: Kanton
Utazás szuperexpresszel (kb. 
2,5 óra) Kína harmadik legna-
gyobb városába. A Gyöngy-fo-
lyó torkolatánál fekvő KAN-
TON-t kikötője és több száz 
éves kereskedő múltja miatt, 
a „Nyugat kapujának” tekintik. 
Ismerkedés a főbb neveze-
tességekkel. A Hat Banyanfa 
Temploma (ősi buddhista 
kegyhely). A templom legfőbb 
épülete a Virágos Palota szí-
nes külsejéről kapta nevét. A 
Dr. Sun Jat Sen emlékcsarnok 
megtekintése. Az „Öt Kos” 
szobrot 1959-ben emelték 
egy legenda emlékére, mely 
szerint öt mennybéli lény ér-

kezett az égből öt koson, a 
kosoknál egy-egy szem rizs 
volt, ezzel hozva a menny üze-
netét, hogy ezen a környéken 
soha többé nem lesz éhínség.  
Szállás Kantonban.

16. nap: Hongkong
Irány HONGKONG!. Városné-
zés a térség kereskedelmi és 
pénzügyi fellegvárában: Vik-
tória-csúcs, Aberdeen, ebéd 
egy úszó étteremben, West 
Kowloon expressz út, Wong 
Tai Sin templom. Szállás 
Hongkongban.

17. nap: Makaó - Hongkong
Szabad program Hongkong-
ban, vagy fakultatív egész 

napos hajókirándulás MAKAÓ 
városába, ebéddel. A félszi-
get és két kis sziget (Taipa és 
Coloane) 442 éves portugál 
irányítás után 1999-ben került 
vissza az anyaországhoz. A 
városállamban megtapasztal-
juk a portugál gyarmati idők 
és a legmodernebb nyugati 
építészet harmóniáját. Vissza-
térünk Hongkonba, ahonnan 
késő este hazautazunk átszál-
lással. Éjszaka a repülőn. 

18. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Á
Z

SIAKÍNAI NAGYKÖRÚT
A CSÁSZÁRVÁROSOK & LI-FOLYÓ, KANTON, HONG-KONG ÉS MAKAÓ!

      KÍNAI CSÁSZÁRVÁROSOK    KÍNAI NAGYKÖRÚT
Dátum:   05.10 - 05.22.   05.10 - 05.27.
   09.13 - 09.25.   09.13 - 09.30.
Részvételi díj:   451.000,- Ft   648.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 145.000,- Ft   155.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 230,- USD    490,- USD
Egyágyas felár:   129.600,- Ft   195.600,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:   55,- USD    80,- USD
Vízum:      19.000,- Ft
Vízumügyintézési díj:     5.000,- Ft
Fakultatív program (min. 10 fő jelentkezése esetén, magyar nyelvű idegenvezetővel): 
Tang dinasztia show     8.000,- Ft   
Hajókirándulás Makaóra, ebéddel:           ---    190,- USD
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, szuperexpressz vonattal, autóbusszal és hajóval;  
helyi *** / **** szállodák; félpanzió (reggeli és ebéd program szerint, a 17. napon reggeli);  
idegenvezetés; belépők program szerint; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Peking: Ég temploma, Nyári Palota és a Tiltott Város; Ming-sírok; kínai nagy 
fal; Longmen-barlangok, Suzhou-i kertek; Agyaghadsereg; Hangzhou: Nyugati-tó, Makaó: óváros

SANGHAJ

MÁJUS 10 - 27., SZEPTEMBER 13 - 30.

648.500,- Ft  

A „Császárvárosok” körutazás folytatásaként hajózunk a 
Li-folyó mesebeli kúpkarsztjai között és felfedezzük Dél-Kí-
na legcsillogóbb világvárosait: Kantont, Hongkongot és az 
„ázsiai Las Vegast”, Makaót!

HONGKONG

MAKAÓ

KANTON
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1. nap: Budapest - Chongqing
Repülés átszállással Chong- 
qingba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Chongqing
Érkezés a délutáni órákban 
CHONGQING-ba, a Jangce 
(Chang-jiang) és a Jialing 
összefolyásánál fekvő dom-
bok városába. Ismerkedés 
Kína legnagyobb, 38 mil-
lió lakosú településével: a 
Lúd-domb park (Eling Gon-
gyuan) a város legmagasabb 
pontja (280 m). Vacsora és 
szállás.

3. nap: Chongqing - Dazu - 
Jangce
Reggeli után utazás a progra-
munk egyik csúcspontjához, 
DAZU városba. Látogatás a 
világhírű sziklatemplomok-
ban, ahol mintegy 50.000, 
a IX. és XIII. század között 
készült szobor tekinthető 
meg. A leglátványosabb, szí-
nes szoborcsoportok meg-
tekintése után visszautazás 
Chongqingba és BEHAJÓ-
ZÁS. Három éjszaka szállás 
és teljes ellátás a Victoria So-
phia hajón.

4 - 5. nap: Hajózás a Jangcén
Utunk a Jangcén, a Föld har-
madik leghosszabb folyóján 
vezet a Három-szoros vilá-
gába. Sorrendben a Qutang, 
a Wu majd a Xiling szoroson. 
Menet közben több alka-
lommal is kiszállunk. Láto-
gatás egy látványos taoista 
szentélykörzetben. Hajóki-
rándulást teszünk a Jangce 
egyik mellékfolyóján, majd 
megismerkedünk a világ 
legnagyobb vízierőművével, 
amelynek gátja több mint 
170 m magasra duzzasztja fel 
a Jangce vízszintjét. Áthala-
dunk az ötkamrás, 82 méter 
szintkülönbséget áthidaló 
zsiliprendszeren. 

6. nap: Yichang - Zhangjiajie
YICHANG a Három-szoros 
keleti kapuja. A világ egyik 
legvitatottabb építményé-
nek - a természet drasztikus 
átalakítása és kb. 1,3 mil-
lió ember átköltöztése árán 
épített Három-szoros gát 
- megtekintése után, kikö- 
tünk Yichangban. Utazás 
autóbusszal Zhangjiajie-be, 
szállás.

7 - 8. nap: Wulingyuan Nem-
zeti Park (Dayong)
Kirándulás Hunan tartomány 
egyedülálló nemzeti park-
jába, mely csodás fáiról és 
közel 3000 lélegzetelállító 

homokkőoszlopáról ismert. 
A ZHANGJIAJIE NEMZETI 
ERDŐ PARK-ot 1982-ben 
alapították. Gyönyörű vadre-
gényes erdői és függőleges 
sziklaoszlopai megihlették 
az Avatar című film rende-
zőjét, James Cameront is. Az 
UNESCO 1992-ben felvette a 
Világörökségek közé. A csú-
csok között számos szurdok 
terül el, patakokkal, folyókkal, 
vízesésekkel, barlangokkal 
és tavakkal. A park két im-
pozáns természetes híddal is 
büszkélkedik, az egyik a világ 
legmagasabb természetes 
hídja, 257 m magasan ível 

a völgy fölött. Programunk 
fénypontja az 1098 m ma-
gas TIANZI-HEGY, melynek 
csúcsára kabinos felvonóval 
lehet feljutni. A Bailong felvo-
nót stílusosan “Száz sárkány 
liftnek” is nevezik, lélegzet-
elállító élmény repülni a há-
romszoros Guinnes rekorder 
lifttel, mely a világ legma-
gasabb, leggyorsabb és leg-
nagyobb teherbírású kültéri 
felvonója! Hogy elérjük az 
alsó állomását, egy másik 
felvonóval, vagy közel 100 
kanyarral tűzdelt szerpenti-
nen lehet eljutni. A csúcsról 
szédítően zavartalan, 360 

fokos panoráma tárul elénk! 
Az időnként sűrű ködből 
előbukkanó karcsú, kb. 1000 
m magas sziklák olyan lát-
ványt nyújtanak, mintha a 
levegőben úsznának. Időjá-
rás függvényében sétálunk 
a világ legmagasabb és leg-
hosszabb üveghídján, 300 
m magasságban, és hosszan 
túrázunk (kényelmes túraci-
pő ajánlott!) az Arany-patak 
mentén is a második napon. 
Szállás Zhangjiajie-ben.

9. nap: Kanton
Repülés KANTON-ba, a leg-
gazdagabb kínai tartomány, 
Guandong székhelyére. Ki-

Á
Z

SI
A

Tartson velünk Kína egyedülálló természeti kincseinek bi-
rodalmába! Hajózunk a Jangcén, kirándulunk az Avatar 
díszletei között, a Zhangjiajie Nemzeti Erdő Parkjában. Dél-
kelet-Kínából nem jöhetünk haza Hongkong és Makaó meg-
tekintése nélkül! 

JANGCE

KANTON

AVATAR-SZIKLÁK

DÉL-KÍNAI VARÁZSLAT
kalandozás a jangce-folyótól az avatar tájain át a gyönGy-folyó torkolatáig
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kötője és több száz évre visz-
szanyúló kereskedő múltja 
miatt a „Nyugat kapujaként” 
is emlegetik. Ismerkedés a 
főbb nevezetességekkel. A 
Hat Banyanfa Temploma vi-
lágszerte ismert ősi budd-
hista kegyhely. A templom 
legfőbb épülete az 1097-ben 
épült Virágos Palota színes 
külsejéről kapta nevét. Az 57 
méter magas pagoda kívülről 
9 szintes, de belül 17 emelet 
különül el. A Dr. Sun Jat Sen 
emlékcsarnok megtekintése. 
Az „öt Kos szobrot” 1959-ben 
emelték egy legenda emléké-
re, mely szerint öt mennybéli 

lény érkezett az égből öt ko-
son, a kosoknál egy-egy szem 
rizs volt, ezzel hozva a menny 
üzenetét, hogy ezen a kör-
nyéken soha többé nem lesz 
éhínség. Szállás Kantonban.

10. nap: Hongkong
Áthajózunk a közeli HONG-
KONG-ba. Városnézés az 
égig érő városban. A térség 
kereskedelmi és pénzügyi 
központja 1200-nál is több 
felhőkarcolójával világcsúcs-
tartónak számít. A Viktó-
ria-csúcsról, 428 méteres 
magasságból elképesztő 
látvány tárul elénk a forgal-
mas öbölre, valamint a kö-

zeli szigetekre. Ellátogatunk 
az Aberdeen úszó faluba és 
a kikötőbe. Ebéd egy úszó 
étteremben. Este egyénileg 
érdemes ellátogatni a Kow-
looni-öböl menti sétálóutcá-
ra, ahol a Guinness Rekordok 
könyvében is szereplő, zenés 
lézer showt tekinthetjük meg. 
Szállás Hongkongban.

11. nap: Hongkong - Makaó
Délelőtt szabadidő, délután 
irány gyorshajóval az ázsiai 
Las Vegas, MAKAÓ! A város- 
állam 442 éves portugál irá-
nyítás után 1999. december 
20-án került vissza Kínához. 
Makaó csodálatos, a múlt és 

a jövő találkozása: szépen 
gondozott parkok, több száz 
éves portugál templomok, 
erődök, felújított kormányzói 
épületek és a legmodernebb 
építészet remekei.  Szabad 
program, majd esti kikap-
csolódás és vacsora a Fisher-
man’s Wharf komplexumban. 
Szállás Makaón.

12. nap: Makaó - Hongkong
Városnézés ebéddel: Makaó 
Múzeum, a Szent Pál kated-
rális romjai, Largo do Senado 
- a portugál városrész főtere, 
a Lou Lim Lok kert, Makaó 
torony, Lisszabon kaszinó. 
Makaó szigetvilágát hosszú 

hidak és töltés-utak kötik 
össze egymással. A városné-
zést folytatva ízelítőt kapunk 
Makaó szigeteiből is, melyek 
az intenzív tengerfeltöltések 
következtében és az elmúlt 
évtized nagyszabású beru-
házásai révén rohamosan 
fejlődnek: Taipa, Coloane és 
Cotai. Szabadidő, majd uta-
zás gyorshajóval Hongkong-
ba. Hazautazás átszállással,  
északa a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Á
Z

SIA

HONGKONG

ZHANGJIAJIE

DÉL-KÍNAI VARÁZSLAT
Dátum:   04.19 - 05.01.  
Részvételi díj:   595.000,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.: 168.000,- Ft  
Belföldi repülőjegyek: 230,- USD  

Egyágyas felár:   230.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD 

Vízum:    19.000,- Ft
Vízum ügyintézési díj: 5.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
hajóval; helyi középkategóriájú szállodák és helyi 5* 
kategóriájú hajókabinok; félpanzió, (reggeli és ebéd vagy va-
csora program szerint), a 4-5. napon teljes ellátás a hajón; ide-
genvezetés; belépők program szerint; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Wulingyuan Nemzeti Park, Makaó: óváros

MAKAÓ

DAZU

április 19 - május 1.

595.000,- Ft
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1. nap: Budapest - Chongqing 
Utazás Budapestről átszál-
lással Chongqingba. Éjszaka 
a repülőn.

2. nap: Chongqing
Délután érkezünk CHONG-
QING-ba. Ismerkedés az óvá-
rossal, a több mint 1700 éves 
Ci Qi Kou-val, mely nevéhez 
hűen, egy hatalmas porcelán-
falura emlékeztet. Szállás 
Chongqingban.

3. nap: Dazu - Leshan - 
Meishan
Felkeressük DAZU világhírű 
sziklatemplomait, a mintegy 
50.000, a IX. és XIII. század 
között készült szobor birodal-
mát. A leglátványosabb, színes 
szoborcsoportok megtekinté-
se után továbbutazunk a sze-
csuáni LESHAN-ba. A Min- és 
Dadu-folyók összefolyásánál 
magasodó szédületes alkotás, 
a vörös homokkő sziklafalba 
vésett Nagy Buddha-szobor 
több mint egy évezrede ké-
szült. A 71 m magas alkotás 
Kína legnagyobb kőszobra.  
Szállás Meishan környékén.

4. nap: Leshan - Omej-hegy 
- Chengdu
Utazás a 3100 méter ma-
gas OMEJ-HEGY-hez (Emei 
Shan), mely a kínai budd-
hizmus négy szent helyének 
egyike. Ma 49 kisebb-na-
gyobb szentély és templom 
működik itt. Utazás kabinos 
felvonóval az Arany Hegy-
csúcshoz, ahonnan csodála-
tos a panoráma. Látogatás 
a vidék legfontosabb temp-
lomában, a Baoguo Si-ben, 
ahol egy Ming-korabeli ha-
talmas bronzharangot is lát-
hatunk. Szállás Chengduban.

5. nap: Chengdu
CHENGDU Szecsuán fővá-
rosa, a bambusz, a panda-
mackók és a festők városa. 
Egész napos kirándulásun-
kon különleges látnivalók 
nyomába eredünk. Látogatás 
az Óriáspanda Központban. 
Az óriáspandákat Kína nem-
zeti kincsei között tartják 
számon, pár ezer él már csak 
belőlük vadon a világon, ezek 
egyharmada a kínai Cheng-
duban, a Szecsuáni Pan-
danevelő Rezervátumban. 
Ezt követően a titokzatos Sa-
nxingdui Múzeumot tekintjük 
meg.  Az itt kiállított bronz-
szobor-kollekció a második 
legjelentősebb kínai régé-

szeti lelet az agyaghadsereg 
után. Szállás Chengduban.

6. nap: Dujiangyan - Lijiang
DUJIANGYAN városa főként 
az UNESCO Világörökség-
hez tartozó öntöző- és víz-
műrendszerről híres, mely 
az ókor óta folyamatosan 
látja el feladatát. A rendszert 
ma a Lidui park keríti körbe, 
ahonnan megcsodálhatjuk 
főbb részeit. Délután repülés 
Jünnan tartomány egykori 
Naxi korabeli fővárosába, LI-
JIANG-ba. Szállás.

7. nap: Lijiang - Jádesár-
kány-havasok
Séta a középkori hangulatot 
árasztó LIJIANG-ban. A fes-
tői völgyben épült település 
óvárosa máig megőrizte csa-
tornák keresztezte kövezett 
utcáit és ősi építészetét. Ki-
rándulás a közeli JÁDESÁR-
KÁNY-HAVASOK-hoz. Utunk 
egy részét kabinos felvonó-
val tesszük meg és jó időjá-
rás esetén csodás kilátásban 
lehet részünk. Végül egy naxi 
faluba, YUHU-ba látogatunk, 
ahol egykor dr. Joseph Rock 
osztrák-amerikai botanikus 
professzor is dolgozott. Szál-
lás Lijiangban.

8. nap: Baisha - Er Hai - Dali
A hegyek között haladó, 
egykori Déli Selyemút fon-
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Új programunk során Kína - a magyar utazóközönség ál-
tal még - kevésbé ismert, ám annál látványosabb régióiba 
invitáljuk Utasainkat! Ha Ön már ismeri az aranyhárom-
szöget vagy a császárvárosokat, térjen vissza velünk és 
fedezze fel a déli selyemutat, a Jádesárkány-havasokat és 
a kunmingi Kőerdőt!  

LIJIANG

LIJIANG

JÁDESÁRKÁNY -HAVASOK

LESHAN

KÍNAI LÁTVÁNYOSSÁGOK ÍNYENCEKNEK
nagykörút szecsuán & jünnan tartományban
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tos városa, DALI felé vesszük 
az irányt. Hegyvidéki tájon 
keresztül haladva útközben 
pihenőt tartunk BAISHA falu-
ban, ahol Ming- és Csing-kori 
freskókban is gyönyörködhe-
tünk. Délután hajókirándulás 
a festői ER HAI tavon, melyet 
formájáról neveztek el (Fül-
tó). Szállás Daliban.

9. nap: Dali - Kunming
Ismerkedés az Er Hai-tó és a 
Cang Shan hegyláncai között 
fekvő festői kisváros, DALI 
nevezetességeivel. A San Ta 
(Három Pagoda) a város jel-
képe. A Ming-kori városfal 
maradványai által határolt 
hangulatos óvárost szűk, 
kövezett utcák és kőházak 
jellemzik. Délután továbbu-
tazás a híres Burmai úton 
Kunmingba. A Déli Selyemút 
1.500 évig Jünnanon és Bur-
mán keresztül vezetett Indiá-
ba. Szállás Kunmingban.

10. nap: Kunming
Az 2.000 m magasan fekvő, 
különleges klímájú KUNMING 

Jünnan tartomány székhe-
lye. Városnézésünk során 
elsétálunk a város nevezetes 
templomaihoz, pavilonjaihoz 
és a sziklafestményekhez. 
Megnézzük a Nyugati hegyek 
lábánál fekvő Dian-tavat és 
az Aranytemplomot, Kína 
legnagyobb réztemplomát. 
Felvonóval érkezünk a 2.500 
méter magasságban álló 
Nagy Sárkánykapuhoz, ahon-
nan csodás panoráma tárul 
elénk. Szállás Kunmingban.

11. nap: Kunming - Kőerdő
Kirándulás a lenyűgöző Kő-
erdőbe. A mészkőoszlopok 
által kialakult áthatolhatatlan 
labirintus igazi természeti 
csoda. A bizarr formájú, né-
hol 30 métert is elérő ma-
gasságú képződményeket 
fantázianevekkel látták el a 
helyiek. A dél-kínai karszt 
több ezer lenyűgöző szikla-
formációja megkövült erdő-
re emlékeztet, ösvényekkel, 
tavakkal és kilátóhelyekkel 
tarkítva. Szállás Kunmingban.

12. nap: Kanton (Guangzhou)
Repülés Guangdong tarto-
mány központjába, KAN-
TON-ba, mely Kína egyik 
kulcsfontosságú kereskedel-
mi kikötője a Dél-kínai-ten-
gerig hajózható Gyöngy-fo-
lyón. A 6 millió lakosú város 
a Kína harmadik legnépe-
sebb metropolisza. Félnapos 
városnézésünk során felke-
ressük a város fő látnivalóit. 
A Hat Banyanfa Temploma 
a buddhista kegyhelyek 
egyik legősibbje. Az 57 mé-
ter magas pagoda kívülről 
9 szintes, de belül 17 emelet 
különül el. Délnyugat kínai 
körutazásunkat a Dr. Sun Jat 
Sen emlékcsarnok megte-
kintésével zárjuk. Transzfer 
a reptérre, majd késő este 
hazautazás átszállással. Éj-
szaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!
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CHONGQING

CHENGDU

KÍNAI LÁTVÁNYOSSÁGOK ÍNYENCEKNEK
Dátum:   08.28 - 09.09.  
Részvételi díj:   592.000,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 165.000,- Ft 

Belföldi repülőjegyek: 470,- USD 

Egyágyas felár:  148.900,- Ft

Vízumdíj kb.:  19.000,- Ft

Vízumügyintézés díja: 5.000,- Ft

Szervízdíj / borravaló: 65,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.              

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, hajóval 
és kabinos felvonóval; helyi középkategóriájú szállodák; fél-
panzió (reggeli és ebéd vagy vacsora program szerint); ide-
genvezetés; belépők program szerint; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Dazu sziklatemplomai és sziklaszobrai
Emei Shan (Omej-hegy) és a Leshani óriás Buddha szobor
Szecsuáni Óriáspanda Rezervátum
Dujiangyan öntöző- és vízműrendszer
Lijiang óvárosa; Dél-kínai karsztvidék: Kunming kőerdő

KUNMING KŐERDŐ

augusztus 28 - szeptember 9. 

592.000,-Ft



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

1. nap: Budapest - Rangun 
Repülés átszállással Rangun-
ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Rangun (Yangon)
Kora reggeli érkezés Ran-
gunba. Reggelit követően 
városnézés: Sule Pagoda, 
belváros és a gyarmati ne-
gyed, Bogyoke piac. Mianmar 
legnagyobb buddhista temp-
loma, szent helye és legfőbb 
nevezetessége a Shweda-
gon Pagoda. A naplemente 
lenyűgöző látvány a 20.912 
darab színarany téglából álló, 
több mint 10.000 gyémánttal 
és különböző drágakövekkel 
díszített sztúpákon. Szállás 
Rangunban.

3. nap: Bago - Kyaiktio
BAGO-ban a Kyaikpun Pago-
da megtekintését követően 
továbbutazás a hajtűkanya-
rokban gazdag úton KYAIK-
TIO-ba, melyet a terepviszo-
nyok miatt nyitott teherautón  
közelítünk meg. Az ARANY- 
SZIKLA színarany bevonatáról 
kapta nevét, és a legenda sze-
rint Buddha egy hajszála tart-
ja. A naplementét a Sziklánál 
töltjük, Szállás Kyaiktióban.

4. nap: Bago - Rangun
Folytatjuk az ismerkedést BA-
GO-val, és az egykori főváros-
sal: a hatalmas fekvő Buddha 
pagodája (Shwethalyaung), 
Kanbawzathadi Palota és Mú-
zeum. Szállás Rangunban.

5. nap: Heho - Inle-tó 
Repülés Heho-ba, majd utazás 
a 900 méter magasan fek-
vő  legendás INLE-TÓ partjá-
ra. Hajókázás a tavon. 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 folytatjuk a tó felfedezé-
sét. A természet szépsége és 
a találékony emberek mun-
kája lenyűgöző! A nap során 
megnézzük a Phaung Daw Oo 
pagodát, a selyemszövésről 
híres Inn Paw Khon falut és 
felkeressük a térségben élő, 
nyakgyűrűt viselő Padaung 
törzset. Szállás Pindayában.

7. nap: Pindaya - Mandalay
Látogatás a SHWE U MIN 
sztupáknál. PINDAYA bar-
langjainak zegzugos járatai-
ban több mint 8.000 Budd-
ha-szobor található. Szállás 
Mandalayben. 

8. nap: Mingun - Mandalay
Délelőtt hajókirándulás a 
közeli MINGUN-ba, Mianmar 
utolsó királyi városába. Séta a 
befejezetlen Mingun Pagodá-
hoz, melynek tetejéről párat-
lan kilátás nyílik a környékre. 
Délután városnézés MANDA-
LAY-ben: Mahamuni Pagoda, 
Kuthodaw Paya, Shwenan-
daw Kyaung fából épült ko-
lostora, ahol a szerzetesek 
esti imához vonulását is lát-
hatjuk. Szállás Mandalay-ben. 

9. nap: Királyvárosok
Ismerkedés az egykori királyi 
városokkal. AMARAPURA-ban 
a Mahagandayon kolostor 
szerzeteseinek ételosztási cere-
móniáját láthatjuk, majd a „Kis 
Bagannak” tartott vallási köz-
pont, SAGAING megtekintése, 
végül ismerkedés INWA-val, a 
Burmai Királyság egykori fővá-
rosával. Szállás Mandalay-ben.

10. nap: Mount Popa - Bagan
A MOUNT POPA vulkán Bur-
ma istenvilágának Olimpo-
sza. Megtekintéséhez nehéz, 
meredek, lépcsős utat kell 
megtennünk, de a hegy lát-
ványa önmagában is lenyű-
göző. A naplementét Bagan 
folyóján hajókázva csodáljuk 
meg. Szállás Baganban.

11. nap: Bagan
Egész napos városnézés a 
burmai civilizáció bölcsőjé-
ben, BAGAN-ban. A több ezer 
pagoda leírhatatlan látványt 
nyújt. Láthatjuk többek között: 
Shwezigon pagoda, Ananda 
templom, Dhanna Yangi temp-
lom, Bupaya pagoda, Byaukgyi 
templom. Szállás Baganban.

12. nap: Bagan - Rangun
Átrepülünk Rangunba. Ismer-
kedés a város további látniva-
lóival: a Chauk Htat Gyi Pago-
da, majd kellemes séta a város 
közepén fekvő Kandawgyi-tó 
környékén. A napot a színes 
kínai éjszakai piacon zárjuk va-
csorával. Szállás Rangunban.

13. nap: Rangun - Doha
Reggel indulás Dohába, ahol 
menetrendváltozás miatt meg-
ajándékozzuk Utasainkat egy 
városnézéssel: Emír Palota (kí-
vülről), Kard emlékmű, Gyöngy 
emlékmű, Óratorony, erődök, 
kikötő és a bazár stb. Hazauta-
zás az éjjeli órákban.

14. nap: Budapest
Érkezés Budapestre hajnalban, 
a menetrend függvényében.

november 17 - 30.

539.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL BURMAI DRÁGAKÖVEK
MIANMARI NAGYKÖRÚT - KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL!

BURMAI DRÁGAKÖVEK
Dátum:    11.17 - 11.30.
Részvételi díj:   589.900,- Ft
KORÁN KELŐKNEK:  539.900,- Ft*
*50.000,- Ft/fő kedvezmény, a részvételi díj + reptéri ille-
ték valamint az esetleges egyágyas felár TELJES ÖSSZE-
GÉNEK a jelentkezést követően 8 napon belül történő befi-
zetése esetén. Érvényes az indulást megelőző 120. napig.

Repülőtéri illeték kb.:  115.000,- Ft
Belső repülőjegyek:   340,- USD 
Egyágyas felár:   158.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %. 
Szervízdíj / borravaló: 60,- USD

Burmai vízum kb.:   50,- USD 
Vízum ügyintézés díja:  3.500,- Ft

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

UNESCO Világörökség:
Rangun: Shwedagon Pagoda, Bagan régészeti területe

Drágakövek - rubin, zafír és smaragd - birodalmába invitáljuk 
Önöket! Mianmart a helyiek őszinte, tolakodástól mentes ked-
vessége emeli Dél- Kelet-Ázsia egyre kedveltebb úti céljává.
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BAGAN

ARANY-SZIKLA
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1. nap: Budapest - Hanoi
Utazás Budapestről menet-
rendszerinti repülőjárattal, 
átszállással Hanoiba. Éjszaka 
a repülőn.

2. nap: Hanoi
Érkezés a reggeli órákban 
a vietnami fővárosba, HA-
NOI-ba. Ismerkedés Ázsia 
egyik legkellemesebb vá-
rosával, amely tavairól, ár-
nyékos sugárútjairól és köz-
parkjairól híres: Ho Si Mihn 
Mauzóleum, Egypilléres Pa-
goda, Operaház, a neogóti-
kus Szent József katedrális, 
Irodalom Temploma, a város 
szívében lévő Hoan Kiem-tó. 
Szállás Hanoiban.

3. nap: Halong-öböl
Reggeli után egész napos 
kirándulás a HALONG-ÖBÖL-
be. Hajózás a bizarr mész-
kősziklákkal tűzdelt tenge-
ren, látogatás a Thien Cung 
cseppkőbarlangban. Ebéd a 
hajó fedélzetén, szállás Ha-
noiban.

4. nap: Luang Prabang
Reggel repülés a laoszi 
LUANG PRABANG-ba, mely 
a csodálatos templomairól 
és az azt övező mesésen 
szép tájról nevezetes, és az 
UNESCO Világörökség ré-
sze. Városnézés: Wat Xieng 
Thong, Wat Visoun, Wat 

That Luang majd kirándulás 
a Smaragd vízeséshez. Szál-
lás Luang Prabangban.

5. nap: Luang Prabang
Látogatás az egykori királyi 
palotában, amely ma Nem-
zeti Múzeumként látogatha-
tó. Hajókirándulás a PAK OU 
barlangokhoz, ezt követően 
pedig a Phu Si hegyről meg-
csodálhatjuk a kilátást és a 
gyönyörű naplementét. Szál-
lás Luang Prabangban.

6. nap: Luang Prabang - 
Angkor
Délelőtt pihenés, majd átre-
pülés Siem Reap-be, Kam-
bodzsa leghíresebb látniva-
lójához, Angkorba. Érkezés 
után transzfer a szállodába. 
Szállás Siem Reapben.

7. nap: Angkor
Ismerkedés az ősi királyi vá-
ros legszebb, mesterséges 
víztükrök között épült temp-
lomaival, palotáival. Elsőként 
a legismertebb ANGKOR 
WAT szerepel a programunk-
ban. A nap befejezéseként a 
PHNOM BAKHENG megte-
kintése, ahonnan csodálatos 
a naplemente látványa. Szál-
lás Siem Reapben.

8. nap: Angkor másodszor
Folytatjuk ANGKOR meg-
ismerését: BANTEAY SREI, 
ANGKOR THOM, TA PROHM, 
BAYON stb. Este továbbre-
pülés a Thai fővárosba. Szál-
lás Bangkokban.

9. nap: Bangkok
Reggeli után városnézés 
BANGKOK-ban. Királyi Pa-
lota, Fekvő Buddha, Arany 
Buddha, stb. Este transzfer a 
repülőtérre éjszaka a repülőn.

EGYÉNI HOSSZABBÍTÁSI 
LEHETŐSÉG THAIFÖLDÖN!
(ez irányú igényeiket kérjük, 
mielőbb jelezzék a repülő-
jegy módosítása miatt)

10. nap: Budapest
Átszállás után utazás Buda-
pestre, érkezés a déli órákban.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Á
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ÁZSIA EXPRESSZ
Dátum:   11.01 - 11.10.
Részvételi díj:   429.800,- Ft
KORÁN KELŐKNEK:  398.800,- Ft*
*31.000,- Ft/fő kedvezmény, a részvételi díj + reptéri ille-
ték valamint az esetleges egyágyas felár TELJES ÖSSZE-
GÉNEK a jelentkezést követően 8 napon belül történő befi-
zetése esetén. Érvényes az indulást megelőző 120. napig.

Repülőtéri illeték kb.:  139.000,- Ft
Egyágyas felár:   75.900,- Ft
Belföldi repülőjegyek kb.:  550,- USD 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%. 
Szervízdíj / borravaló:  40,- USD 
Vízumok, illetékek: 
Vietnam: kb. 25,- USD + 3.500,- Ft ügyintézési díj 
Kambodzsa: kb. 30,- USD Laosz: kb. 30,- USD 
Thaiföld: vízummentes a magyar polgároknak

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során 
autóbusszal; helyi ***/**** szállodák; félpanzió (reggeli és 
ebéd vagy vacsora); idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Vietnam: Ha Long-öböl, Kam-
bodzsa: Angkor romjai, Laosz: Luang Prabang

TASKENT

Új körutazásunk egy „tartalomjegyzék”, 10 nap alatt 4 fantasz-
tikus ország leghíresebb helyszíneit keressük fel, hogy ízelítőt 
kapjunk Délkelet-Ázsia hangulatából és eldönthessük, hová 
szeretnénk legközelebb visszatérni és jobban megismerni.  

november 1 - 10.

398.800,- Ft/FŐ ÁRTÓL
ÁZSIA EXPRESSZ

VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA - THAIFÖLD

ANGKOR

HALONG-ÖBÖL

LUANG PRABANG

BANGKOK
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1. nap: Budapest - Saigon
Repülés Budapestről átszál-
lással Saigonba. Éjszaka a 
repülőn.

2. nap: Saigon
Érkezés SAIGON-ba (Ho Chi 
Minh Város) kora délután. 
Kirándulás az alagútrendsze-
réről híres egykori gerillabá-
zishoz, a Cu Chi alagutakhoz. 
Megtekintjük a vietkongok 
által készített leleményes 
csapdákat, filmvetítést lát-
hatunk továbbá az ameri-
kai katonai bázis alá épített 
kiterjedt alagútrendszerről. 
Vacsora és szállás Saigonban.

3. nap: Saigon
Egész napos városnézés Viet-
nam legnagyobb városában, 
SAIGON-ban: Notre Dame 
katedrális, városháza, főposta 
épülete, Újraegyesítési palota, 
Háborús emlékek múzeuma. 
Napközben ebéd, majd a Thi-
en Hau Pagoda, kínai negyed, 
Binh Tay piac megtekintése. 
Szállás Saigonban.

4. nap: Mekong-delta 
Egész napos kirándulás a 
Mekong folyó torkolatához. 
Ez a vidék Vietnám „élés-
kamrája”. Az innen szárma-

zó rizs, egzotikus gyümöl-
csök, méz stb. látja el az 
ország nagy részét. Rövid 
látogatás MY THO-ba. Ebéd, 
majd hajókázás a szigetek 
között, kikötés egy-két szi-
geten, séta a kézműves fal-
vakban, végül a Vinh Trang 
Pagoda megtekintése. Szál-
lás Saigonban.

5. nap: Danang - My Son - 
Hoi An
Délelőtt repülés Saigonból 
Danangba, majd utazás to-
vább autóbusszal MY SON-ba, 
ebéd útközben. A város mél-
tán érdemelte ki a Világörök-
ség kitüntetést, kivételes 
példája a hindu építészet 
dél-kelet ázsiai hatásának. A 
csampa dinasztia idején fon-
tos vallás központ is volt. To-
vábbutazás autóbusszal Hoi 
An-ba. Szállás Hoi Anban.

6. nap: Hoi An - Hue
HOI AN ősi települése felke-
rült a Világörökség listára, Da- 
nangtól délre található festői 
szépségű városka. Megtekint-
jük a település legősibb pago-
dáját, Chua Chuc Thanh-t, az 
évszázados kereskedőlakokat, 
a 400 éves fedett japán hi-
dat. Ebéd, majd továbbutazás 
HUE-ba. Látogatás a Dong Ba 
piacon. Szállás Hue-ban.

7. nap: Hue
Az egész napos városnézés 
hajókirándulással indul a Par-
füm-folyón. Látogatás a Hét 
Történet (Thien Mu) pago-
dához, majd Minh Mang sírjá-
hoz. Az egykori császárváros 
a pekingi Tiltott város min-
tájára épült: Ngo Mon kapu, 
Thai Hoa palota, Mandarinok 
csarnoka, Tiltott bíbor város 
(a császár személyes biro-
dalma), Tu Duc uralkodó sír-
ja. Ebéd napközben, szállás 
Hue-ban.

8. nap: Hue - Hanoi
Délelőtt repülés a vietnámi 

fővárosba, HANOI-ba. Meg-
ismerkedünk Ázsia egyik leg-
kellemesebbnek tartott váro-
sával, mely tavairól, árnyékos 
sugárútjairól és közparkjairól 
híres: Ho Si Mihn Mauzóleum, 
Egypilléres Pagoda, ope-
raház, a neogótikus Szent 
József katedrális, Irodalom 
Temploma, a város szívében 
lévő Hoan Kiem-tó. Vacsora 
és szállás Hanoiban.

9. nap: Halong-öböl
Az egész napot a HA-
LONG-öbölben töltjük. Hajó-
kirándulás a bizarr mészkő-
sziklákkal tűzdelt tengeren, 

látogatás a Thien Cung csepp-
kőbarlangban. Ebéd a hajó fe-
délzetén, szállás Hanoiban.

10. nap: Vientiane
Délelőtt átrepülünk a lao-
szi fővárosba. Ismerkedés 
VIENTIANE főbb látnivalói-
val: Wat That Luang (királyi 
Stupa), Laosz legfontosabb 
nemzeti emlékműve, diada-
lív (tetejéről gyönyörű kilá-
tás nyílik az egész városra), 
Wat Pha Keo templom, Wat 
Si Saket, Wat Si Muang. 
Vacsora és szállás Vienti-
ane-ban.
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Az Indokína szó jelentése, az India és Kína nevek kombináci-
ója. Ami Kínától délre van, és Indiától pedig keletre. 8 napos 
intenzív körutazásunk 3 ország leghíresebb helyszíneit veszi 
egy programba. Közkívánatra egy teljes nappal többet töl-
tünk Saigonban, és újdonságként megtekintjük a vietkon-
gok leleményes alagútrendszerét.

SAIGON

HUE - PARFÜM FOLYÓ

AVATAR-SZIKLÁK

VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA
indokínai csodák csodája
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11. nap: Luang Prabang
Repülés LUANG PRA-
BANG-ba, mely a csodála-
tos templomairól és az azt 
övező mesésen szép tájról 
nevezetes. Városnézés: Wat 
Xieng Thong, Wat Visoun, 
Wat That Luang, majd láto-
gatás az egykori királyi pa-
lotában, amely ma Nemzeti 
Múzeumként látogatható, 
1975-ig lakta a királyi család. 
Csodás a naplemente látvá-
nya a Phusi dombról, mely-
re 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 tisz-
telnek. A barlang belsejében 
több ezer faragott szobrot 
helyeztek el az évek során 
erre járt vándorok. Majd Laosz 
egyik kihagyhatatlan termé-
szeti látványosságát, a Sma-
ragd vízesést keressük fel. A 
dzsungel szívében, méteres 
növénylevelek között egy-két 
méteres szintkülönbséggel 
türkizkék vizű medencék sora 
követi egymást. Visszaúton 
Luang Prabangba megnézünk 

egy helyi falut is. Vacsora és 
szállás Luang Prabang-ban.

13. nap: Luang Prabang - 
Angkor
Repülés Angkorba a délutáni 
órákban. Érkezés után transz-
fer a szállodába. Pihenés és 
szabadprogram. Vacsora és 
szállás Siem Reapben.

14. nap: Angkor
Ismerkedés az ősi királyi város 
legszebb, mesterséges víz-
tükrök között épült templo-
maival, palotáival. Elsőként a 
legismertebb, ANGKOR WAT 
szerepel a programunkban. A 
nap befejezéseként a PHNOM 

BAKHENG megtekintése, 
ahonnan csodálatos a naple-
mente látványa. Vacsora és 
szállás Siem Reapben.

15. nap: Angkor másodszor
Az előző nap folytatásaként 
megismerkedünk ANGKOR 
további nevezetességeivel: 
BANTEAY SREI, ANGKOR 
THOM, TA PROHM, BAYON 
stb. Vacsora és szállás Siem 
Reapben.

16. nap: Phnom Penh
Utazás autóbusszal Kam-
bodzsa fővárosába. A cso-
port útközben SKUON-ban, 
a sült pókokról és bogarakról 

híres kisvárosban tesz egy 
rövid látogatást. Érkezés PH-
NOM PENH-be az esti órák-
ban. Vacsora és szállás.

17. nap: Phnom Penh - Doha 
Városnézés: megtekintjük 
a Királyi Palotát, az Ezüst 
Pagodát, a vörös khmerek 
egykori börtönét és a piacot. 
Koradélután transzfer a repü-
lőtérre, hazautazás dohai át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

18. nap: Doha - Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Á
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ANGKOR

VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA
Dátum:   11.15 - 12.02.
Részvételi díj:   619.800,- Ft 
KORÁN KELŐKNEK:  584.800,- Ft*
*35.000,- Ft/fő kedvezmény, a részvételi díj + reptéri illeték valamint az esetleges 
egyágyas felár TELJES ÖSSZEGÉNEK a jelentkezést követően 8 napon belül történő befi-
zetése esetén. Érvényes az indulást megelőző 120. napig. 

Repülőtéri illeték kb.: 139.000,- Ft Egyágyas felár: 175.900,- Ft
Belföldi repülőjegyek kb.: 750,- USD  Szervízdíj / borravaló: 75,- USD 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5%. 
Vízumok, illetékek: Vietnam: kb. 25,- USD + 3.500,- Ft ügyintézési díj 
  Kambodzsa: kb. 30,- USD Laosz: kb. 30,- USD 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és hajóval; helyi középkategóriás 
szállodák; félpanzió (reggeli és ebéd v. vacsora); 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 PrabangPHNOM PENH

VIENTIANE

november 15 - december 2.

584.800,- Ft/FŐ ÁRTÓL 
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1. nap: Budapest - Katmandu
Repülés átszállással Katman-
duba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Katmandu
Érkezés a déli órákban KAT-
MANDU-ba. Látogatás a 
Bagmati partján épült Siva 
templomhoz, melyet itt az 
istenség szelíd formájának, 
Pashupatinak szenteltek. Ta-
lálkozhatunk hindu szerzete-
sekkel (Sadukkal) is. Vacsora, 
szállás Kathmanduban.

3. nap: Katmandu: Mt. Eve-
rest, Boudanath, Bakhtapur
Kora reggel fakultatív prog-
ram keretében repülőgépről 

gyönyörködhetünk a Himalá-
ja csúcsaiban, körberepüljük 
a Föld legmagasabb csúcsát, 
a Mt. Everestet. A napot a 
Katmandu-völgy nevezetes-
ségeinek felfedezésével tölt-
jük: a nyüzsgő tibeti budd-
hista templom, a Boudanath, 
a világ legnagyobb sztúpája. 
BAKHTAPUR a völgy har-
madik legnagyobb városa, a 
newari építészet emlékeivel. 
Megtekintjük az 55 ablakos 
királyi palotát és annak be-
járatát, az Arany Kaput, va-
lamint az istenek és mitikus 
lények által őrzött, 30 méter 
magas Nyatapola templo-
mot. Felkeressük a domb-
tetőn épült Swayanbunath 
templomot, mely a hagyo-
mány szerint több mint két-
ezer éves építmény. Vacsora, 
szállás Katmanduban.

4. nap: Patan - Katmandu
A Malla királyok által építtetett, 
szépségek városának is neve-
zett PATAN-ba látogatunk. Az 
Arany Templom és a királyi pa-
lota megtekintése  után newari 
stílusú pagodákat és indiai 
stílusú templomokat keresünk 
fel. Visszatérve KATMAN-
DU-ba, a városnézés folytatá-
sa: Kasthamandap templom, a 
majomistenről elnevezett Ha-
numan Dhoka palota, a nepáli 
élő istennő, Kumari palotája. 
Vacsora, szállás Katmanduban.

5. nap: Katmandu - Lhásza
Repülés a „Világ tetejére”, 
Lhászába. Pihenés, akklima-
tizálódás. Szállás Lhászában.

6. nap: Lhásza
Egész napos városnézés 
LHÁSZÁ-ban. A Csokhang 
templom a lámaista hitű budd-
histák fő temploma, falfestmé-
nyei páratlan szépségűek. Az 
épület tetejéről szép kilátás 
nyílik a városra és a szent útra, 
a BARKHOR-ra. Itt számos 
imádkozó zarándokot látha-
tunk. Magunk is részt vehetünk 
a nyüzsgő forgatagban, tipikus 
tibeti emléktárgyakat vásá-
rolhatunk. Délután a NORBU-
LINGKA (Kincses-kert) meg-
tekintése. A dalai lámák nyári 

rezidenciája színes épületeivel, 
parkjaival gyönyörködtet el 
bennünket. Szállás Lhászában.

7. nap: Lhásza
Folytatjuk LHÁSZA megisme-
rését. Látogatás két kolostor-
ban, amelyeket Congkapa, a 
nagy vallásreformer tanítvá-
nyai alapítottak. DREPUNG 
falai között fénykorában közel 
10.000 láma lakott, a SZERA 
kolostor ma a szerzetesek 
oktatásában vállal fontos sze-
repet. Napunk fénypontja: lá-
togatás a város fő látványos-
ságának számító POTALA 
PALOTÁ-ban. A 115 méter ma-
gas, 13 szintes építmény a da-
lai lámák téli rezidenciája volt. 
A középső ún. Vörös-palotá-
ban nyolc dalai láma sírem-
léke látható. Az V. dalai láma 
sírja (tibeti nyelven csörtenje) 
3.700 kg aranyat tartalmaz. 
Szállás Lhászában.

8. nap: Gyangze - Xigaze
Utazás GYANGZÉ-be, a PEL-
KOR kolostorhoz., ahol ízelítőt 
kapunk a nepáli stílusú budd-
hista művészetből. A kolostor 
közepén álló 13 szintes, 34 m 
magas, 2200 m2 alapterüle-
tű sztúpa a newari stílus leg-
szebb darabja. Továbbutazás 
Xigazébe. Szállás.

9 nap: Xigaze - Lhásza
Városnézés XIGAZE-ben, Ti-
bet második legnagyobb vá-
rosában. Látogatás a Pancsen 
lámák székhelyén, a TASIL-
HUNPO kolostorban. A 2 km 
kerületű, vörös falú épület- 
együttes egyik fő nevezetes-
sége a 9 emelet magas Tang-
ka-fal. Az Eljövendő Buddha 
szobra állítólag a világ legna-
gyobb zárt téri bronz Buddha 
ábrázolása (279 kg aranyból, 
150 tonna vörös- és sárgaréz-
ből öntött, 26 m magas). Visz-
szautazás Lhászába, szállás.

10. nap: Lhásza - Katmandu 
Transzfer a repülőtérre és visz-
szarepülünk a nepáli főváros-
ba. Délután Katmandu THA-
MEL városrészébe látogatunk, 
ahol bejárjuk az európai és ne-
páli építészeti stílusban meg-
alkotott hangulatos Álmok 
Kertjét. Felfedezzük a nyüzsgő 
utcákat, melyeket számtalan 
árus varázsol színessé (vásár-
lási lehetőség), majd búcsú-
vacsoránk elfogyasztása után 
transzfer a repülőtérre és ha-
zautazás átszállással.

11. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli 
órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

NEPÁL - TIBET
Dátum:   07.04 - 07.14.
Részvételi díj:   599.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 159.000,- Ft 
Belső repülőjegyek:   640,- USD 
Egyágyas felár:   141.000,- Ft

Nepáli vízum kb.: 30,- USD Kínai vízum kb.: 19.000,- Ft
Vízumügyintézés:   5.000,- Ft

Szervízdíj / borravaló:  50,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Fakultatív repülés a Mt. Everest körül: kb. 220,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi ***/**** szállodák; félpanzió (reggeli és ebéd vagy va-
csora); belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: Katmandu-völgy, Potala Palota 

Tibet, a „tiltott ország” hosszú időn át megőrizte titkait, s úgy élt 
az emberek képzeletében, mint valami távoli, sejtelmes, miszti-
kus föld a világ tetején. A terület ma már szabadon látogatható. 
A kopárságuk ellenére is lenyűgöző tájak, a mélykék ég alatt 
elterülő vad hegyvidékek, az apró tibeti falvak és az itt élő em-
berek kedvessége, de mindenekelőtt a gazdag hagyományokkal 
bíró kolostorok minden ide látogatót elkápráztatnak. A nepáli 
Katmandu-völgyben töltött napok során a legjelentősebb vallási 
központokat, a legősibb kolostorokat keressük fel.

július 4 - 14.

599.500,- ft
KOLOSTOROK A VILÁG TETEJÉN
NEPÁL - TIBET KÖRUTAZÁS

POTALA PALOTA
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1. nap: Budapest - Kalkutta
Utazás átszállással Kalkuttá-
ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Kalkutta
Reggeli érkezés a brit gyar- 
mati idők fővárosába, KAL- 
KUTTÁ-ba. Egész napos vá-
rosnézés: Viktória emlékmű, 
India Múzeum, Szent Pál szé-
kesegyház és a Dzsaina temp-
lom. Szállás Kalkuttában.

3. nap: Bagdogra - Dardzsiling
Repülés Bagdográba, onnan 
terepjárókkal irány DARDZSI- 
LING, az egykori brit gyarma-
ti kormány nyári rezidenciája. 
Szállás Dardzsilingben.

4. nap: Dardzsiling
A Tigris-hegyi kilátóból elénk 
tárul a Himalája legmagasabb 
csúcsainak festői panorámája. 

Kisvonatozás a Ghoom kolos-
torhoz, a hatalmas Maitreya 
Buddha szoborhoz.  Város-
nézés Dardzsilingben: Kőrösi 
Csoma Sándor tibetológus 
és nyelvkutató sírja; a leghí-
resebb serpa, Tenzing háza 
(kívülről), majd látogatás a 
Himalája Hegymászó Intézet-
ben. Szállás Dardzsillingben.

5. nap: Rumtek - Gangtok
Egy teaültetvény felkeresé-
se után irány a titokzatos 
Szikkim! Útközben megál-
lunk az egyik leghíresebb 
XVI. századi buddhista ko-
lostornál, a RUMTEK-nél. A 
Himalája délkeleti részén 
fekvő Szikkim - egykori 
buddhista királyság - ma 
India szövetségi állama, val-
lási központ. Ismerkedés az 
1.750 m magasságban fekvő 
fővárossal, GANGTOK-kal: Do 
Drul Chorten, Szikkim legna-
gyobb sztúpája, látogatás a 
Tibetológiai Intézetben. Szál-
lás Gangtokban.

6. nap: Gangtok
Folytatjuk a városnézést: 
Enchey kolostor, Tashiling kor-
mányzati épület és Tsuk-La-
Khang királyi palota (kívülről), 
látogatás egy kézműves köz-
pontban. Szállás Gangtokban.

7. nap: Phuentsholing
Egész napos utazás Bhután 
második legnagyobb váro-
sába, PHUENTSHOLING-ba.  
Érkezést követően pihenés, 
szabadidő. Szállás Phuent-
sholingban.

8. nap: Timpu
Irány Bhután modern fővá-
rosa, TIMPU, melyet méltán 
hívnak földi mennyország-
nak! A város csordultig van a 
bhutáni építészet, művészet 
és kultúra remekeivel. Láto-
gatás a Nemzeti Emlékmű-
nél. A királyság legrégebbi 
erődítménye, a Tashichhoe 
Dzong a kormány és a vallási 
vezetés központja. A napot 
folklórműsor megtekintésé-
vel zárjuk. Szállás Timpuban.

9. nap: Timpu - Punakha
Tovább ismerkedünk a 2.300 
m magasságban fekvő Tim-
puval: Nemzeti Könyvtár, a 
Zorig Chusum Intézetben 13 
tradicionális bhutáni kézmű-
ves szakma oktatása zajlik. 
Bhután legnagyobb, kb. 51 

méter magas Buddha szobra 
2012-ben készült el, impo-
záns panorámával a Timpu- 
völgyre. Szállás Punakhában, 
ahova a Dochu La-hágón 
keresztül, a Kelet-Himalája 
lélegzetelállító hegycsúcsai 
között érkezünk. 

10. nap: Punakha - Páró
Városnézés Bhután egykori 
fővárosában, PUNAKHÁ-ban: 
az 1637-es alapítású erőd, 
a bhutáni buddhista építé-
szet gyöngyszeme. A Chimi 
Lhakhang a gyermekáldásra 
vágyók zarándokhelye. Pi-
henő a királyság legrégebbi 
erődítményénél, a Simtokha 
Dzongnál. Szállás Páróban.  

11. nap: Páró 
A Taktshang - Tigrisfészek 
kolostor - Bhután jelképe. 

A hegyoldali sziklákra épült 
kolostorhoz kb. 2,5 km hosz-
szú, 500 m szintkülönbségű, 
oda-vissza összesen 5 órás 
gyalogtúrával érkezünk fel, 
de megéri a fáradtságot! Az 
út egy részét öszvérháton 
(fakultatív) is megtehetjük. 
Visszatérve PÁRÓ-ba,  a Kyi-
chu templom és a Nemzeti 
Múzeum megtekintése. Szál-
lás Páróban.

12. nap: Bangkok
Repülés BANGKOK-ba. Rövid 
szabad program. Késő este 
hazautazás átszállással. Éj-
szaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

KELET-INDIA - SZIKKIM - BHUTÁN
Dátum:    04.26 - 05.08.
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:  60,- USD

Indiai vízum:   65,- USD
Vízumügyintézés díja:  3.500,- Ft
A bhutáni vízumot a részvételi díj tartalmazza.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és terep-
járókkal; helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió és Bhután-
ban teljes ellátás; belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

KALKUTTA

Különleges körutazásunk Kelet-India varázslatos vidéke 
mellett Szikkim és Bhután szépségeit tárja Önök elé. A Hi-
malája 7000 méternél is magasabb csúcsai között fekvő 
Bhutáni Királyság az 1970-es évekig teljesen elzárva élt a 
külvilágtól, napjainkban is őrzi középkori hagyományait. A 
rendkívül békés országban az emberek különlegesen ked-
vesek - életre szóló élmény mindenkinek!

ÁPRILIS 26 - május 8.

799.900,- ft
KELET-INDIA - SZIKKIM - BHUTÁN

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS A HIMALÁJAI KULTÚRÁK NYOMÁBAN

PUNAKHA

PÁRÓ

Á
Z

SIA
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1. nap: Budapest - Amritszár
Repülés átszállással Am-
ritszárba.

2. nap: Amritszár
Érkezés a hajnali órákban 
AMRITSZÁR-ba. Pihenő a 
szállodában, majd egész na-
pos városnézés a szikh vallás 
Mekkájában. Felkeressük a 
Halhatatlanság tavánál épült 
Aranytemplomot. A fehér 
márvány medence partjáról 
vastag aranyozással bevont 
gyalogjáró vezet a tó köze-
pén „úszó” építményhez. 
Megnézzük a főépületet, a 
Harmandir Sahibot, az Akal 
Takht Sahibot, ahol éjjel őrzik 
a szent könyvet, és a közös-
ségi konyhát. A város másik 
nevezetessége az 1919. évi 
brit vérengzés helyszíne, a 
Jallianwala Bagh. A város-
hoz közeli indiai-pakisztáni 
határon a látványos kato-
nai ceremóniának lehetünk 
tanúi, a csak nappal nyitva 
tartó határállomás kapuinak 
bezárásakor. Végezetül meg-
tekinthetjük a Guru Granth 
Sahib, vagyis a szikhek szent 

könyvének esti búcsúzta-
tó szertartását a fényárban 
pompázó Aranytemplomban. 
Szállás Amritszárban.

3. nap: Dharamszala
Utazás DHARAMSZALA-ba, a 
száműzetésben élő Dalai Láma 
és a tibeti kormány székhelyé-
re. A határtól nem messze, a 
Himalája lábánál 2.000 méte-
res magasságban fekvő tele-
pülés a buddhisták egyik leg-
fontosabb zarándokhelye. A 
városban található Őszentsége 
a Dalai Láma temploma, kolos-
tora és rezidenciája is. A Tsug-
lagkhang buddhista templom 
megtekintése után séta a bel-
városban, majd a Norbulingka 
Intézetben megismerhetjük 
a tibeti thangka-festészetet, 
szőnyegszövést, rézművessé-
get, fafaragást. Szállás Dha-
ramszalában.

4. nap: Dzsammu
Dzsammu és Kasmír állam 
téli fővárosa DZSAMMU, mely 
a kasmíri maharadzsa téli 
rezidenciája volt. A város az 
indiai kultúra egyik központ-
ja, ahol a pahárí festőket év-
századok óta nagy tisztelet 
övezi. Megnézzük a Rámának 
szentelt, sokemeletes Rag-
hunáth templomot, az Amar 
Mahal palotát és a Bahu erő-
döt. Szabadiő a helyi piacon. 
Szállás Dzsammuban.

5. nap: Srínagar
A délelőtti órákban repülés 
SRÍNAGAR-ba. Az állam nyári 
fővárosa a Dal-tó partján terül 
el, a meseszép Kasmír-völgy 
szívében, a Himalája 4-5.000 
méteres gerincei között. Az 
1.800 méter magasan fekvő 
völgy klímája nagyon kelle-
mes, egyik fő attrakciója pe-
dig az angolok által a város 
taván épített úszóházak sora, 
melyek egy része szálloda-
ként működik. Városnéző 
sétánk során számos mogul 
kertet látunk szökőkutakkal, 
márványteraszokkal, közülük 
a legszebb Salimár. Megte-

kintjük a Nagymecsetet, és 
az óvárost, sikárákon csóna-
kázunk a Dal-tavon. Este pe-
dig hajóhotelünk előteréből 
bepillantást nyerhetünk a he-
lyiek mindennapjaiba. Szállás 
Srínagarban.

6. nap: Kasmír-völgy
Kirándulás a Kasmír-völgyben 
fekvő PAHALGAM-ba. A mus-
tárföldek tarkította település 
látnivalói közül megnézzük 
a XII. században épült Mam-
aleshwar hindu templomot és 
az Avantipur templomromo-
kat. Az időjárás függvényé-
ben kirándulás dzsippekkel a 
Lidder folyó mentén CHAN-

DANWARI-ba, megcsodálva 
útközben a vízesésekkel tarkí-
tott hegyvidéki tájat, az Aru és 
Betab völgy tipikus kasmíri há-
zait. Visszaúton MATTAN-ban 
a Martand templomegyüttes 
romjainak megtekintése. Szál-
lás Srínagarban.

7. nap: Srínagar - Kargil
Egész napos utazás Kas-
mírból Ladakh régióba. Út-
közben megállunk a 2.800 
méter magasan fekvő SONA-
MARG-ban, az ősi selyemút 
kapujában. Amennyiben az 
időjárás lehetővé teszi, a 
helyszínen fakultatív kirán-
dulást kínálunk a Thajiwas 
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Észak-India a világnak egy olyan eldugott kis csücske, aho-
vá ha ellátogat az ember, örökre a szívébe zárja! Új prog-
ramunk az indiai Himalája varázslatos vidékét és a magyar 
utazásszervezők kínálatában ritkán előforduló Pandzsáb, 
Kasmír és - a Kis-Tibetként is ismert - Ladakh régió szépsé-
geit tárja Önök elé… fedezze fel velünk!

AMRITSZÁR

THIKSEY KOLSTOR

TIKSEY

ÉSZAK-INDIA - KASMÍR - KIS-TIBET
körutazás az indiai himalája vidékén



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

gleccserhez, mely sok turis-
tát vonz nyaranta Kasmír-
ba. Továbbutazva átkelünk 
a mesés Zoji-hágón, majd 
a világ egyik legkietlenebb, 
de leggyönyörűbb táján át 
megérkezünk KARGIL-ba. A 
kisváros fontos akklimatizá-
lódási pihenőhelye a Himalá-
ját meghódítani induló expe-
dícióknak. Szállás Kargilban.

8. nap: Kargil - Leh
Folytatjuk utunkat a Himalája 
hegycsúcsai között. Megál-
lunk LAMAYURU kolostorá-
nál. Ez a hely Ladakh régió 
esszenciája, itt minden meg-
található, ami a helyi építé-

szetre és kultúrára jellemző. 
A hatalmas hegyek között 
egy kisebb dombon álló, X. 
századi kolostor misztikus 
látvány. Az évezredes épí-
tőművészet bravúrját még 
romos állapotában is kivá-
lóan érzékelteti legnagyobb 
imaterme. Szállás a régió 
központjában, Leh-ben.

9. nap: Leh környéki 
kolostorok
Ismerkedés a tibeti kultú-
rával: a Leh-től délre fekvő 
kolostorokat keressük fel. 
Meglátogatjuk a legneveze-
tesebbet HEMIS-ben, a leg-
látványosabbat TIKSEY-ben, 

majd SHEY gompájához 
indulunk. A ladakhi királyok 
leszármazottainak lakhelyét, 
STOK falut is felkeressük, és 
bekukkantunk STAGNA ko-
lostorába is. Szállás Leh-ben.

10. nap: Leh környéki
kolostorok
Kolostorlátogató túránkat a 
várostól nyugatra, az Indus fo-
lyó mentén folytatjuk. A budd-
hista kolostorok és szent he-
lyek közül megnézzük az egyik 
legpompásabbat ALCSI-ban. 
A kolostor díszes faragásai 
és mandalákkal ékesített falai 
kasmíri mesteremberek mun-
kái. A XII. században alapított 

LIKIR gompája szintén gyö-
nyörűen faragott szobrokat és 
szép kézzel festett buddhista 
mandalák gyűjteményét őrzi. 
Visszaútban rövid pihenő az 
Indus és Zanskar folyók talál-
kozásánál, ahol nagyszerű pa-
noráma tárul elénk, majd SZPI-
TOK és PHYANG kolostorainál 
fejezzük be a napot. Szállás 
Leh-ben.

11. nap: Leh - Delhi
Reggel séta keretében ismer-
kedünk LEH óvárosának ne-
vezetességeivel, megnézzük 
a XI. századi kastély romjait, a 
Sánti sztúpát, ahova meredek 
lépcsősor vezet fel, de a cso-

dálatos panoráma kárpótol 
fáradozásainkért. Transzfer a 
repülőtérre, repülés Delhibe 
a menetrend függvényében. 
A délutáni érkezést követően 
informatív városnézés DEL-
HI-ben, majd szabadidőt biz-
tosítunk vásárlásra. A búcsú-
vacsorát követően lehetőség 
lesz átöltözésre, majd éjfél 
körül transzfer a repülőtérre.

12. nap: Delhi - Budapest 
Hajnalban hazautazás átszál-
lással. Érkezés Budapestre 
a déli órákban a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!
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LEH

ÉSZAK-INDIA - KASMÍR - KIS-TIBET
Dátum:   07.18 - 07.29.

Részvételi díj:  445.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 159.000,- Ft 
Belső repülőjegyek:  290,- USD
Egyágyas felár:  251.700,- Ft 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD

Indiai vízum:   65,- USD
Vízumügyintézés díja:  3.500,- Ft
Fakultatív program (4 fős terepjárókkal utazva)
Kirándulás a Thajiwas-gleccserhez: kb. 20,- USD/fő 
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, busszal és 4-6 
fős terepjárókkal, Srínagarban csónakkal; helyi középkate-
góriájú egyszerű szállodák zuh./WC-s szobái; Srínagarban 
komfortos lakóhajón; félpanzió; belépők; idegenvezetés; 
BBP utasbiztosítás.

STAGNA KOLOSTOR LAMAYURU KOLOSTOR

július 18 - 29.

445.800,- Ft
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1. nap: Budapest - Madras
Repülés Budapestről átszál-
lással Madras-ba. Éjszaka a 
repülőn.

2. nap: Madras - Mahabalipuram 
Érkezés a reggeli órákban 
MADRAS-ba (CHENNAI). Is-
merkedés az ország egyik 
legrégebbi európai alapítású 
településével: Szt. Tamás ka-
tedrális, Kormányzati negyed 
látnivalói, Nemzeti Múzeum, 
Hindu templom, tengerpar-
ti sétány. A legenda szerint 
„Hitetlen Tamás” misszionári-
usként érkezett Indiába és itt 
halt mártírhalált. Továbbuta-
zás Mahabalipuramba. Szállás.

3. nap: Kanchipuram 
Kirándulás KANCHIPURAM-ba, 
az „Arany város” -ba. A tele-
pülés egyike India hét szent 
városának, 150 napjainkban is 
működő templommal. A Kaila-
sanatha templom a VIII. század-
ban épült, a fő szentély körül 
található 58 kisebb szobrokkal, 
freskókkal. Az Ekambares-
wara templom a legnagyobb 
Siva-templom, az 57 méteres 
Rajagopuram (torony) egyike 

a legmagasabbaknak Dél-Indi-
ában. A Varadharaja templom 
masszív és impresszív. Vissza-
térünk a Bengáli-öböl homokos 
partján fekvő MAHABALIPU-
RAM-ba. Hajdan a Pallava és 
Chola dinasztiák uralkodtak itt, 
fontos kikötőjük volt a város. 
Bár uralmuk jó 1200 évvel ez-
előtt lehanyatlott, a sziklatemp-
lomok és szobrok őrzik emlé-
küket. A leghíresebb látnivaló 
a Shore templom, mely egyike 
a legrégebbi, a VII. században 
épült templomoknak. Szállás 
Mahabalipuramban.

4. nap: Chidambaram - Tanjore
CHIDAMBARAM a XI. századi 
Nataraja templomáról híres, 
mely különböző építészeti 
stílusok jegyeit ötvözi, falait 
a táncoló Shiva 108 ábrázo-
lása díszíti. Délután érkezünk 
TANJORE-ba, Tamil Nadu 
tartomány „rizses csészéjé-
be”, mely híres kézműiparáról 
is. Városnézés, a Shiva isten-
nek szentelt, XI. századi dra-
vida Brihdeeswara templom 
megtekintése. Piramis stílusú 
kapuja közel 70 méter ma-
gas, egyetlen, 80 tonna súlyú 
gránitból kifaragva. Szállás 
Tanjore-ban.

5. nap: Tiruchirapalli - 
Srirangam - Madurai 
Utazás TIRUCHIRAPALLI-ba, 
majd onnan a SRIRANGAM-szi-

getre, a templom-városba. 
Látogatás a Ranganathas-
vami templomban, amely 
Dél-India hindu művészeté-
nek egyik ikonikus alkotása. 
MADURAI-ban a gazdagon 
díszített Meenakshi templo-
mot tekintjük meg, melynek 
az 1000 oszlop csarnoka a 
legismertebb része. Szállás 
Madurai-ban.

6. nap: Periyar Nemzeti Park 
Utazás a PERIYAR Nemzeti 
Parkba. Utunk fűszer-, kávé-, 
tea ültetvények között, gyö-
nyörű, hegyes vidéken át vezet. 
Megállunk egy fűszerpiacnál 
vásárolni, illetve meglátoga-

tunk egy ültetvényt. Szállás a 
nemzeti park területén.

7. nap: Alleppey - Kerala 
lagúnái - Cochin 
Utazás ALLEPPEY-be, a Mala-
bár-partra. Itt hajóra szállunk 
és irány a Cardamom hegyek 
és az Arab-tenger közti, 40 
folyó formálta lagúnák vilá-
ga. Tradicionális csónakokon 
fedezzük fel a holtágak part-
ján zajló életet, India egyik 
legvarázslatosabb vidékét. 
Továbbutazás autóbusszal 
Cochinba, szállás.

8. nap: Cochin 
Délelőtt városnézés COCHIN 
óvárosában: Szent Ferenc 

templom, Portugál múzeum, 
tengerpart a kínai halászhálók-
kal, citadella, séta a zsidó ne-
gyedben. Szabadidő, majd este 
részvétel egy „katakali” táncbe-
mutatón. Szállás Cochinban.

9. nap: Vythiri
Délelőtt utazás vonattal Koz-
hikode-ba, majd továbbuta-
zás autóbusszal a hegyekbe. 
A hajtűkanyarok megtétele 
után csodálatos panoráma 
tárul elénk. VYTHIRI 1.300 m 
magasan fekvő hegyi pihe-
nő-, üdülőhely. Történelme 
több mint háromezer évre 
nyúlik vissza, valamint az „Új 
Kőkorszak” idejéből jelentős 

Á
Z

SI
A

Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka - varázslatos 
nevek, melyek különleges tájakat, csodálatos építészeti re-
mekeket, az észak-indiaitól merőben eltérő életformát, a 
Dekkan-félsziget lenyűgözően gazdag történelmét és  ba-
rátságos lakóit rejtik. Ha ideje engedi, tartson velünk a hosz-
szabbítás izgalmas programjain is!

MYSORE

KANCHIPURAM

LENYŰGÖZŐ DÉL-INDIA
BOMBAY - AJANTA - ELLORA HOSSZABBÍTÁSSAL

MADRAS
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leleteket tártak fel itt a ré-
gészek. A brit gyarmatosítás 
idején elsősorban mezőgaz-
dasági területként haszno-
sították a környéket, a brit 
„nagyurak” nyaralói épültek 
fel az ősi településen. Mai 
szállásunk a természetvédel-
mi terület belsejében, erdővel 
övezett, vízeséssel, patakkal, 
függőhíddal díszített, gyö-
nyörű környezetben lesz. 

10. nap: Mysore 
Kora reggel utazás autó-
busszal MYSORE-ba. A 
város panorámájában a 
Chamundi-hegyről gyönyör-
ködhetünk. Megtekintjük az 
1897-ben épült hatalmas ma-
haradzsa palotát, ami egyike 
a legnagyobbaknak. A palo-
ta és kertje kiváló példája a 
keleti gazdagságnak. Sétánk 
során megnézzük még a Ja-
gan Mohan palotát is. Szállás 
Mysore-ben.

11. nap: Mysore - Sriranga-
patna - Hassan 
Reggel látogatás az euró-
pai szemnek ritkaságokban 
tobzódó Devaraja zöldség-
piacon, mely kihagyhatat-
lan látnivaló Mysore-ban. 
SRIRANGAPATNA-ban, a 
rádzsák egykori fővárosában, 
megnézzük a város legne-
vezetesebb erődtemplomát. 
Szállás Hassan környékén.

12. nap: Hassan - Belur - 
Halebid - Bangalore 
Utazás „BELUR és HALEBID” 
templomaihoz. A két XII. szá-
zadi templom a legszebbek 
legszebbike. A beluri Chen-
na Kesava templom 900 éve 
épült és kivételes példája 
a Hoysala művészetnek. A 
templomok mindegyike csil-
lag alaprajzú. A falak, oszlo-
pok végestelen végig kifa-
ragva, alakjaik a Ramayana, 
Mahabharata, Bagavat Gíta 
történeteit, alakjait jelenítik 
meg. Láthatóak még Kar-
nataka uralkodói is, alakjaik 
élethűen ábrázolják zene- és 
tánc szeretetüket. Kihagyha-
tatlan élmény mindenkinek, 
aki érdeklődik a keleti kultúra 
iránt! Késő délután érkezünk 
Bangalore-ba, India „Szilíci-
um Völgyébe”. 
A rövid program utasai átöl-
tözési lehetőség után, hazare-
pülnek, kísérő nélkül, átszállás-
sal. Éjszaka a repülőn. Érkezés 
Budapestre másnap. A hosz-
szabbításon részt vevő uta-
soknak szállás Bangalore-ban.

13. nap: Bombay
Repülés BOMBAY-be (mai 
nevén MUMBAI). Városnézés: 
Függő kert, India kapuja, ten-
gerparti sétány, Dhobi-ghat, 
Gandhi emlékmúzeum. Va-
csora, szállás Bombayben.

14. nap: Elephanta-sziget - 
Aurangabad
Kirándulás kishajóval az 
ELEPHANTA-szigetre. A 
szigetet a VI. századi kőfa-
ragásokkal, gyönyörű szob-
rokkal díszített barlangok 
tették népszerűvé a turisták 
körében. Délután transzfer a 
repülőtérre, utazás Auranga-
badba. Vacsora, szállás.

15. nap: Ajanta
Kirándulás AJANTA-ba, ahol 
a lópatkó alakú hegybe vájt 
sziklatemplomok várnak 
bennünket. A barlangok fala-
in és oszlopain Buddha életét 
ábrázoló, díszes freskók lát-
hatók. A falakat, a mennye-
zetet csodálatos díszítéssel 
látták el és gipszvakolaton 
élénkszínű festményeket 
készítettek az ismeretlen 
művészek, akik már tíz év-
századdal Michelangelo, Leo-
nardo da Vinci és az európai 
reneszánsz előtt ismerték a 
perspektivikus ábrázolást, 
a mélység érzékeltetését, a 
valósághű alkotást. Vacsora, 
szállás Aurangabadban.

16. nap: Ellora-barlangok
Kirándulás a IX. századi 
sziklatemplom-csoporthoz, 
az Ellora-barlangokhoz. Az 
egykori egyházi központ 34 
barlangból áll, amelyek kü-
lönböző vallásokhoz (budd-

hista, dzsainaista, brach-
manista) kapcsolódnak, és 
ember nagyságú faragott 
isten/istennő szobrokkal dí-
szítették. Ezek közül keressük 
fel a legjelentősebbeket. Este 
repülés Bombaybe. Búcsúva-
csora, lehetőség átöltözésre, 
majd transzfer a nemzetközi 

repülőtérre, hazautazás, át-
szállással. 

17. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Á
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LENYŰGÖZŐ DÉL-INDIA
Dátum:    11.16 - 11.28.
Részvételi díj:   478.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  148.000,- Ft 
Egyágyas felár:   157.000,- Ft 
Félpanziós felár (11):  46.300,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD
Indiai vízum:   65,- USD
Vízumügyintézés díja:  3.500,- Ft

BOMBAY - AJANTA - ELLORA HOSSZABBÍTÁS
Dátum:   11.28 - 12.02.
4 éjszaka hosszabbítás: 166.800,- Ft
Egyágyas felár:  76.800,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 490,- USD
Szervizdíj / borravaló: 20,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, vo-
nattal és hajóval; helyi **** 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 sziklatemplo-
mok, Ellora barlangok

ELLORA-BARLANGOK

november 16 - 28. (december 2.)

478.900,- Ft
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1. nap: Budapest - Katmandu 
Repülés átszállással Katman-
duba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Katmandu
Érkezés KATMANDU-ba a  
déli órákban. Ellátogatunk 
Nepál szent folyója, a Bag- 
mati partján épült Siva temp-
lomhoz. Vacsora, szállás Kat-
manduban.

3. nap: Katmandu
Kora reggel fakultatív repü- 
lés a Mt. Everest felett, majd 
a Katmandu-völgy neveze-
tességeivel ismerkedünk: a 
tibeti buddhista templom; 
a Boudanath, a világ legna-
gyobb sztúpája a Nepálban 
élő tibeti menekültek leg-
szentebb helye. BAKHTAPUR 
a newari építészet éke: királyi 
palota és bejárata az Arany 
Kapu, Nyatapola és Swayan-
bunath templomok. Vacsora, 
szállás Katmanduban.

4. nap: Patan - Katmandu
PATAN-t, Katmandu testvér-
városát keressük fel: buddhis-
ta Arany Templom, a Durbar 
téren álló királyi palota, pa-
godák és díszes templomok. 
Visszatérünk Katmanduba, a 
királyi palotát körülölelő Dur-
bar térre: Kasthamandap, Ha-
numan Dhoka és itt áll a nepáli 
élő istennő, Kumari palotája is. 
Vacsora, szállás Katmanduban.

5. nap: Delhi
Repülés DELHI-be, ismerke-
dés India fővárosával: Hu-
mayun császár sírja, Jama 

Masjid, Qutub Minar - a legré-
gibb iszlám építmény, Vörös 
Erőd (kívülről). Majd ÚJ DEL-
HI-ben: India Kapu és parla-
ment (kívülről). Felkeressük 
Mahatma Gandhi emlékhe-
lyét, a Raj Gath-t és a Laksh-
mi-Narayan hindu templomot. 
Vacsora, szállás Delhiben.

6. nap: Varanasi
Repülés VARANASI-ba. A 
hinduk szent városa mellett 
áll a buddhista vallás egyik 
legszentebb helye, Sarnath, 
ahol Buddha első prédikáció-
ját 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 hajó-
kirándulás után átrepülünk 
KHAJURAHO-ba. A város X. 
századi templomait az ékes 
istenszobor faragások és ero-
tikus káma-szútra jelenetek 
tették híressé. Vacsora, szál-
lás Khajurahóban. 

8. nap: Orcha - Agra
Utazás autóbusszal ORCHÁ- 
ba, a Betwa folyó partján 
alapított városba. Megtekint-
jük a királyi palotákat. Este 
Jhansiban expresszvonatra 
szállunk és irány Agra! Va-
csora, szállás. 

9. nap: Agra - Taj Mahal
Városnézés AGRÁ-ban: erőd, 
Taj Mahal. Vacsora, szállás.

10. nap: Fatehpur Sikri - Jaipur
Utazás FATEHPUR SIKRI-be, 
a szellemvárosba. A vörös 
homokkőből álmodott palota 

csodálatos keveréke a mogul, 
a perzsa, az iszlám és a hindu 
építészetnek. Utazás Rajast-
han fővárosába, Jaipurba. 
Vacsora, szállás.

11. nap: Jaipur - Amber erőd   
Irány a zord külsejű, de festői 
belsejű Amber erőd! Város-
nézés a rózsaszínben pompá-
zó JAIPUR-ban: Jantar Man-
tar, City Palace, Hawa Mahal 
(kívülről). Vacsora, szállás 
Jaipurban.

12. nap: Jaipur - Delhi
Visszatérünk Delhibe, ahol 
megtekintjük az Akshardham 
hindu és a Lótusz templomot. 
Vacsora, majd a rövidebb prog-
ramot választó utasok részére 
transzfer a repülőtérre. Haza-
utazás a kora hajnali órákban 
átszállással, kísérő nélkül. 
A hosszabb programot vá-
lasztó utasoknak vacsora után 
szállás Delhiben.

13. nap: Amritszár
Kora reggel expresszvonattal 
irány a szikh vallás Mekkája, 
AMRITSZÁR! Délután meg-
tekintjük a városhoz közeli 
indiai-pakisztáni határon, a 
látványos katonai ceremóni-
át, majd az Aranytemplom-
ban a Guru Granth Sahib - a 
szikhek szent könyvének esti 
búcsúztató szertartását. Va-
csora, szállás Amritszárban. 

14. nap: Amritszár - Doha
Újra felkeressük a Halhatat- 
lanság tavánál épült Arany-
templomot. Megnézzük a 
főépületet, a Harmandir Sa-
hibot, a közösségi konyhát és 
az Akal Takht Sahibot - ahol a 
szent könyvet őrzik. Búcsúva-
csora, majd hazautazás dohai 
átszállással. Éjszaka a repülőn.  

15. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

november 24 - DECEMBER 6. (8.)

479.900,- Ft/FŐ ÁRTÓL MESÉS INDIA & NEPÁL
HOSSZABBÍTÁS AZ AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOMNÁL!

MESÉS INDIA ÉS NEPÁL
Dátum:    11.24 - 12.06.
Részvételi díj:  479.900,- Ft   
Repülőtéri illeték kb.: 135.000,- Ft
Belső repülőjegyek:   460,- USD
Egyágyas felár:   142.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD

Fakultatív Himalája repülés kb.:  220,- USD
Indiai belépők kb.:   160,- USD
Indiai vízum:   65,- USD
Nepáli vízum kb.:   30,- USD 
Vízumügyintézési díj:  3.500,- Ft

AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOM HOSSZABBÍTÁS
   12.06 - 12.08.
+2 éjszaka:   79.000,- Ft
Egyágyas felár:   35.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló a hosszabbításra:  15,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
expresszvonattal; helyi középkategóriájú szállodák; félpan-
zió; nepáli belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek
India: Agra Erőd, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Humayun sírem-
léke, Qutub Minar, Khajuraho templomai; 
Nepál: Katmandu Durbar tér, Bakthapur, Patan.

A klasszikus Indiai aranyháromszög nevezetességein túl Va-
ranasi szent városa, Katmandu és a Mount Everest is szerepel 
programunkban! Ha teheti, tartson velünk a hosszabbításon, 
az Amritszári aranytemplom kihgyhatatlan látnivaló! 

Á
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TAJ MAHAL

VARANASI

AMRITSZÁR
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Csoportos
hajóutak
magyar idegenvezetéssel
• Változatos fakultatív kirándulások
• Gasztronómiai élmények
• Sokszínű programok
• Kényelem
• Elegancia
• Szórakozás
• Pihenés 

A 2018 / 19-es téli időszakban is szer-
vezünk hajóutakat a már megszokott 
és új útvonalakon egyaránt. A rész-
letes programokért kérjük, kísérjék 
figyelemmel honlapunkat, illetve ér-
deklődjenek irodánkban!

www.haristravel.com
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1. nap: Budapest – Montreal 
– Quebec
Repülés európai átszállással 
Montrealba, majd tovább- 
utazás autóbusszal Quebec-
be. Szállás.

2. nap: Quebec – Montreal 
Ismerkedés Észak-Amerika 
egyik legidősebb városá-
val, QUEBEC-kel: Hotel du 
Parlament (kívülről), Duffe-
rin terasz, Frontenac kas-
télyszálló (kívülről). Irány 
MONTREAL! Felkeressük a 
pazar díszítésű Notre Dame 
bazilikát, a régi kikötőt, 
az egyetemi negyedet, az 
1967-es Expo és az 1976-os 
olimpia színhelyeit. Szállás 
Montreal környékén.

3. nap: Ottawa – „1000 sziget” 
– Kingston
Ismerkedés a kanadai fővá-
ros, OTTAWA nevezetessé-
geivel: parlament (kívülről), 
Rideau-csatorna, a szálloda-
ként működő Chateau Laurier  
(kívülről), Nemzeti Galéria (kí-
vülről). Rövid pihenő a piac- 
csarnoknál (Byward Market). 
Továbbutazás Kingstonba. 
Útközben hajókázás az „1000 
sziget” birodalmában, a Szt. 
Lőrinc folyón. Szállás Kings-
tonban.

4. nap: Kingston – Toronto 
– Niagara
Ismerkedés KINGSTON neve-
zetességeivel: városháza, St. 
George székesegyház, Fort 
Henry. Délután városnézés To-
ronto-ban, Ontario tartomány 
központjában és egyben a ka-
nadai gazdasági élet fellegvá-
rában: az üzleti negyed fénylő 
felhőkarcolói, Sky Dome sta-
dion (kívülről), a régi és az új 
városháza, egyetemi negyed. 
Felkapaszkodunk a CN Tower 
kilátójába. Irány a NIAGA-
RA-vízesés! Szállás.

5. nap: Niagara – Calgary 
– Banff
Nem maradunk szárazon! 
Gyalogosan, majd hajóval 
is megközelítjük a világhírű 
vízesést. Visszatérünk Toron-
toba, majd átrepülünk Cal-
gary-ba. Itt találkozunk azon 
utastársakkal, akik csak a 
nyugati programot választot-
ták. Együtt utazunk tovább 
autóbusszal Kanada leghíre-
sebb és legrégebbi magas-
lati üdülőhelyére, BANFF-ba. 
Szállás. 

6. nap: Sziklás-hegység
A SZIKLÁS-HEGYSÉG Föl-
dünk egyik legyszebb régiója. 
A varázslatos, fenyőerdőkkel 
és hegycsúcsokkal ölelt ta-
vak mesebeli látványt nyúj-
tanak. Kabinos felvonóval 
jutunk fel a Sulphur-hegyre, 

ahonnan impozáns panorá-
ma tárul elénk. Továbbutazás 
a Bow folyó völgyében LAKE 
LOUIS-ba, mely az 1988-as 
Calgaryban rendezett téli 
olimpia egyes helyszínei-
nek adott otthont. Útköz-
ben pihenő a híres JOHN- 
STON CANYON-nál. Átkelünk 
a kontinentális vízválasztón 
a YOHO Nemzeti Parkba. A 
vonatok számára épült spirál 
alagút után a természetes 
„Sziklahíd” és a színpompás 
SMARAGD-TÓ látványában 
egyaránt gyönyörködhetünk. 
Szállás Banffban. 

7. nap: Icefields Parkway
Az ICEFIELDS PARKWAY-en, 
a világ egyik legszebb pa-
norámaútján. Több száz ki-
lométeren keresztül utazunk 
a természet lenyűgöző al-
kotásai között. Az út legma-
gasabb pontjáról fakultatív 
kirándulás a Columbia jég-
mezőire. Ebből a hatalmas, 
12 gleccserből álló jégme-
zőből három óceánba jut az 
olvadékvíz (Atlanti-óceán, 
Északi-jegestenger és Csen-
des-óceán). Speciális glecs-
cserjáró busszal utazás az 
ATHABASCA-gleccserre, 
séta a gleccseren. Továbbuta-
zás a JASPER Nemzeti Park-
ba, útközben rövid pihenő az  
Athabasca-vízesésnél. Szál-
lás Jasper környékén.

8. nap: Jasper Nemzeti Park
Irány a festői, hatalmas he-
gyekkel körülölelt, kristály-
tiszta vizű MALIGNE-tó! 
Séta a látványos MALIGNE- 
CANYON-ban. Rövid pihenő a 
kétezer méter fölé magasodó 
WHISTLER-hegyen, ahon-
nan páratlan kilátás nyílik a 
JASPER Nemzeti Parkra és Ka-
nada legmagasabb csúcsára, a 
3.954 m magas Mt. Robsonra. 
Csodás út vezet a Piramis-tó 
partjára, a park területén lévő 
hideg kénes forrás környéké-
re. Átkelve a YELLOWHEAD- 
hágón érkezünk Brit Columbia 
területére. Szállás. 

9. nap: A Thompson és a 
Fraser folyók mentén
Brit Columbia tisztavizű folyói- 

nak népes lazacpopulációja 
gazdag táplálékforrást jelent a 
környék medvéinek. Az északi 
Thompson folyó völgyében, 
csodálatos hegyvidéken ke-
resztül utazunk. Rövid fotó-
szünet a KAMLOOPS-tónál. 
Délután leereszkedünk a festői 
Fraser folyó völgyébe a „Pokol 
torkánál”, ahol a kanyon egy-
mástól mindössze 34 méterre 
lévő falain küzdi át magát a fo-
lyó. Az aranyláz idejéből szár-
mazó útvonalon jutunk HOPE-
ba, a legendás Rambo film 
forgatási helyszínére. Szállás. 

10. nap: „Menyasszony 
fátyol”-vízesés - Victoria
Rövid erdei gyalogtúra (ké-
nyelmes túracipő viselése 
ajánlott) után fáradságunk 

Kanada a világ egyik természeti szépségekben leggazdagabb országa. 2 hét alatt ízelítőt 
kaphatunk a modern világvárosok és a nemzeti parkok magával ragadó elegyéből, ahol 
a Niagara-vízesés csak a „bevezető”! Körutazásunk idén 2 variációban is foglalható, akik  
jártak már a keleti pavidéken, csatlakozhatnak programunkhoz Calgary-ban, hogy a nyugati 
országrészt fedezzék fel velünk!

KANADAI NAGYKÖRÚT - 2 VARIÁCIÓBAN!
KELETI ÉS NYUGATI PART & A SZIKLÁS-HEGYSÉG
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VANCOUVER

jutalma a szép „Menyasz-
szony-fátyol” vízesés lát-
ványa. Majd irány a kikötő! 
Komppal kelünk át a Vancou-
ver-szigetre. Utazás a régi-
módi, brit légköréről híres vá-
rosba, VICTORIA-ba. Szállás.

11. nap: Victoria
Városnézés Brit Columbia 
fővárosában, VICTORIÁ-ban. 
Utunk során már a harmadik 
parlamenttel találkozunk, ezt 
belülről is meglátogatjuk. 
Séta a hangulatos jachtkikö-
tő partján, ahonnan rövid bu-
szos út vezet a Craigdarroch 
kastélyhoz. Itt bepillantha-
tunk a XIX. századi brit arisz-
tokrácia életmódjába. Követ-
kezik a vízre épült kávézóiról 
és éttermeiről ismert bohém 

negyed, a Fisherman’s Wharf. 
A „legangolabb” kanadai 
városban a csendes-óceáni 
klíma miatt mindig nyílnak a 
virágok. Látogatás a Butchart 
Gardens-ben, a meseszép 
és világhírű virágoskertben. 
A kontinensre csak másnap 
térünk vissza, mert elég időt 
szeretnénk szentelni a látvá-
nyos kertnek és virágoknak. 
Szállás.

12. nap: Vancouver
Reggel komppal visszatérünk 
a szárazföldre, VANCOUVER- 
be. Városnézés: Gastown a hí-
res gőzórával, a 400 hektáros 
Stanley park, Kínai negyed 
(az ország legnagyobb kínai 
közösségét a Sun Yat Sen 

Garden jelképezi), Granville 
sziget (a város bohém negye-
de). Szállás Vancouverben.

13. nap: Vancouver 
Kirándulás Észak–Vancouver-
be, a híres CAPILANO függő-
hídhoz. A 70 méter mély szur-
dokon átívelő, több mint 100 
méter hosszú függőhíd után 
séta az esőerdő fáinak lomb-
koronája fölött kiépített úton, 
közben a totemoszlop-gyűj-
temény megtekintése. Haza-
utazás átszállással Budapest-
re. Éjszaka a repülőn.

14. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!

KANADAI KÖRUTAZÁS
   KELET & NYUGAT  CSAK NYUGATI KÖRÚT
Dátum:    09.01 - 09.14.  09.05 - 09.14.
Részvételi díj:  799.500,- Ft  599.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  175.000,- Ft   175.000,- Ft
Belső repülés:  320,- USD   ---
Egyágyas felár:   264.000,- Ft  178.000,- Ft 
Kedvezmény a 3. személynek*: 185.000,- Ft  125.000,- Ft
(*kétágyas szobában)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Belépő- és kompjegyek, gleccserjáró autóbusz: kb.550,- CAD
Szervízdíj / borravaló: 100,- USD
ETA kanadai beutazási engedély díja: 7,- CAD ETA ügyintézési díj: 3.500,- Ft
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal; középkategóriájú szál-
lodák és motelek; reggeli; BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökségek: Quebec óvárosa, A kanadai Sziklás-hegység nemzeti és tarto-
mányi parkjai: Banff Nemzeti Park, Jasper Nemzeti Park 

BANFF NEMZETI PARK
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CAPILANO FÜGGŐHÍD

JASPER NEMZETI PARK

ICEFIELDS PARKWAY

szeptember 1 – 14. (szeptember 5 – 14.)

799.500,- Ft
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1. nap: Budapest - Montreal
Repülés európai átszállással 
Montrealba. Szállás Montreal 
környékén.

2. nap: Quebec 
Ismerkedés QUEBEC legis-
mertebb látnivalóival: Hotel 
du Parlament (kívülről), Notre 
Dame des Victories, Dufferin 
terasz, Frontenac kastélyszál-
ló (kívülről). Séta az alsóvá-
rosba, amely színes házaival, 
üzleteivel és kávézóival kelle-
mes kikapcsolódást biztosít. 
Szállás Montreal környékén.

3. nap: Montreal - „1000 szi-
get” - Kingston
Délelőtt városnézés MONT-
REAL-ban: Notre Dame, Mc Gill 
egyetemi negyed, Olimpiai 
negyed, végül a 233 m magas 
Mont Royal-ról tekinthetünk 
le a városra. Hajókázás az 
„1000 sziget” birodalmában. 
KINGSTON jelentős történel-
mi múltú város, melynek fel-
újított látnivalóiból veszünk 
sorra néhányat: városháza, 
St. George székesegyház és a 
Fort Henry (kívülről). Szállás 
Kingstonban. 

4. nap: Toronto - Niagara 
Reggeli után utazás TORON-
TO-ba, autóbuszos ismer-
kedés Ontario tartomány 
központjával: üzleti negyed, 
régi és az új városháza, egye-
temi negyed, CN Tower. Egy 
kis szabadidő a belvárosban, 

vásárlási lehetőség az Ea-
ton’s áruházban, majd irány 
a Niagara! Szállás a vízesés 
kanadai oldalán.

5. nap: Niagara
Egész napos kirándulás so-
rán fedezhetjük fel a vízesést 
a kanadai oldalról. Fakultatív 
programként hajóval is meg-
közelíthetjük a Patkó-vízesést. 
A Skylon Tower kilátójából pá-
ratlan panoráma tárul elénk. 
(Fakultatív függő kabinozás 
a Niagara folyó völgye fölött 
a közelben található nemzeti 
park területén!) Szállás a Nia-
gara kanadai oldalán.

6. nap: Corning - Washington 
Egész napos utazás az USA 
fővárosába. Útközben pi-
henő CORNING-ban, amely 
az Üveg Múzeumnak és a  
Steuben üveggyárnak kö-
szönheti világhírnevét. Szállás  
Washingtonban. 

7. nap: Washington
Egész napos városnézés WA-
SHINGTON-ban. Capitolium, 
Fehér Ház (ezek csak kívül-
ről), a Washington-, Lincoln- 
és Jefferson emlékművek, az  
Arlington temetőben a Ken- 
nedy sírok stb. Délután egyéni-
leg kereshetjük fel az ingyene-
sen látogatható múzeumokat 
(pl. Indián Múzeum, Űrhajózá-
si és Légügyi Múzeum stb.). 
Szállás Washingtonban.

8. nap: Philadelphia
Utazás PHILADELPHIÁ-ba. 
Városnéző sétánk során a Füg-
getlenség csarnokát (kívülről) 

és az amerikai forradalom jel-
képévé vált harangot, a Liberty 
Bell-t, valamint a történelmi 
negyed műemlékeit láthatjuk. 
Szállás Philadelphiában. 

9. nap: New York
Irány a „Nagy Alma”! Ismerke-
dés MANHATTAN látnivalói-
val érkezés után a vízről, hajó-
kázás a Szabadság-szobor és 
alsó Manhattan körül. Szállás.

10. nap: New York
Reggeli után egész napos 
városnézés NEW YORK Man-
hattan negyedében: Empire 
State Building, ENSZ-Szék-
ház (kívülről), Times Square, 
5. sugárút, Rockefeller Cen-
ter, Szt. Patrick székesegy-
ház, Central Park, Strawberry 
Fields. Szabadidő, vásárlási 
lehetőség. Szállás.

11. nap: New York
A városnézés folytatása: 
Wall Street, az újjáépített 
World Trade Center épülete 
(kívülről) és környéke, Little 
Italy stb. Délután mindenki 
egyénileg felkeresheti a Gug-
genheim Múzeumot, a Met-
ropolitan Múzeumot, a Frick 
Gyűjteményt vagy felfedez-
heti a Central Parkot. Szállás.

12. nap: New York
Szabadidő Manhattanben., 
majd hazautazás európai át-
szállással. Éjszaka a repülőn. 

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!

Ismerkedés az őszi színekben pompázó észak-amerikai konti-
nens keleti partjának legjelentősebb városaival. Az Atlanti-óce-
án észak-nyugati partvidékére és a Nagy-tavakhoz is elllátoga-
tunk, a Niagara-vízesésben két országból gyönyörködünk. 

USA ÉS KANADA KELETI PARTJA 
Dátum:    10.02 - 10.14.
Részvételi díj:  649.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  152.000,- Ft
Egyágyas felár:   243.000,- Ft

Kedvezmény a 3. és a 4. személynek kétágyas szobában: 
17,99 éves korig 212.000,- Ft, 
18 éves kortól  183.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
ESTA beutazási engedély díja: 14,- USD 
ESTA ügyintézési díj irodánkban: 3.500,- Ft

ETA kanadai beutazási engedély díja: 7,- CAD 
ETA ügyintézési díj irodánkban: 3.500,- Ft

Belépő- és hajójegyek kb.: 170,- USD + 160,- CAD
Szervízdíj / borravaló: 60,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusz-
szal; középkategóriájú szállodák és motelek; reggeli; BBP  
biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökségek: Quebec óvárosa, Philadelphia: 
Függetlenségi Csarnok, New York: Szabadság-szobor

NEW YORK

OKTÓBER 2 - 14.

649.500,- Ft
USA ÉS KANADA KELETI PARTJA 
QUEBEC - MONTREAL - WASHINGTON - NEW YORK & a NIAGARA-VÍzesés
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1. nap: Budapest - Washington
Repülés európai átszállás-
sal Washingtonba. Érkezés 
a délutáni órákban,  ismer-
kedés az USA fővárosával. 
Szállás Washingtonban.

2. nap: Washington
Egész napos városnézés 
WASHINGTON-ban: Capito-
lium és a  Fehér Ház (mind-
kettő kívülről), Washington-, 
Lincoln- és Jefferson em-
lékművek, az Arlington te-
metőben a Kennedy sírok 
stb. Délutáni szabadidőben 
egyénileg kereshetjük fel a 

híres - és nem mellékesen 
ingyenes - múzeumokat (pl. 
Indián Múzeum, Űrhajózási 
és Légügyi Múzeum stb.). 
Szállás Baltimore környékén.

3. nap: Baltimore - Hershey - 
Niagara
Utazás HERSHEY-be, az 
amerikai csokoládégyártás 
fellegvárába. Az édes élmé-
nyek után irány a NIAGARA! 
A grandiózus vízesés robaja 
már kilométerekről hallható, 
nem véletlenül kapta az in-
dián őslakosoktól a „Messze 
dübörgő” nevet. A kanadai 
és amerikai oldalról egyaránt 
megcsodálhatjuk a természet 
impozáns alkotását. Szállás a 
Niagara kanadai oldalán.

4. nap: Niagara - Toronto
Délelőtt folytatjuk az ismer-
kedést a vízesések ezernyi ar-
cával. Fakultatív programként 
hajóval is megközelíthetjük 
a hatalmas Patkó-vízesést. A 
Skylon Tower kilátójából pá-
ratlan panoráma tárul elénk. 
Délután kirándulás TORON-
TO-ba, Kanada pénzügyi és 
kereskedelmi központjába. 
Autóbuszos ismerkedés a vá-
rossal: az üzleti negyed fénylő 
felhőkarcolói, a régi és az új 
városháza, egyetemi negyed 
stb. Nem maradhat ki prog-
ramunkból a világ egyik leg-
magasabb tornya, a CN Tower 
sem. Rövid szabadidő a bel-
városban, vásárlási lehetőség 
az Eaton’s áruházban. Szállás 
a Niagara kanadai oldalán.

5. nap: Niagara - Corning - 
New York
Visszatérünk az Egyesült Álla-
mokba, irány a „Nagy Alma”! Út-
közben pihenő CORNING-ban, 
mely a Steuben üveggyár és az 
Üveg Múzeum révén vált világ-
hírűvé. Szállás Manhattanben. 

6. nap: New York
Egész napos városnézés 
Manhattanben, NEW YORK 
leghíresebb negyedében: 
Empire State Building, ENSZ 
székház (kívülről), Times 
Square, 5. sugárút, Rockefel-
ler Center, Szt. Patrick szé-
kesegyház (a legnagyobb 
katolikus templom az USA-
ban), Central Park, Strawber-
ry Fields (ahol John Lennont 
érte a végzetes lövés). Sza-
badidő, vásárlási lehetőség. 
Szállás Manhattanben.
7. nap: New York
A városnézés folytatása: Wall 
Street, hajókázás a Szabad-
ság-szobor körül. Délután 
szabadidő, érdemes felkeres-

ni a Guggenheim Múzeumot, 
a Metropolitan Múzeumot, a 
Frick Gyűjteményt vagy el-
látogatni a Central Parkba. 
Szállás Manhattanben.
8. nap: New York - Budapest
Szabadprogram, majd délután 
hazautazás, éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 

*Augusztusi utunkon a napok 
sorrendje menetrendváltozás 
miatt eltérő. Az út program-
ja megegyezik az USA nagy 
körutazásunk első 8 napjával, 
melyet megtalál a katalógus 
104. oldalán! 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

április 28 - május 6., augusztus 16 - 24.*

438.600,- Ft/FŐ ÁRTÓL 

USA - KELETI PART
Dátum:   04.28 - 05.06. 08.16 - 08.24.
Részvételi díj:  438.600,- Ft  489.700,- Ft
Reptéri illeték kb.:  145.000,- Ft  149.900,- Ft
Egyágyas felár:  147.000,- Ft  198.000,- Ft

Kedvezmény 3. főnek, kétágyas szobában:
2 -17,99 éves korig:  119.000,- Ft 145.000,- Ft
18 éves kortól: 93.000,- Ft 125.000,- Ft

Belépő- és hajójegyek:  kb. 150,- USD és 
   kb. 100,- CAD 

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

USA - ESTA engedély díja:  14,- USD
USA - ESTA ügyintézési díj:  3.500,- Ft

Kanada: magyar állampolgároknak ezen a programon ETA 
engedély nem szükséges.
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
középkategóriájú szállodák és motelek; reggeli; BBP 
biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökség: New York: Szabadság-szobor

NEW YORK

USA - KELETI PART 
NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA-VÍZESÉS, TORONTO 

Észak-Amerika keleti partvidékének legfontosabb városai 
és a Niagara-vízesés! Áprilisi utazásunkon a NEW YORKI 
SZÁLLÁS MANHATTANBEN LESZ!

NIAGARA VÍZESÉS

TORONTO
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1. nap: Budapest - New York
Repülés Budapestről New 
Yorkba. Szállás.

2. nap: New York
Reggeli után egész napos 
városnézés NEW YORK Man-
hattan negyedében: Empire 
State Building, ENSZ székház 
(kívülről), Times Square, 5. sugár- 
út, Rockefeller Center, Szt. 
Patrick székesegyház (a leg-
nagyobb katolikus templom 
az államokban), Central Park, 
Strawberry Fields (ahol John 
Lennont érte utol tragikus 
végzete). Szabadidő, vásár- 
lási lehetőség. Szállás.

3. nap: New York
A városnézés folytatása Man-
hattan-ben: Ground Zero 
(ahol egykor a World Trade 
Center tornyai emelkedtek), 
Wall Street, hajókázás a Sza-
badság-szobor körül. Délután 
szabadidő, melynek keretében 
mindenki egyénileg felkeres-
heti a Guggenheim Múzeumot, 
a Metropolitan Múzeumot, 
a Frick Gyűjteményt vagy a 
Central Parkot. Szállás.

4. nap: New York - Niagara 
Reggeli után utazás az Erie-
tó és az Ontario-tó között 
található Niagara-vízesés-
hez, melynek robaja már 
kilométerekről hallható, 
nem véletlenül kapta az in-
dián őslakosoktól a „Mesz-
sze dübörgő” elnevezést. 
A vízesést a kanadai és 
amerikai oldalról is meg-
csodáljuk. Szállás a Niagara 
kanadai oldalán.

5. nap: Niagara - Toronto
Délelőtt fakultatív program-
ként hajóval is megközelíthet-
jük a hatalmas Patkó-vízesést. 
A Skylon Tower kilátójából 
páratlan panoráma tárul 
elénk. Délután kirándulás TO-
RONTO-ba, Kanada pénzügyi 
és kereskedelmi központjába. 
Autóbuszos ismerkedés On-
tario tartomány központjá-
val: az üzleti negyed fénylő 
felhőkarcolói, a régi és az új 
városháza, CN Tower. Egy kis 
szabadidő a belvárosban, vá-
sárlási lehetőség az Eaton’s 
áruházban. Szállás a Niagara 
kanadai oldalán.

6. nap: Niagara - Hershey - 
Baltimore 
Utazás HERSHEY-be, ahová a 
csokoládégyártás bemutatá-

saés az édességek vásárlása 
kedvéért amerikaiak milliói 
látogatnak el. Szállás Balti-
more környékén.

7. nap: Washington
Reggeli után utazás az Egye-
sült Államok fővárosába. Vá-
rosnézés WASHINGTON-ban: 
Capitolium, Fehér Ház (ezek 
csak kívülről), a Washington-, 
Lincoln- és Jefferson emlék-
művek, az Arlington teme-
tőben a Kennedy sírok stb. 
Szállás Baltimore környékén.

8. nap: Philadelphia - New York 
Délelőtt városnéző séta  
PHILADELPHIA-ban, az álla-
mok első fővárosában: Inde-
pendence Hall / Függetlenség 
csarnoka (kívülről) és az ame-
rikai forradalom jelképévé vált 
harang, a Liberty Bell meg-
tekintése. Továbbutazás New 
Yorkba. Repülés San Franciscó-
ba az esti órákban. Szállás. 

(Az USA-keleti part progra-
munk résztvevői New Yorkból 
hazarepülnek Budapestre. A 
rövid program árát megtalál-
ják a katalógus 103. oldalán!)

9. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN 
FRANCISCO-ban: Lombard 
Street, Coyote Tower, Kínai 

városrész, Union Square, Gol-
den Gate híd, móló, Twin Pe-
aks (Iker csúcsok). Fakultatív 
hajókirándulás az öbölben, 
ahonnan az Alcatrazt, a haj-
dani börtönszigetet is meg-
szemlélhetjük. Szállás San 
Francisco környékén.

10. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE NEM-
ZETI PARK-ba, a világ egyik 
legszebb hegyvidékére. Ez a 
terület a magas sziklafalak, 
festői völgyek, óriás fenyők 
és vízesések birodalma. E 

vadregényes vidék a leglá-
togatottabb és talán a leg-
szebb, mind közül. Szállás 
Mammoth Lakes környékén.

11. nap: Death Valley - 
Las Vegas
Átkelés a nevadai sivatagon 
a tengerszint alatt 85 mé-
terrel fekvő „Halál-völgy”-én 
keresztül. A világon itt a leg-
magasabb az átlaghőmérsék-
let. Ez a táj volt a helyszíne 
a világhíres „Jézus Krisztus 
Szupersztár” című filmnek. 
Szállás Las Vegas-ban.

Az USA keleti és nyugati partvidékének legszebb természeti  
kincseit - Niagara-vízesés, Grand Canyon, Valley of Fire, 
Death Valley, Yosemite és Zion Nemzeti Park - és legfonto-
sabb városait - Washington, New York, San Francisco, Las 
Vegas, Los Angeles - fűztük egy csokorba. Az Atlanti-óce-
ántól a Csendes-óceánig 17 tartalmas és izgalmas nap alatt!
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USA NAGY KÖRUTAZÁS
KELETI ÉS NYUGATI PART & A NIAGARA-VÍZESÉS ÉS TORONTO!

NIAGARA

WASHINGTON
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12. nap: Zion Nemzeti Park - 
Valley of Fire
Irány a ZION NEMZETI PARK! 
A vidék gazdag természeti 
kincseiről a folyó menti vad 
mezők, és a pompás növény-
zet tanúskodik. Továbbutazás 
Nevada állam legrégebbi 
nemzeti parkjába, a VALLEY 
OF FIRE State Parkba, mely 
nevét a vörös homokkő alak-
zatokról kapta. Szállás Las 
Vegas-ban.

13. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyében érjük 
el a GRAND CANYON-t. A 
fantasztikus természeti al-
kotás, a folyó vájta kétezer 
méteres szurdok páratlan 
élményt nyújt. Aki szeretné, 
fakultatív program keretében 
repülőről is megcsodálhatja! 
Séta a kanyon déli pereme 
mentén, majd a Hualapai  
indián rezervátum területén 
a SKYWALK (égi séta) el-
nevezésű építmény megte-
kintése. A különleges kilátó 
1200 méteres magasságban 
nyúlik a kanyon fölé, és azok-
nak kínál egész életre szóló 
élményt, akik nem szenved-
nek tériszonyban. Az U-alakú 
építmény padlója üvegből 
készült, így a turisták talpuk 
alatt érezhetik a meredek 
sziklafal teljes mélységét. A 
Colorado folyó híres völgy-
záró gátja a HOOVER DAM, 
amelye az 1930-as években 
mérnöki csodaként volt is-
mert. Szállás Las Vegas-ban.

14. nap: Calico - San Diego 
Dél-Kalifornia forró sivataga-
it sajátos, kísérteties szépség 
jellemzi, csipkés kanyonok, 
meredek dombok tagolják. 
Las Vegastól elbúcsúzva, 
megállunk CALICO „szellem-
városánál”, mely a XIX. szá-
zad második felében virágzó 
ezüstbányász város volt. SAN 
DIEGO Kalifornia második 
legnagyobb városa. Arcula-
tát mindig a tenger határozta 
meg. Pompás természetes 
kikötője vonzotta a spanyo-
lokat és az aranykeresőket. 
Több mint 110 km hosszú 
partját nagyszerű strandok, 
sziklafalak, kis öblök, tenger-
parti üdülők tagolják. Itt ját-
szódik a XX. század legjobb 
vígjátékai közé sorolt, „Van, 
aki forrón szereti…” című film, 
Marilyn Monroe főszereplé-
sével. A mexikói határ köze-
lében fekvő település több 
látnivalót kínál: Balboa park, 

„Gázlámpás negyed”, törté-
nelmi városközpont. Szállás.

15. nap: Los Angeles
Utazás Los Angeles-be. Ér-
kezés után pihenés, vagy  fa-
kultatív program: Látogatás 
a UNIVERSAL STUDIOS fan-
tasztikus élményparkjában és 
kalandozás a filmek világá-
ban. Szállás Los Angeles-ben.

16. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás fő-
városában, LOS ANGELES- 
ben. Programunk során érint-
jük Hollywoodot, Beverly 
Hillst, a híres Rodeo Drive-ot, 
a divatos boltok főutcáját, te-
szünk egy sétát a Hollywood 
Boulevard-on. Délután haza-
utazás. Éjszaka a repülőn.

17. nap: Budapest
Átszállást követően érkezés 
Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programokért ke-
resse fel honlapunkat!

USA NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:    08.16 - 09.01.
Részvételi díj:   799.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 165.000,- Ft
Belföldi repülés:   295,- USD
Egyágyas felár:   348.000,- Ft

Kedvezmény 3. főnek, kétágyas szobában:
2 - 17,99 éves korig  245.000,- Ft 
18 éves kor felett:  205.000,- Ft

Belépők kb.:  260,- USD + 100,- CAD
Szervízdíj / borravaló:  80,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

USA - ESTA engedély díja:  14,- USD
USA - ESTA ügyintézési díj:  3.500,- Ft
Kanada: magyar állampolgároknak ezen a programon ETA 
engedély nem szükséges.

Fakultatív programok: pl. Grand Canyon repülés; hajóki-
rándulás San Franciscóban; esti városnézés Las Vegas-ban, 
Universal Studios Los Angeles-ben, stb.: kb. 400,- USD

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

UNESCO Világörökségek: New York: Szabadság-szobor, 
Philadelphia: Függetlenség Csarnoka, Grand Canyon Nem-
zeti Park, Yosemite Nemzeti Park 
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SAN FRANCISCO

augusztus 16 - szeptember 1.

799.900,- Ft
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1. nap: Budapest - Los Angeles
Elutazás Budapestről európai 
átszállással. Érkezés az esti 
órákban, transzfer a szállodá-
ba. Szállás Los Angeles-ben.

2. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás fővá-
rosában, LOS ANGELES-ben, 
programunk során érintjük 
Hollywoodot, Beverly Hillst, a 
híres Rodeo Drive-ot, a divatos 
boltok főutcáját, teszünk egy 
sétát a „Hírességek sugárútján”, 
a Hollywood Boulevard-on. 
Látványos fakultatív program: 
látogatás a UNIVERSAL STU-
DIOS élményparkjában és ka-
landozás a filmek világában. 
Szállás Los Angeles-ben.

3. nap: Palm Springs - Joshua 
Tree Nemzeti Park - Laughlin
Délelőtt átkelünk a Mojave si-
vatagon Palm Springs felé. A 
sivatagi jukkáiról híressé vált 
JOSHUA TREE Nemzeti Park 
érintésével utazás LAUGH-
LIN-ba. Las Vegas „kistestvé-
rében” akár a szerencsénket 
is próbára tehetjük. Szállás 
Laughlinban.

4. nap: Grand Canyon
Irány a Colorado völgye, a 
GRAND CANYON Nemzeti 
Park. A folyó vájta kétezer 

méteres szurdok páratlan 
élményt nyújt. Teszünk egy 
sétát a déli perem mentén, 
és fakultatív program kere-
tében repülőről is megcso-
dálhatjuk az ámulatba ejtő 
kanyont! Szállás Williams 
környékén.

5. nap: Grand Canyon - 
Glenn-gát
Visszatérünk a GRAND CA-
NYON-hoz, hogy ismer-
kedjünk a dél-keleti rész 
szépségeivel. Továbbutazás 
a Colorado folyó völgyé-
ben, ahol a LAKE POWELL 
duzzasztógátját, a GLENN 
DAM-et keressük fel. Szállás 
Page-ben.

6. nap: Monument Valley - 
Cortez
Hogy a természet mennyire 
bőkezűen bánt az USA nyu-
gati partjával, arról ma újra 
meggyőződhetünk! Irány 
az ANTELOPE CANYON! 
A földalatti labirintusban a 
beszűrődő napsugarak által 
megvilágított rózsaszín szik-
lák látványa felejthetetlen 
élmény. Utunkat folytatva, a 
MONUMENT VALLEY impo-
záns sziklafennsíkjai emel-
kednek elénk a vörösesen 
fénylő tájból. A vadnyugati 
mozifilmek természetes dísz-
letei között töltött nap után 
szállás Cortezben.

7. nap: Mesa Verde Nemzeti Park
Az USA legjelentősebb ré-
gészeti emlékét keressük 
fel, a MESA VERDE Nemzeti 
Parkot. Hajdan a puebló in-
diánok lakták, akik még az 
európai hódítók érkezése 
előtt elhagyták a területet, de 
fennmaradt a kb. 500 csodá-
latos sziklalakás. A lakások a 
legkisebbtől egészen az ún. 
„Sziklapalota” 200 szobás 
lakásig, különféle méretűek. 
Nem véletlenül lesz ismerős 
a környezet! Itt forgatták 
ugyanis a „Mackenna aranya” 

című western filmet, Gregory 
Peck, Omar Sharif és Telly 
Savalas főszereplésével. Dél-
után ízelítőt kapunk DURAN-
GO XIX. századi hangulatá-
ból. Utazás a híres „1 millió 
dolláros úton”, ahol évente 
kb. 15 ezer Harley-Davidson 
motoros találkozik. Szállás 
Moabban.

8. nap: Arches National Park
Moab közelében terül el az 
impozáns ARCHES Nemze-
ti Park, itt található a világ 
legtöbb természetes homok-
kő boltíve. Továbbutazás a 
dimbes-dombos Utahba. Ér-
kezés késő délután a BRYCE 
CANYON Nemzeti Parkba. 
Szállás.

9. nap: Bryce Canyon - Zion 
Nemzeti Park
Kirándulás a vöröses színben 
pompázó, csipkés BRYCE 
CANYON-ba, majd a ZION 
Nemzeti Parkot keressük fel, 
mely Utah állam egyik leg-
népszerűbb látványossága. A 
mormonok lakta St. George 
településen áthaladva, a Vir-

gin River szurdokát érintve 
érkezünk a szerencsejátékok 
fellegvárába, LAS VEGAS-ba. 
Szállás.

10. nap: Las Vegas 
Szabad program, egyénileg 
felfedezhetjük a várost, ki-
pihenhetjük körutazásunk 
eddigi fáradalmait, és újra 
kipróbálhatjuk szerencsénket 
a kaszinókban. Fakultatív ki-
rándulást tehetünk a VALLEY 
OF FIRE State Parkba, mely 
a vörös homokkő alakzatok-
ról kapta nevét. Következő 
állomásunk a Colorado folyó 
híres völgyzáró gátja a HOO-
VER DAM, amelyet az USA 
31. elnökéről neveztek el és 
az 1930-as években mérnö-
ki csodának tartották. Este a 
Las Vegas by Night fakultatív 
program során megtekint-
hetjük a fényáradatban úszó 
várost. Szállás Las Vegas-ban.

11. nap: Death Valley 
Átkelünk a nevadai siva-
tagon, a tengerszint alatt 
85 méterrel fekvő „Halál- 
völgy”-én keresztül. A világon 

Két hét a természet lenyűgöző alkotásainak bűvöletében! Holdbéli tájak, sivatagok, kanyonok, 
hihetetlen sziklaalakzatok, kristálytiszta vizű tavak és zöldellő fenyvesek birodalmában. Prog-
ramunkban 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 alkotások, mint pl. a Hoover-gát és a Glenn-gát, valamint az ősi indián város, Mesa 
Verde sziklapalotái. A bátrak szerencsét próbálhatnak a Las Vegas-i kaszinók egyikében!
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ANTELOPE CANYON

USA - NYUGATI PART ÓRIÁSI KÖRÚT 
NEMZETI PARKOK & LOS ANGELES - LAS VEGAS - SAN FRANCISCO
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itt a legmagasabb az átlag-
hőmérséklet, a csúcsértéket 
(57 oC) 1913-ban mérték. Itt 
forgatták a világhírű „Jézus 
Krisztus Szupersztár” című 
filmet. Rövid fotózási lehető-
ség a Badwater (rossz víz), 
Devil’s Golf Course (az ördög 
golfpályája), Zabriskie Point 
képződményeknél. Délután 
továbbutazás Bakersfield irá-
nyába. Szállás Fresnóban.

12. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a sziklafalak, völ-
gyek, óriás fenyők és vízesé-
sek birodalmába, a YOSEMITE 
Nemzeti Parkba, mely a világ 
egyik legszebb hegyvidéke. 
Tavasszal vízesések, ősszel a 
rozsdaszínbe öltözött táj nyű-
gözi le a látogatót. Szállás San 
Francisco környékén.

13. nap: San Francisco
Városnézés SAN FRANCIS-
CO-ban: kínai negyed, Union 
Square, Golden Gate híd, 
móló, jó idő esetén a Twin 
Peaks (Iker csúcsok, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílik az 
egész városra) stb. Szállás.

14. nap: San Francisco - 
Santa Maria
Utazás a Csendes-óceán 
mentén, a híres „17 mérföl-
des” panorámaúton. Első 
megállónk a híres óceánparti 
városkában, a koloniális épí-
tészeti jegyeket őrző MON- 
TEREY-ben lesz. Séta, majd 
továbbutazás CARMEL-be, a 
bájos óceánparti művész-te-
lepülésre. Szállás Santa Maria 
környékén.

15. nap: Santa Barbara - Los 
Angeles
Ismerkedés a skandináv han-
gulatú SOLVANG-gal, majd 
az egykori missziós várossal, 
SANTA BARBARA-val. Kö-
vetkező állomásunk már a 
Los angelesi repülőtér. Haza-
utazás az esti órákban. Éjsza-
ka a repülőn.

16. nap: Budapest
Európai átszállással, érkezés 
Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!
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USA - NYUGATI PART ÓRIÁSI KÖRÚT
Dátum:   05.11 - 05.26.
  09.16 - 10.01.
Részvételi díj: 638.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 158.000,- Ft
Egyágyas felár:  212.000,- Ft

Kedvezmény a 3. és a 4. személynek kétágyas szobában: 
17,99 éves korig 165.000,- Ft, 
18 éves kortól  140.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

ESTA beutazási engedély díja: 14,- USD 
ESTA ügyintézési díj irodánkban: 3.500,- Ft

Belépőjegyek kb.: 190,- USD
Fakultatív programok kb.: 420,- USD
Szervízdíj / borravaló: 80,- USD

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

UNESCO Világörökségek: Grand Canyon Nemzeti Park,  
Yosemite Nemzeti Park, Mesa Verde Nemzeti Park

MESA ARCH

YOSEMITE NEMZETI PARK

SAN FRANCISCO

GRAND CANYON

május 11 - 26., szeptember 16 - október 1.

638.800,- Ft
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1. nap: Budapest - San Francisco
Repülés San Franciscóba, 
átszállással. Szállás San Fran- 
cisco környékén.

2. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN 
FRANCISCO-ban: Lombard 
Street, Coit Tower, Kínai vá-
rosrész, Union Square, Golden 
Gate híd, móló, jó idő esetén 
a Twin Peaks (Iker csúcsok). 
Fakultatív hajókirándulás az 
öbölben, ahonnan az Alcat-
razt, a hajdani börtönszigetet 
is megszemlélhetjük. Szállás 
San Francisco környékén.

3. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE Nem-
zeti Parkban, mely a világ 
egyik legszebb hegyvidéke, 
a magas sziklafalak, festői 
völgyek, óriásfenyők és ví-
zesések birodalma. Szállás 
Mammoth Lakes környékén.

4. nap: Death Valley - 
Las Vegas
Utazás a DEATH VALLEY 
Nemzeti Parkon keresztül, 
amely a legforróbb, legszára-
zabb és legmélyebben fekvő 
sivatag Észak-Amerikában. A 
világon itt a legmagasabb az 
átlaghőmérséklet. Itt forgat-
ták a világhírű „Jézus Krisz-
tus Szupersztár” című filmet. 
Szállás Las Vegas-ban.

5. nap: Zion Nemzeti Park - 
Valley of Fire
Irány a ZION Nemzeti Park! A 
vidék gazdag ökoszisztémájá-
ról a folyó menti vad mezők és 
a pompás növényzet tanús-
kodnak. Továbbutazás Neva-
da állam legrégebbi nemzeti 
parkjába, a VALLEY OF FIRE 
Sate Park-ba, mely nevét a 
vörös homokkő alakzatokról 
kapta. Szállás Las Vegas-ban.

6. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez érkez-
ve a természet egyik legnagy-
szerűbb alkotása, a GRAND 
CANYON tárul elénk.  Fakulta-
tív programként helikopterrel 
leereszkedhetünk a völgybe 
és motorcsónakról is megcso-
dálhatjuk a világhírű kanyont, 
vagy a Hualapai indián rezer-
vátum területén épült SKY-
WALK kilátó üvegpadlóján át 
1.200 m-es magasságból, a 
meredek sziklafal teljes mély-
ségét érzékelve szemlélhetjük 
a kivételes tájat. A Colorado 
folyó híres völgyzáró gátja 
a HOOVER DAM, melyet az 
1930-as években mérnöki 
csodaként ismertek el. Szállás 
Las Vegas-ban.

7. nap: Calico - San Diego 
Las Vegastól elbúcsúzva 
megállunk CALICO „szellem-
városánál”, mely a XIX. szá-
zad második felében virágzó 
ezüstbányász város volt. A 
XIX. század végére az ezüst 

elveszítette értékét, a bányák 
egymás után bezártak, a vá-
ros pedig viszonylag rövid idő 
alatt elnéptelenedett. SAN  
DIEGO Kalifornia második 
legnagyobb városa. Több mint 
110 km hosszú partját nagy-
szerű strandok, sziklafalak, 
kis öblök, tengerparti üdülők 
tagolják. A mexikói határ kö-
zelében fekvő település több 
látnivalót kínál: Balboa park, 
„Gázlámpás negyed”, törté-
nelmi városközpont. Szállás.

8. nap: San Diego - 
Los Angeles
Utazás Los Angeles-be. Pihe-
nés, vagy fakultatív látogatás 
az UNIVERSAL STUDIOS él-
ményparkjában, kalandozás 
a filmek világában. Szállás 
Los Angeles-ben.

9. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás 
fővárosában, LOS ANGELES- 
ben, programunk során érint-
jük Hollywoodot, Beverly 
Hillst, a híres Rodeo Drive-ot, 
a divatos boltok főutcáját, 
teszünk egy sétát a „Híressé-
gek sugárútján”, a Hollywood 
Boulevard-on. Délután haza-
utazás. Éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest
Átszállást követően érkezés 
Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!

augusztus 18 - 27. 

497.400,- Ft

USA - NYUGATI PART 
Dátum:    08.18 - 08.27.
Részvételi díj:  497.400,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  148.000,- Ft
Egyágyas felár:   111.500,- Ft

Kedvezmény a 3. és a 4. személynek kétágyas szobában: 
17,99 éves korig  132.000,- Ft, 
18 éves kortól   140.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
ESTA beutazási engedély díja: 14,- USD 
ESTA ügyintézési díj irodánkban: 3.500,- Ft

Belépőjegyek kb.:   120,- USD
Fakultatív programok kb.:  400,- USD
Szervízdíj / borravaló: 45,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
középkategóriájú szállodák és motelek; reggeli; BBP  
biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökségek: 
Grand Canyon Nemzeti Park, Yosemite Nemzeti Park

USA - NYUGATI PART 
A LEGSZEBB NEMZETI PARKOK

Az USA leglátványosabb nemzeti parkjaival ismerkedünk. A hollywoodi mozifilmek  
díszletéül is szolgáló természeti alkotások mellett Los Angelesben a hollywoodi filmgyártás 
világába is betekithetünk, Las Vegas-ban pedig kacérkodhatunk Fortuna istennővel!
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YOSEMITE NEMZETI PAK

ZION NEMZETI PARK

VALLEY OF FIRE
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1. nap: Budapest - Lima
Repülés. európai átszállással 
Limába. Érkezés az esti órák-
ban, szállás.

2. nap: Lima - Paracas
LIMÁ-ban az inka uralom  
előtti kultúrák emlékeit számos 
építmény és régészeti lelet 
őrizte meg az utókor számára. 
Délelőtt látogatás a fantasz-
tikus Larco Herrera Múzeum-
ban. Ebéd után a közeli vallási 
központot és zarándokhelyet, 
PACHACAMAC-t keressük fel. 
Szállás Paracas-ban.

3. nap: Ballestas-szigetek -  
Nazca vonalak - Lima
Motorcsónakos kirándulás 
a BALLESTAS-szigetekre, a 
„mini Galapagos-nak” ne-
vezett szigetvilágba, a né-
pes madár- és fókakolóniák 
élőhelyéhez. Irány PISCO, 
fakultatív repülés a rejtélyes 
sivatagi NAZCA rajzok fe-
lett. Ebéd után visszautazás 
Limába, szállás.

4. nap: Lima - Arequipa
Átrepülünk a gyarmati stílu-
sú AREQUIPA-ba. Gyalogos 
városnézés: Plaza de Armas, 
főtér, katedrális (kívülről), 
az 1580-ban alapított híres 
Szent Katalin kolostor. Ebéd 
után megtekintjük az egyik 
ötezer méteres Andok-beli 
csúcs közelében 1995-ben 

felfedezett, a hegyek istené-
nek feláldozott Jéglányt, a 
megfagyott Juanitát. Szállás 
Arequipában.

5. nap: Sillustani - Punó
Utazás az Andok vadregényes 
hegyei között, ebédcsomag-
gal. Az Altiplanón átutazva 
megtekintjük a kolla indiánok 
domboldalban elhelyezkedő 
temetkezési tornyait, az un. 
SILLUSTANI chulpákat. Továb-
butazás a TITICACA-tó „fővá-
rosába”, PUNÓ-ba, szállás.

6. nap: Titicaca-tó
Motorcsónakos látogatás a 
kontinens legnagyobb és 
egyben a világ legmagasab-
ban fekvő hajózható taván, 
a TITICACA-tavon, mely a 
totoranádból épült úszó szi-
geteken élő uro indiánok bi-
rodalma. Ebéd az impozáns 
panorámájú TAQUILE-szige-
ten. Szállás Punóban.

7. nap: Titicaca-tó - Cuzco
Utazás az Andok hegyei kö-
zött az inka birodalom főváro-
sába, CUZCO-ba. Ebédet kö-
vetően megtekintjük a pucarai 
és a raq’chii ásatásokat. Az 
Andahuaylillas-i Szent Péter 
templom, melyet Dél-Amerika 
Sixtusi kápolnájának tartanak, 
különleges élmény turisták 
és hívők számára egyaránt.  
Szállás Cuzcóban.

8. nap: Szent-völgy
Egész napos utazás a SZENT-
VÖLGY-be, ebéddel. Útköz-

ben megnézzük SACSAY-
HUAMAN titokzatos kőfalait, 
QUENQO szikláit, TAMBOMA-
CHAY-t és PUCA PUCARA 
vörös erődfalait. PISAC város 
hangulatos indián piacán 
kézműves termékekkel és 
különleges zöldségekkel, gyü-
mölcsökkel ismerkedhetünk. 
Délután OLLANTAYTAMBO 
titokzatos teraszait és hatal-
mas monolitokból álló temp-
lomát tekintjük meg. Szállás a 
Szent-völgyben.

9. nap: Machu Picchu - Cuzco
Kirándulás panorámaablakos 
vonattal és autóbusszal az 
inkák elveszett városához, a 
misztikus MACHU PICCHU-
hoz. Egy lépésre az égtől, 
az Andok hegyláncai között 
csaknem megközelíthetetlen 
hegynyergen bújik meg a kis 
erődített város, ami a termé-
szetnek és embernek egya-
ránt az egyik leglélegzetelállí-
tóbb alkotása. Ebéd egy helyi 
étteremben. Este továbbuta-
zás Cuzcóba, szállás.

10. nap: Cuzco - Lima
Városnézés a világ köldökén, 
CUZCO-ban: a katedrális 
megtekintése. Az inka biro-
dalom legfontosabb temp-
lomának, a Coricanchának 
(Arany Udvar) helyére épült 
Santo Domingo templomban 
láthatjuk az inka kultikus hely 
- földrengés révén - szabaddá 
vált részeit. Ebéd majd vissza-
repülünk LIMÁ-ba, szállás.

11. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal: 
az 1538-ban épült székes-
egyház, Kormányzói Palota, 
városháza. A Szent Ferenc 
kolostor különlegessége: az 
alagsori folyosók 25 000 em-
ber földi maradványát őrzik, 
akárcsak a szicíliai Palermo 

katakombái. Ebéd, majd ha-
zautazás. Éjszaka a repülőn. 

12. nap: Budapest
Érkezés európai átszállással 
Budapestre az esti órákban, 
a menetrend függvényében.

Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!

Az inkák birodalmában letőségünk nyílik a titokzatos Nazca-vonalakat szemügyre venni 
a magasból; hajózunk bolygónk legmagasabb, hajózható taván, a Titicaca-tavon; és sétá-
lunk a misztikus Machu Picchu romvárosában. A Ballestas-szigeteken pedig „mini” Galápa-
gos-on érezhetjük magunkat!

MISZTIKUS PERU
Dátum:    06.01 - 06.12.
Részvételi díj:   797.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  172.000,- Ft 
Belső repülőjegy kb.:  290,- USD
Egyágyas felár:   138.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  55,- USD

Fakultatív kirándulás:
Repülés a Nazca vonalak felett, + rept. ill.: kb. 265,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, mo-
torcsónakkal és vonattal; helyi középkategóriás szállodák; 
félpanzió; idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Lima óvárosa, Nazca vonalak, Arequipa óvárosa, Cuzco; 
Machu Picchu

június 1 - 12.

797.800,- Ft
MISZTIKUS PERU 

ELVESZETT VÁROSOK, MEGOLDATLAN REJTÉLYEK

CUZCO

TITICACA-TÓ
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1. nap: Budapest - Mexikóváros
Repülés Budapestről euró-
pai átszállással Mexikóváros-
ba. Érkezés az esti órákban, 
transzfer a szállodába. Szállás 
Mexikóvárosban.

2. nap: Mexikóváros
MEXIKÓVÁROS a világ egyik 
legnépesebb metropolisza. 
Egész napos városnézés a 
Mexikói-völgy lapos teknő-
jében elterülő hatalmas ki-
terjedésű városban: a főbb 
nevezetességek mellett az 
Antropológiai és Történeti 
Múzeum megtekintése. Szál-
lás Mexikóvárosban.

3. nap: Teotihuacan - Puebla
Irány TEOTICHUACAN, a 
Nap és a Hold piramisok, 
melyeket edzettebb Vendé-
geink meg is hódíthatnak! A 
terület nevét („A hely, ahol 
az emberek istenekké vál-
nak”)  az aztékok adták az 
ókori metropolis romjainak, 
mert pompájáról arra kö-
vetkeztettek, hogy királyok 
temetkezési helye lehetett, 
akik haláluk után istenekké 
váltak. A Sierra Madre hegy-
vonulatain keresztül érke-
zünk Pueblába. Szállás.

4. nap: Puebla - Monte Alban 
- Oaxaca
Rövid városnézés a gyarmati 
stílusú PUEBLA-ban, amely az 
azonos nevű állam székhelye, 
több mint 2.000 m tengerszint 
feletti magasságban. A telepü-
lést a XVI. században „Angya-
lok városának” tartották. Ki-
rándulás MONTE ALBAN-ba, a 
2500 éves Zapoték fővárosba, 
mely a legjelentősebb régé-
szeti lelőhely Oaxaca tarto-
mányban. Szállás Oaxacában.

5. nap: Mitla - Tehuantepec - 
Chiapa de Corzo
Utazás Tehuantepec környé-
kére. Rövid megálló SANTA 
MARÍA DEL TULE faluban a 
2000 éves fánál (El Tule). A 
botanikusok szerint ez a cip-
rusok családjába tartozó óriás, 
Amerika legöregebb és való-
színűleg a világ leghatalma-
sabb fája, az időszámításunk 
kezdetekor lehetett facseme-
te. MITLA romjait feltárva a ré-
gészek még nem tudták pon-
tosan eldönteni, hogy melyik 
prehispán kultúrához köthető 
igazán. A hódítás idejében za-
potékok laktak itt, de az eddig 
megismert épületek gazdag 
díszítései, kőmozaikjai mixték 
hatásra utalnak. Szállás Chia-
pa de Corsóban. 

6. nap: El Sumidero kanyon 
- San Cristobal de las Casas
Utazás San Cristobalba. Út-
közben csónakkirándulás Kö-
zép-Amerika legszebb sza-
kadékában, az EL SUMIDERO 
Kanyonban. Innen lélegzet-
elállító út vezet San Cristo-
bal de las Casas-ba. Rövid 
pihenésként CHAMULA és 
ZINACANTAN indián falvak 
megtekintése. Szállás San 
Cristobal de las Casas-ban.

7. nap: Agua Azul - Palenque
Irány az ország legnagyobb 
vízesése, a trópusi AGUA 
AZUL vízesés. A fenséges 
látvány délelőtt és délután 
más-más színben pompázik. 
Továbbutazás a szálláshelyre, 
Palenque-be.

8. nap: Palenque - Campeche
Az elbűvölő fekvésű PA-
LENQUE Mexikó egyik leg-
gazdagabb régészeti lelő-
helye. A Yucatán félszigeten 
feltárt maja városok között 
elismerten a legszebb és leg-
vonzóbb. A gyarmati idők-
ben CAMPECHE kikötőjéből 
szállították az ezüstöt és az 
aranyat Spanyolországba. 
A város sokat szenvedett a 
kalóztámadásoktól. A XVII. 
században hétbástyás fal-
lal vették körbe, nagy része 

máig épségben megmaradt. 
Szállás Campeche-ben.

9. nap: Uxmal - Merida
Látogatás a klasszikus maja 
városba, UXMAL-ba, melyet 
nevéből (maják nyelvén: „há-
romszor”) következtetve há-
romszor építhettek újjá, vagy 
három jelentős fejlődési kor-
szak határozta meg a törté-
nelmét. A feltárt terület egyik 
legimpozánsabb, legmaga-
sabb, legismertebb épülete 
a „Jövendőmondó piramisa” 
vagy más néven a „Varázsló 
temploma”. Kora este érke-
zés MERIDA-ba. Városnézés 
a „Fehér Város”-ban, ahova 
az árkádos, mediterrán há-
zak fehérsége és a rendezett 
utcák tisztasága sok turistát 
csalogat. Szállás Meridában.

10. nap: Chichen Itza - Cancun
Utazás CHICHEN ITZA-ba. A 
település Yucatan állam leg-
híresebb ásatási területével 
büszkélkedhet (pl. Kukulkán 
piramis, Labdapálya, Jaguár 
templom stb.). A romváros 
érdekessége, hogy két kultúra 
találkozott, illetve épült ösz-
sze egymással: az ősi maja, 
valamint a tolték hódítás után 
keletkezett maja-tolték (más 
néven itzá-tolték). Továbbu-
tazás a Karib-tenger partján 

található világhírű üdülővá-
rosba, CANCUN-ba, szállás.

11. nap: Cancun
Pihenés a Karib-tenger part-
ján, vagy egész napos fakulta-
tív program lehetőség: XCA-
RET. Ez az ÖKO PARK eredeti 
környezetében mutatja be 
a Yucatán félsziget állat- és 
növényvilágát. Gyönyörköd-
hetünk a növényekben és 
egész közelről ismerhetjük 
meg az itt honos állatokat. A 
Pillangó Kertben úgy tűnik, 
mintha milliónyi, a szivárvány 
színeiben pompázó pillangót 
engedtek volna szabadon. 
Búvárkodás közben megany-
nyi ráját és élénk színekben 
tündöklő halakat láthatunk. 
A bátrabbak a parkban való 
séta helyett dönthetnek úgy 
is, hogy a barlangrendszer-
ben folyó patakon eresz-
kednek le a tengerpartig. Itt 
egy látványos esti show ke-
retében bemutatják a maják 
történetét: eredeti mexikói 
labdajátékkal kezdődik, a 
folytatásban a spanyolok be-
vonulását mutatják be, lovas 
felvonulással és tűzzel ve-
gyítve. A zárójelenetben egy 
élőzenével kísért színes tán-
cos műsort láthatnak a nézők. 
Szállás Cancunban.

Megmagyarázhatatlanul tökéletes építészeti alkotások - régészeti leletek, Mexikó legszebb 
természeti kincsei, fehérhomokos tengerpart és a tűrkizkék Karib-tenger. Hibátlan kombi-
náció! Érkezésünket ezúttal a mexikói kultúra legszínesebb ünnepére időzítjük, Día de los 
Muertos, vagyis a Halottak napja Mexikóban egészen más látványelemeket hordoz, mint a 
nálunk megszokott visszafogott megemlékezések. A latin-amerikai hagyományok szerint 
a halál az élet része, ennek megfelelően nem az elmúláson keseregnek, hanem ünneplik az 
életet, és az elhunytak életének vidám részleteire emlékeznek.

VIVA MEXIKÓ 
AZTÉKOK, OLMÉKOK, TOLTÉKOK ÉS A MAJÁK FÖLDJÉN!
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12. nap: Cancun
Üdülés, pihenés a Karib-ten-
ger partján. Szállás Cancun-
ban.

13. nap: Tulum - Chetumal
Utazás CHETUMAL-ba, Quin-
tana Roo állam lendületesen 
fejlődő fővárosába. Útköz-
ben a Karib-tenger partján, 
festői környezetben fekvő 
rejtélyes múltú maya TULUM 
restaurált épületeinek meg-
tekintése: az alászálló isten-
ség temploma, a szél temp-
loma, a freskók temploma. 
A belső várost egy, a tenger 
felé nyitott, őrtornyos város-
fal veszi körül. A legépebben 
megmaradt épületegyüttes 
(El Castillo) a Karib-tenger 
fölé emelkedő 25 méter ma-
gas sziklán található. Szállás 
Chetumalban.

14. nap: Villahermosa
Korai reggeli után indulás Ta-
basco állam fővárosába, VIL-
LAHERMOSÁ-ba. Útközben 
KOHUNLICH és CHICANNÁ 
megtekintése. Szállás Villa-
hermosában.

15. nap: La Venta - 
Catemaco-tó - Veracruz
Látogatás a LA VENTA régé-
szeti körzetben, ahol a titok-
zatos és ismeretlen eredetű 
olmék kultúra kőszobrai és 
sztéléi találhatók. Kirándulás 
a CATEMACO-tóhoz. A kör-
nyéket „Veracruz állam Sváj-
cának” is nevezik. Továbbuta-
zás VERACRUZ-ba, melynek 
városi jellege, lakói, merőben 
eltérnek minden más mexikói 
városétól. Rövid városnézés 
után érkezés a szállodába. 
Szállás Veracruzban.

16. nap: El Tajín - Xicotepec 
de Juarez 
Korai reggeli után indulás EL 
TAJÍN-ba, Mexikó egyik leg-
híresebb régészeti körzetébe. 
Legérdekesebb látnivalója a 
Pirámide de los Nichos (Falfül- 
kék piramisa). Továbbutazás 
Xicotepec de Juárezbe, szállás.

17. nap: Xochimilcó (Mexikó-
város) - Cuernavaca - Taxco 
Utazás Mexikóváros déli 
részén található XOCHI-
MILCÓ-hoz. Mexikó Velen-
céjének hangulatát, mozgal-

mas és színes forgatagát a 
lagúnákon csónakázva éljük 
át. Továbbutazás CUERNA-
VACA-ba, az örök tavasz 
városába. A település legfon-
tosabb látnivalóinak (séta a 
történelmi belvárosban: főtér, 
katedrális) megtekintését 
követően indulás Taxcóba, 
szállás.

18. nap: Taxco - Mexikóváros
Délelőtt városnézés TAX-
CO-ban, az ország egyik 
legszebb kisvárosában. Az 
„ezüstváros” rabul ejtő va-
rázsát és a turisták sokaságát 
fekvésének, klímájának, han-
gulatának és a kis üzletekben 
fellelhető ezüst sokaságának 
köszönheti. A hazánkban is jól 
ismert, decemberben virágzó, 
vörös szirmú mikulásvirágnak 
ez a város a hazája. Délután 
irány MEXIKÓVÁROS repülő-
tere! Hazautazás az esti órák-
ban, éjszaka a repülőn.

19. nap: Budapest
Európai átszállás után érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!
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VIVA MEXIKÓ
Dátum:    11.02 - 11.20.
Részvételi díj:  797.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 149.000,- Ft 
Egyágyas felár:   255.500,- Ft 
Félpanziós felár:*   75.500,- Ft
*13 főétkezés a körúton + Cancunban „all inclusive” ellátás

Szervízdíj / borravaló:  90,- USD

Fakultatív kirándulás (min. 10 fő)
XCARET busszal, belépővel kb.: 140,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok so-
rán autóbusszal; helyi középkategóriás szállodák; reggeli; 
idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Mexikóváros történelmi központja, Puebla történelmi köz-
pontja, Chichen Itza városa, Uxmal városa, Campeche tör-
ténelmi városa, Monte Alban történelmi városa, Palenque 
városa, Teotihuacan, El Tajín városa

CANCUN

CHICHEN ITZA

PALENQUE

MEXIKÓVÁROS

november 2 - november 20.

797.800,- Ft
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1. nap: Budapest - Lima 
Repülés Budapestről európai 
átszállással Limába. Érke-
zés a késő délutáni órákban. 
Szállás Limában.

2. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal. 
Megnézzük a Kormányzói 
Palotát, a városházát; az 
1538-ban épült limai székes-
egyházat, melyet az évszá-
zadok során többször átépí-
tettek, bővítettek és az egyik 
földrengés után felújítottak  
valamint a Santo Domingo 
kolostort. Ebéd után látoga-
tás a Larco Herrera Múzeum-
ban, ahol megcsodáljuk Peru 
régészeti kincseinek gyűjte-
ményét. Szállás Limában.

3. nap: Cuzco - Szent-völgy
Reggel repülés Cuzcóba, az 
inka birodalom fővárosába. 
Kirándulás a SZENT-VÖLGY-
be. PISAC városában a 
hangulatos indián piacon 
kézműves termékekből és kü-
lönleges zöldségekből, gyü-
mölcsökből válogathatunk. 
Ebéd után OLLANTAYTAM-
BO titokzatos teraszait és a 
hatalmas monolitokból álló 
templomát látogatjuk meg. 
Szállás a Szent-völgyben.

4. nap: Machu Picchu - Cuzco
Kirándulás panorámaabla-
kos vonattal és autóbusszal 
az inkák elveszett városához, 
a MACHU PICCHU-hoz. Egy 
lépésre az égtől, az Andok 
hegyláncai között csaknem 
megközelíthetetlen hegy-
nyergen bújik meg a kis erő-
dített város. Ebéd, majd este 
visszautazás Cuzcóba. Szállás.

5. nap: Cuzco
Városnézés a „világ köldö-
kén”, CUZCO-ban és környé-
kén. Az inka birodalom leg-
fontosabb templomának, a 
Coricanchának (Arany Udvar) 
helyére épült Santo Domin-
go kolostorban láthatjuk az 
inka kultikus hely földrengés 
révén szabaddá vált részeit. 
A katedrális megtekintése 
után ebéd. Kirándulás a kör-
nyékbeli inka emlékekhez: 
SACSAYHUAMAN (titokzatos 
kőfalak), QUENQO (imahely), 
TAMBOMACHAY (a víz szent-
élye) és PUCA PUCARA (vö-
rös erőd). Szállás Cuzcóban.

6. nap: Andahuaylillas - 
Raq’chi - Sillustani - Punó
Utazás autóbusszal az Andok 
hegyei között. ANDAHUAY-
LILLAS-ban látogatás a 
„dél-amerikai Sixtus kápolná-
nak” tartott csodálatos Szent 
Péter templomban. RAQ’CHI-
ban az inka Viracocha temp-

lom megtekintése sem ma-
radhat ki. Ebéd útközben. 
SILLUSTANI a kolla indiánok 
domboldalban elhelyezkedő 
különleges temetkezési tor-
nyai (chulpák) miatt érdekes 
a turisták számára. Szállás 
Punóban.

7. nap: Titicaca-tó - 
Tiahuanaco - La Paz
Kirándulás motorcsónakokkal 
a világ legmagasabban fekvő 
hajózható taván. A leghíre-
sebb szigetlakók, az uro indi-
ánok a TITICACA-tavon élnek 
totora nádból épített szigete-
ken. Irány Bolívia! Ezen a na-
pon ebédcsomagot kapunk. A 
főváros, La Paz felé vesszük az 
irányt, de útközben vár ránk 
még egy élmény: TIAHUANA-
CO (Tiwanaku) preinka kultú-
ra vallási és kultikus központja 
3.900 méter magasságban. A 
város virágkorát Kr.sz. 400-
900 között élte. Este érkezés 
La Pazba, szállás.

8. nap: La Paz 
LA PAZ a világ legmagasab-
ban fekvő fővárosa. Város-
nézés: katedrális, Murillo tér, 
Ferencesek temploma, a híres 
„Boszorkánypiac” stb. Kirán-
dulás a lélegzetelállító Hold- 
völgybe, ahol egyedülálló ter-
mészeti képződmények között 
sétálhatnak. Ebéd a nap folya-
mán, szállás La Pazban.

Az egyik legnagyobb klasszikusunk. Térben, időben és népszerűségben egyaránt kínála-
tunk élvonalában van! 4 ország 16 nap alatt... Hogy ne kelljen választani a Machu Picchu 
és az Iguazu-vízesés között!
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DÉL-AMERIKAI KALEIDOSZKÓP 
PERU - BOLÍVIA - ARGENTÍNA - BRAZÍLIA

Cuzco

LA PAZ
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9. nap: Buenos Aires
Utazás repülővel, átszállás-
sal az argentin fővárosba. 
Érkezés után transzfer a 
szállodába. Szállás BUENOS 
AIRES-ben.

10. nap: Buenos Aires - Tigre
Városnézés „Amerika Pá-
rizsában”: Plaza de Mayo, 
Catedral, Casa Rosada (híres 
balkonja az Evita c. filmben 
látható), Cadildo, parlament 
(a washingtoni Capitolium 
másolata), Obeliszk, a vi-
lág legszélesebb sugárútja, 
La Boca, Caminito (a tangó 
hazája), San Telmo és Reco-
leta városnegyedek elegáns 
épületei, parkjai, séta Evita 
sírjához. Délután az argen-
tin főváros üdülőnegyedét, 
TIGRE-t keressük fel. A „pa-
rasztok Velencéjének” ne-
vezett városrész a Paraná 
folyó romantikus deltavidéke. 
Este fakultatív lehetőségként 
részt vehetünk egy fergete-
ges tangó show műsoron, és 
a vacsora menüjében meg-

kóstolhatjuk a híres argentin 
marhasültet. Szállás Buenos 
Airesben.

11. nap: Buenos Aires - Iguazu
Délelőtt szabadprogram a 
menetrend függvényében, 
majd repülés Puerto Iguazu-
ba. Szállás Foz do Iguazuban, 
a brazil oldalon.

12. nap: Itaipu - Iguazu-vízesés 
argentin oldala
Ma láthatjuk a világ legna-
gyobb teljesítményű vízi 
erőművét, a Brazília és Para-
guay határán épült ITAIPU-t. 
Látogatás az IGUAZU-VÍZE-
SÉS argentin oldalán. Busz-
szal, romantikus kisvasúttal 
és gyalogosan keressük fel 
a zuhatagokat és megcso-
dálhatjuk az „Ördögtorok” 
nevű leghíresebb, leglátvá-
nyosabb részt is. Szállás Foz 
do Iguazuban, brazil oldalon.

13. nap: Iguazu-vízesés brazil 
oldala - Rio de Janeiro
Délelőtt az IGUAZU brazil 
oldalát fedezhetjük fel. Han-
gulatos ösvényeken sétálva 

fenséges rálátás nyílik a sok-
sok nagy robajjal lezúduló 
vízesésére. Délután repülés 
Rio de Janeiróba. Fakultatív 
tipikus brazil vacsora (chur-
rascaria), melynek keretében 
a különböző nyárson sült 
húsokból és finom köretek-
ből fogyaszthatunk. Szállás 
Rióban.

14. nap: Rio de Janeiro
Egész napos program ke-
retében RIO DE JANEIRO 
különböző híres városrésze-
ivel ismerkedünk: Flamen-
go (foci csapatáról híres), 
Botafogo, Gloria, világhá-
borús emlékmű, a belváros 
széles sugárútjai, Maracana 
(Dél-Amerika legnagyobb 
stadionja - kívülről), Sambad-
romo (a híres karnevál hely-
színe), modern katedrális, 
Ipanema, Leblon stb. Utazás 
kabinos felvonóval a Cu-
korsüveg hegyre. Fogaske-
rekűvel érkezünk a Megváltó 
Krisztushoz, a Corcovado 
hegyre, miközben fantaszti-

kus városi panorámában lesz 
részünk a Tijuca-erdőből. A 
Corcovado hegyet és a híres 
Copacabana partot fakulta-
tív helikopteres repülés ke-
retében is megcsodálhatjuk. 
Szállás Rióban.

15. nap: Rio de Janeiro
Hangulatos hajókirándulást 
teszünk a várost körülölelő 
Guanabara-öbölben, közben 
a vízről is gyönyörködhe-
tünk Rio és a szemközti NITE-
ROI panorámájában. Délután 

megcsodálhatjuk a botanikus 
kert szubtrópusi és trópusi 
növényritkaságait, a sudár 
királypálmákat és gyönyörű 
orchideákat is. Este elbú-
csúzunk a várostól és egész 
Dél-Amerikától. Hazautazás, 
éjszaka a repülőn.

16. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre, euró-
pai átszállással, a menetrend 
függvényében.
Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!
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DÉL-AMERIKAI KALEIDOSZKÓP
Dátum:     10.19 - 11.03.
Részvételi díj:   965.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  187.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek:   890,- USD 
Egyágyas felár:    210.000,- Ft
Szervízdíj/borravaló:   70,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Fakultatív programok:
Tango-show vacsorával Buenos Airesben:  kb. 110,- USD
Helikopterezés Rio de Janeiróban:  kb. 140,- USD
Brazil vacsora (churrascaria):  kb. 50,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, csó-
nakkal/hajóval és vonattal; helyi középkategóriás szállo-
dák; Peruban és Bolíviában félpanzió, Argentínában és Bra-
zíliában 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

BUENOS AIRES

IGUAZU-VÍZESÉS TITICACA-TÓ

RIO DE JANEIRO

október 19 - november 3.

965.500,- Ft
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1. nap: Budapest - Dubaj
Repülés Dubajon keresztül 
Melbourne-be. Éjszaka a re-
pülőn.

2. nap: Melbourne
Érkezés az esti órákban. Szál-
lás Melbourne-ben.

3. nap: Melbourne 
Ismerkedés az ország má-
sodik legnagyobb városával, 
MELBOURNE-nel: St. Patrick 
katedrális, Cook kapitány 
háza a Fitzroy parkban, 
Melbourne Cricket Ground, 
Yarra-folyó parti sétány, Fe-
deration tér stb. Fakultatív 
látogatás a déli félteke leg-
magasabb épületében, a 88 
emeletes Eureka Tower-ben. 
Szállás Melbourne-ben.

4. nap: Melbourne 
Kirándulás a Great Ocean 
Road-on. Az 1920-as évek-
ben épített, több mint 200 
km hosszú tengerparti út az 
ausztrálok szerint a világ leg-
szebb autóútja. Impozáns öb-
lök, hangulatos üdülővárosok 
mentén haladunk, szerencsés 
esetben útközben vadon élő 
koalákat és kengurukat is lát-
hatunk. Az út egy szakasza az 
Otway Nemzeti Parkon vezet 
keresztül (mérsékelt égövi 
esőerdő). A nap csúcspontja 
a „Tizenkét Apostol” szikla-

formáció megtekintése. Szál-
lás Melbourne-ben.

5. nap: Hobart (Tasmánia)
Repülés HOBART-ba. Tasmá-
nia éghajlatát és kultúráját 
többnyire a kontinenstől való 
távolsága határozza meg. Az 
elszigeteltségnek köszönhe-
tően egyedülálló növény- és 
állatvilág, nyugodt életstílus 
alakult ki a vízben bővelke-
dő államban. PORT ARTHUR 
egykor fatelep és a visszaeső 
bűnözők börtöntelepe volt. 
XX. századi felújítása óta a 
40 hektáros terület a sziget 
egyik népszerű látványossá-
ga. Tasmánia fővárosa Ho-
bart, egyben Ausztrália má-
sodik legrégebbi városa. A 
sok elegáns, jóllehet fegyen-
cek által épített, XIX. századi 
épület a vitorlás hajók korát 
idézi. Séta a belvárosban. 
Szállás Hobartban.

6. nap: Bruny-sziget
Rövid buszozás után kompra 
szállunk és irány a Déli-óce-
án! Bruny-sziget természeti 
szépségeiből lélegzetelállító 
motorcsónaktúra során ka-
punk ízelítőt. Időjárástól füg-
gően láthatunk delfineket, fó-
kákat, bálnákat és a sziklákon 
élő madarakat. Visszatérve a 
fővárosba szabadidő. Szállás 
Hobartban.

7. nap: Hobart  - Sydney
Látogatás a MOUNT FIELD 
NEMZETI PARK részét ké-

pező BONORONG Wildlife 
Parkban, ahol elsősorban az 
őshonos elárvult, sérült ál-
latokról (pl. tasmán ördög, 
kenguru, koala) gondoskod-
nak. Késő délután repülés 
Sydney-be. Szállás.

8. nap: Sydney
SYDNEY Ausztrália kulturális 
központja. Programunkban: 
Operaház (kívülről), Kikötőhíd, 
The Rocks városnegyed, Bon-
di Beach, The Gap, Hyde Park, 
parlament (kívülről), Darling 
Harbour, séta a kínai negyed-
ben. Vacsorával egybekötött 
hajókázás. Szállás Sydney-ben.

9. nap: Kata Tjuta - 
Ayers Rock / Uluru
Repülés AYERS ROCK-ba. 
Az ULURU és a KATA TJU-
TA Nemzeti Park az őslakók 
szent helye. A Kata Tjuta 
(Olga hegycsoport) a titokza-
tos, 36 kupolájú szikladómjá-
val és a közöttük húzódó völ-
gyekkel, szurdokokkal együtt  
a természet különleges for-
mációja. Séta a Walpa-szo-
rosban. Az AYERS ROCK, 
vagy ősi nevén ULURU, a 
sivatagos tájból magasan 
kiemelkedő hatalmas, vörös 
monolit. A színpompás nap-
lemente megtekintése után 
szállás Ayers Rockban.

10. nap: Ayers Rock - Cairns
Hajnalban ismét felkeressük 
az ULURU-t, hogy megcso-
dálhassuk a napfelkeltét. A 

hatalmas monolit színskálája, 
amely a mélyvöröstől az eső 
utáni csillogó feketéig terjed, 
napkeltekor és naplemente-
kor a leglátványosabb. Reg-
gelit követően repülés ALICE 
SPRINGS-be. Az Ausztrália 
középpontjában, a festői 
Macdonnell-hegység láncai 
között fekvő város a közeli 
forrásról kapta a nevét. Re-
pülés Cairns-be, szállás.

11. nap: Nagy-korallzátony
Kirándulás katamaránnal a 
Nagy-korallzátonyhoz, mely 
kb. 2.000 km hosszan nyúlik el, 
kb. 350.000 km² területen. Egy 
pontonszigeten kötünk ki, ebéd 
után szabadidő. Úszhatunk, 
illetve fakultatív programok-
ból választhatunk: sznorkele-
zés, féligmerülő tengeralatt-
járó stb. Szállás Cairns-ben.

12. nap: Kuranda (őserdei túra)
Utazás kabinos felvonóval a 
trópusi erdő lombkoronája  
felett. KURANDA kis falu az 
1960-as években még hip-
pi-tanya volt, mára művészeti 
és kézműves központtá nőtte 
ki magát. Vásárlási lehetőség 
a kézműves piacokon. Fakul-
tatív programként pillangó- 
vagy madárparkba látogat-
hatunk. Látványos útvonalon, 
panorámavonattal utazunk 
vissza Cairns-be. Szállás.

13. nap: Cairns - Sydney  
Pihenés, strandolási lehető-
ség Cairns-ben. Délután re-
pülés Sydney-be. Szállás.

14. nap: Blue Mountains - 
Featherdale Wildlife Park 
A FEATHERDALE Wildlife-
Parkban őshonos állatokat 
láthatunk. Majd irány a BLUE 
MOUNTAINS (Kék-hegység)! 

SHOTOVER FOLYÓ
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Ausztrália Ayers Rock nélkül? Mint a szódavíz, buborék nélkül! És mi az igazi mánia? Hát 
kérem, ördöge van, ha eltalálta, mert az pedig Tasmánia! És még ráadásul a sokféle termé-
szeti csoda, változatos, különleges állatvilág. A legkedvezőbb, legtartalmasabb programra 
kíváncsi? Akkor itt az alkalom, ragadja meg, s tartson velünk! Programunkban az egyedülál-
ló Nemzetközi Antarktisz Múzeum!

AYERS ROCK

AUSZTRÁLIA - TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND 
PILLANTÁSSAL A HATODIK KONTINENSRE!

MELBOURNE
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A gigantikus sziklaformációk, 
mély völgyek, a magasról le- 
zúduló vízesések birodalma 
az ország „Grand Canyon”-ja: 
Jamieson-völgy, „Három nő-
vér” sziklaalakzat, Mount So-
litary, Ruined Castle. Szállás 
Sydney-ben.

15. nap: Christchurch
Repülés CHRISTCHURCH-be. 
A Nemzetközi Antarktisz 
Központban a hatodik kon-
tinens természeti értékeiből 
láthatunk kiállítást. Szállás 
Christchurch-ben.

16. nap: Artúr-hágó - 
Pancake Rock - 
Ferenc József-gleccser
Az Artúr-hágón át jutunk a 
Tasmán-tenger partjára, Grey-
mouth-ba, melynek történel-
me az aranyláz idejéig nyúlik 
vissza. A „Palacsinta-sziklák” 
bizarr formációi után érke-
zünk a nap csúcspontjához, 
a kb. 12 km hosszú Ferenc Jó-
zsef-gleccserhez! A hét évez-
redes meredek jégár egykor 
elérte a partot, mára közel 20 
km-re visszahúzódott a ten-
gertől. Időjárás függvényében 
fakultatív repülési lehetőség a 
gleccser felett. Szállás a glecs-
cser közelében.

17. nap: Westland Nemzeti 
Park - Queenstown
Utazás a West Coast őserde-
in át a Haast hágóra, majd a 
jégkori Wanaka és Hawea 
tavak mentén érkezünk 

QUEENSTOWN-ba, ahol fa-
kultatív program keretében 
lélegzetelállító élmények-
ben lehet részünk, hiszen az 
új-zélandi kalandturizmust 
tekinthetjük a világ adrena-
lin-központjának. Innen ered 
a bungee jumping és a mo-
torcsónakozás egyaránt. A 
Shotover és a Kawarau folyó-
kon kipróbálhatjuk a motor-
csónakos száguldást. Szállás 
Queenstownban. 

18. nap: Milford Sound
Kirándulás az impozáns MIL-
FORD SOUND-hoz. Útközben 
rövid pihenő a TE ANAU-tó-
nál. Mérsékelt égövi esőer-
dőkön, a Homer-hágó alag-
útján át érkezünk  bolygónk 
egyik legfestőibb fjordjához, 
melyet a világ legnagyobb, 
toronyként magasodó, ten- 
geri sziklái szegélyeznek. A 
Mitre Peak óriás őrszemként 
emelkedik a szoros sötét vize 
fölé. Ebéddel egybekötött 
hajókázás után visszatérünk 
Queenstownba, rövid város-
nézés, majd szállás. 

19. nap: Auckland -  
Waitomo-barlangok - Rotorua
Átrepülünk Aucklandbe, on-
nan busszal Rotoruába. Út-
közben megállunk a bizarr 
WAITOMO-barlangoknál . 
ROTORUA-t természeti kör-
nyezete, gejzírjei és a maori 
kultúra aktív újjászületése 
tette az ország fontos turisz-
tikai központjává. Este táncos, 

énekes műsorral egybekötött 
folklórvacsora. Szállás Roto-
ruában.

20. nap: Rotorua - Auckland 
Irány a WAI-O-TAPU geo-
termikus park, az igazi hold-
béli táj, beomlott kráterek, 
iszapmedencék, kovatera-
szok, színes tavak, forró víz 
és gőz birodalma (Pokol krá-
ter, Szivárvány kráter stb.). 
A Lady Nox gejzír minden 
délelőtt ugyanabban az idő- 
pontban tör fel. Látogatás a 
TE PUIA Maori Iparművészeti 
Központban és az AGRODO- 
ME-ban. Szállás Aucklandben. 

21. nap: Auckland - Dubaj
AUCKLAND-ot vulkáni kúpok 
sora szegélyezi, szirtes partján 
öblök és strandok tucatjai biz-
tosítják a tengeri kapcsolatot. 
A jachtoktól hemzsegő kikö-
tők is meghatározó elemei a 
városképnek. Félnapos ismer-
kedés az Északi-sziget met-
ropoliszával: Victoria park, 
Westhaven kikötő. Fakultatív 
látogatás a Skytower-ben, 
ahonnan a város lélegzetel-
állító panorámája tárul elénk. 
Rövid szabadidő után haza-
utazás. Éjszaka a repülőn.

22. nap: Budapest
Dubaji átszállással érkezés Bu-
dapestre a menetrend függvé-
nyében. 
Részletes programért keresse fel  
honlapunkat!

AUSZTRÁLIA - TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND
Dátum:    10.12 - 11.11. 
Részvételi díj:   1.461.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 270.000,- Ft 
Egyágyas felár:   439.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 980,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / borravaló:  100,- USD

Ausztrál vízum ügyintézési díja: 3.500,- Ft
Új-Zélandra magyar állampolgárnak nem szükséges vízum. 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és ha-
jóval; középkategóriájú szállodák, motelek, lodge-ok; reggeli 
+ 5 főétkezés; belépőjegyek; 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

MILFORD SOUND
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BRUNY-SZIGET

október 21 - november 11.

1.461.900,- Ft
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1. nap: Budapest - Dubaj
Repülés Dubajon keresztül 
Sydney-be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Sydney
Érkezés SYDNEY-be a késő 
esti órákban. Szállás.

3. nap: Sydney
Az egyre csak terjeszkedő 
város az ausztrál nemzeti 
kultúra központja. Viszony-
lag alacsony népességszáma 
ellenére majdnem akkora he-
lyen terül el, mint Los Ange-
les és hétszer akkorán, mint 
Párizs. A mai napon a legis-
mertebb látnivalókat vesszük 
sorra SYDNEY-ben: Opera-
ház (kívülről), Kikötőhíd, The 
Rocks - azaz a „Sziklák” vá-
rosnegyed, Bondi Beach, The 
Gap, Hyde Park, Parlament 
(kívülről), Darling Harbour, 
séta a kínai negyedben. Va-
csorával egybekötött hajóká-
zás. Szállás Sydney-ben. 

4. nap: Sydney - Kata Tjuta - 
Ayers Rock / Uluru
Reggeli után irány a repülő-
tér és utazás AYERS ROCK-
ba. Az ULURU - KATA TJUTA 
NEMZETI PARK az őslakók 
szent helye, amelyet 1985-
ben vissza is adtak eredeti 
tulajdonosainak, a látniva-
lók pedig visszakapták ha-

gyományos, régi nevüket. A 
bennszülöttek földterület-
ként kölcsönadták az ausztrál 
kormánynak és az anangu 
törzzsel közösen működtetik 
a környék látnivalóihoz kap-
csolódó turisztikai központo-
kat, parkokat. A KATA TJUTA 
(Olga hegycsoport) a titokza-
tos, 36 kupolájú szikladómjá-
val és a közöttük húzódó völ-
gyekkel, szurdokokkal együtt 
igazi természeti különleges-
ség. Séta a Walpa-szoros 
szokatlan sziklaalakzataihoz. 
Az AYERS ROCK, vagy ősi 
nevén ULURU, bolygónk 
egyik legcsodálatosabb kép-
ződménye. A páratlan nap-
lemente megtekintése után 
szállás Ayers Rockban.

5. nap: Ayers Rock - Cairns
Hajnalban ismét az ULURU-
hoz megyünk megcsodálni 
a napfelkeltét. A hatalmas 
monolit színskálája, amely 
a mélyvöröstől az eső utá-
ni csillogó feketéig terjed, a 
napkeltekor és naplemen-
tekor látható leginkább. A 
látogatóközpont kiállítását is 
megtekinthetjük, vásárolha-
tunk az őslakók által készített 
dísztárgyakból vagy kényel-
mesebb sétát tehetünk a 
tanösvényeken. Visszatérés 
a szállodába, reggeli. Transz-
fer a repülőtérre és utazás  
Cairns-be. Szállás.

6. nap: Cairns - 
Nagy-korallzátony
Egész napos kirándulás ka-
tamaránnal a Nagy-korall-
zátonyhoz. A gát külső széle 
és a szárazföld között több 
mint 2.000 sziget, és majd-
nem 3.000, különféle típusú 
zátony található. Hajókirán-
dulásunk során egy ponton-
szigeten kötünk ki, ahol az 
ebédünket is elfogyasztjuk. 
Lehetőségünk lesz úszkálni, 
illetve fakultatív program ke-
retén belül búvárkodni vagy 
félig-merülő tengeralattjá-
róból megcsodálni a tenger 
élővilágát. Szállás Cairns-ben.

7. nap: Kuranda - kirándulás 
az őserdőbe - Sydney
Kora reggel utazás kabinos 
felvonóval a trópusi erdő 
lombkoronája felett (Skyrail 
Rainforest Cableway). Útköz-
ben 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 köz-
ponttá nőtte ki magát. Vá-
sárlási lehetőség a kézműves 
piacokon és fakultatív prog-
ramlehetőség a koala-, vagy 
a pillangó-, vagy a madár-
park megtekintésére. Délután 
transzfer a cairnsi repülőtérre 
és utazás Sydney-be. Szállás.
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15 nap alatt a legtartalmasabban Ausztráliában és Új-Zélandon! A kihagyhatlan világvá-
rosok mellett, a természet legimpozánsabb alkotásai, mint az Ayers Rock, a Kék-hegyek, 
a Nagy-korallzátony, a Ferenc József-geccser és a Milford-szoros. 2019-ben először 
HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG A FÖLDI PARADICSOMBAN, TAHITIN!

AUSZTRÁLIA - ÚJ-ZÉLAND 
HA TEHETI, IRÁNY TAHITI!

SYDNEY

NAGY-KORALLZÁTONY

WAI-O-TAPU
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8. nap: Sydney -
Blue Mountains
Délelőtt látogatás a Sydney 
elővárosában található FEAT-
HERDALE WILDLIFE PARK-
ban, ahol őshonos állatokat 
(pl. kenguru, wombat, tasmán 
ördög, hangyász sün stb.) 
láthatunk. A nap hátralevő 
részében kirándulás a BLUE 
MOUNTAINS Nemzeti Parkba. 
A különleges szín a sűrű er-
dőből finoman párolgó euka-
liptuszolajnak köszönhető. Az 
olajcseppeken megtörő nap-
fény a kék csodálatos árnya-
latait kölcsönzi a festménybe 
illő tájnak. A legimpozánsabb 
látnivalók: „Három nővér” 
sziklaalakzat, Jamieson-völgy, 
Mount Solitary, Ruined Castle. 
Szállás Sydney-ben.

9. nap: Christchurch - 
Artúr-hágó - 
Ferenc József-gleccser
Repülés CHRISTCHURCH-be,  
ahonnan látványos pano-
rámaúton, az Artúr-hágón 
keresztül érkezünk a Tas-
mán-tenger partjára. A nap 
fénypontjaként a FERENC 
JÓZSEF-GLECCSER-hez lá-
togatunk. „Kevés olyan hely 
van a sártekénken, ahol a ter-
mészet ily bőkezűen mérte a 
szépséget” (Balázs Dénes). 
A kb. 12 km hosszú gleccsert 
1865-ben egy német geoló-
gus fedezte fel és nevezte el 
az Osztrák-Magyar Monar-
chia uralkodójáról. Szállás a 
gleccser közelében.

10. nap: Westland Nemzeti 
Park - Queenstown
Utazás a West Coast őserdein 
át a Haast hágóra, majd a jég-
kori Wanaka és Hawea tavak 
mentén QUEENSTOWN-ba. 
Délután fakultatív program 
keretében, lélegzetelállító 
élményekben lehet részünk. 
Az új-zélandi kalandturizmus 

máig büszkén nevezi magát 
a világ adrenalin-központjá-
nak. A bungee jumping ősét a 
Vanuatu-szigeten űzték, ahol 
a bokájukra indákból készült 
köteleket kötve fatornyokból 
ugrottak le a bátor vállal-
kozók. A motorcsónakozás 
szintén új-zélandi találmány. 
Napjainkban itt elsősorban 
az izgalmas vízi száguldás-
hoz használják. Queenstown 
a legnépszerűbb motorcsó-
nakos helyek egyike, ahol a 
Shotover és a Kawarau folyó-
kon kipróbálhatjuk ezt a nem 
mindennapi vizes kalandot. 
Szállás Queenstownban.

11. nap: Milford Sound
Kirándulás a fenséges lát-
ványt nyújtó MILFORD 
SOUND-hoz. Völgyének ar-
culatát a hegyekből lefelé 
haladó hatalmas gleccserek 
alakították ki. Útközben rövid 
pihenő a TE ANAU tónál. To-
vábbutazás a mérsékelt égö-
vi esőerdőkön, a Homer-hágó 
alagútján át bolygónk egyik 
legfestőibb fjordjához, me-
lyet a világ legnagyobb, to-
ronyként magasodó tengeri 
sziklái szegélyeznek. A Mitre 
Peak - a legmagasabb - úgy 
emelkedik a szoros sötét vize 
fölé, akár egy óriás őrszem. 
Ebéddel egybekötött hajózás 
a fjordban. Délután, vissza-
térve QUEENSTOWN-ba rö-
vid városnézés, majd szállás.

12. nap: Queenstown - Auc-
kland - Waitomo barlangok 
- Rotorua
Reggel átrepülünk Auck-
land-be, onnan busszal irány 
ROTORUA! Útközben rövid 
pihenő a WAITOMO barlan-
goknál, melyek különleges-
sége a barlang plafonjáról 
csüngő világító lárvák soka-
sága. ROTORUA-t természe-
ti környezete, gejzírjei és a 

maori kultúra aktív újjászü-
letése tették az ország egyik 
legfontosabb turisztikai köz-
pontjává. Este táncos, énekes 
folklór műsorral egybekötött 
vacsorán ismerkedhetünk 
meg a helyi népművészettel. 
Szállás Rotoruában.

13. nap: Rotorua - Auckland
Délelőtti irány a WAI-O-TAPU 
geotermikus park, a beom-
lott kráterek, iszapmedencék, 
kovateraszok, színes tavak, 
forró víz és gőz birodalma. A 
TE PUIA Maori Iparművészeti 
Központban sajátítják el a fi-
atal maorik a hagyományos 
fafaragás és a szövés mester-
ségének fortélyait. Látogatás 
AGRODOME-ban, a mező-
gazdasági központban, ahol 
egy juhászkutya bemutatót 
is láthatunk. Továbbutazás 
Aucklandbe, szállás.

14. nap: Auckland - Dubaj
AUCKLAND-ot vulkáni kú-
pok sora szegélyezi, szirtes 
partján öblök és strandok 
tucatjai és a jachtoktól hem-
zsegő kikötő meghatározó 
látvány. Félnapos városné-
zés az Északi-sziget met-
ropoliszában: Victoria park, 
Westhaven kikötő, Fakultatív 
látogatás a Skytower-ben, 
ahonnan a város lélegzet-
elállító panorámája tárul 
elénk.Rövid szabadidő, majd 
búcsú az ötödik kontinens-
től. Hazautazás. Éjszaka a 
repülőn, vagy HOSSZABBÍ-
TÁSI LEHETŐSÉG TAHITIN
(A pontos menetrendek il-
letve szállásárak 2018 elején 
egyelőre nem állnak rendel-
kezésünkre, a részletekről a 
későbbiekben weboldalun-
kon tájékozódhat).

15. nap: Dubaj - Budapest
Dubaji átszállást követően 
érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

AUSZTRÁLIA - ÚJ-ZÉLAND
Dátum:    2019. január
Részvételi díj:   ELŐKÉSZÜLETBEN
A program időpontja és részvételi díja kidol-
gozás alatt. Kérjük, kísérjék figyelemmel hon-
lapunkat, illetve érdeklődjenek irodánkban! 
UNESCO Világörökségek:
Ausztrália: Sydney Operaház; Nagy Korallzátony;  Uluru-Ka-
ta Tjuta Nemzeti Park; Blue Mountains
Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

A
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TAHITI

Újdonság!
Tahiti - Bora Bora - Moorea
Hosszabítási lehetőség egyénileg 
Francia Polinézia álomvilágában!

A részletek 2018 áprilisától meg-
találhatók honlapunkon!

2019. JANUÁR.

ELŐKÉSZüLETBEN
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ÁPRILIS 1 - 8.

396.000,- Ft ALGÉRIA
REJTŐ JENŐ KALANDJAI

TIPAZA

1. nap: Budapest - Annaba
Repülés Budapestről algíri át-
szállással Annabába. Érkezés a 
kora esti órákban. Transzfer a 
szállodába, vacsora és szállás.

2. nap: Annaba - Guelma - 
Constantine
Reggeli után városnézés AN-
NABÁ-ban: fórum, kikötő, 
strand, világítótorony, vala-
mint az impozáns Szt. Ágos-
ton-bazilika, melyet európai 
támogatásból újítottak fel a 
közelmúltban. Továbbutazás 
GUELMÁ-ba, a hőforrások és 
a római színház megtekintése. 
Vacsora és szállás Constan-
tine, arab nevén Kaszentína 
városában.

3. nap: Constantine
Egész napos városnézés a 
sziklaormokra épült, kanyo-
nokkal szabdalt CONSTAN-
TINE-ban, a „hidak városá-
ban”: Ahmed bég palotája, 
Ismeretlen Katona sírja, Nagy 
Konstantin szobra, Algéria 
legszebb mecsete, az Abdel-
kader emír-mecset. Vacsora 
és szállás Constantine-ban.

4. nap: Constantine - 
Dzsemila - Szetif
Utazás DZSEMILÁ-ba, az egyik 
legszebb római régészeti hely-
színre. A Fórum, Capitolium, 
fürdők, színház, Caracalla-dia-
dalív, Septimius Severus temp-
loma stb. megtekintése. Vacso-
ra, szállás Szetifben.

5. nap: Szetif - Algír
Délelőtt rövid városnézés 
SZETIF-ben: modern negyed, 

Ain El Fouara-szökőkút, és a 
gazdag Szetifi Múzeum meg-
tekintése. Utána szabadidő, 
majd irány a főváros! Vacsora 
és szállás Algírban.

6. nap: Algír
Egész napos városnézés AL-
GÍR-ban. Ellátogatunk a Jar-
din d’Essai botanikus kertbe, 
majd a Mártírok emlékmű-
véhez. Megtekintjük a Bardo 
Múzeumot, az egykori mór 
villából kialakított épületben 
Algéria érdekes őstörténeti 
és néprajzi gyűjteményét is-
merjük meg. Bejárjuk az óvá-
rost, vagyis az algíri Kaszbát, 
majd a szerelmesek találka-
helyét, a „Liberty Park”-ot. 
Nem maradhat ki a Stadion 
és a Bastion 23 tengerparti 
erőd, valamint a Notre Dame 
d’Afrique, a legjelentősebb 
keresztény templom sem. 
Programunk végén megcso-
dáljuk a panorámát a bolog-
hine-i kilátópontról. Vacsora 
és szállás Algírban.

7. nap: Cherchell - Tipáza
Egész napos kirándulás a 
Földközi-tenger partján fek-
vő Cherchellbe és Tipázába. 
A hangulatos CHERCHELL te-
lepülés Régészeti Múzeuma 
egész Afrika leggazdagabb 
antik görög-római gyűjte-
ményével várja látogatóit. A 
három dombra épült TIPÁZA 
fejlődését számtalan népcso-
port alakította az évszázadok 
során, gazdag történeti em-
lékeket hagyva az utókorra. 
Visszaútban megtekintjük II. 
Juba mauritániai uralkodó 
mauzóleumát. Vacsora és 
szállás Algírban.

8. nap: Algír - Budapest
Hazautazás Budapestre me-
netrend szerinti repülőjárat-
tal. Érkezés a déli órákban,  
így már otthon van lehetőség 
a szavazáson részt venni.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Algéria az arab világ és az afrikai kontinens legnagyobb területű 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 orszá-
got. Fülig Jimmy, Piszkos Fred, és megannyi szereplő kalandjai kötődnek ehhez a vidékhez, 
amelyről a közvélemény oly keveset tud. Fedezze fel velünk a „rejtőzködő” Algériát!

ALGÉRIA
Dátum:    04.01 - 04.08.
Részvételi díj:   396.000,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  63.000,- Ft  
Egyágyas felár:   85.000,- Ft

Vízumdíj:   kb. 20.500,- Ft
Vízum ügyintézés díja: 5.000,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:   35,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; helyi 
középkategóriájú szállodák; félpanzió; belépők; BBP  
utasbiztosítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: Dzsemila; Algíri Kaszbá; Tipáza

ALGÍR

CONSTANTINE
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1. nap: Budapest - Marrakesh
Reülés Budapestről Marra-
kesh-be közvetlen járattal. Ér-
kezés a kora esti órákban. Va-
csora, szállás Marrakesh-ben.

2. nap: Casablanca - Rabat
Irány CASABLANCA! Elneve-
zését (fehér ház) a portugál 
gyarmatosítók által 1575-ben 
épített fehér színű kormányzói 
palotáról kapta. Marokkó leg-
nagyobb városa a gazdasági 
élet központja, nevét mégis 
Kertész Mihály azonos című 
filmje tette igazán ismertté. A 
világ legmagasabb minaret-
jével büszkélkedő II. Hasszan 
mecset ékes példája a hagyo-
mányos díszítőművészet és a 
modern technika összehango-
lásának. A modern város köz-
területei közül a legszebbek 
az Arab Liga Park, vagy az V. 
Mohammed tér. A tengerpart 
mentén futó Corniche Bulvár a 
klubok, éttermek, a kikapcso-
lódás világa. Délután tovább- 
utazás a fővárosba, Rabatba. 
Vacsora és szállás.

3. nap: Rabat - Meknes - Fez
Délelőtt városnézés RA-
BAT-ban, a Marokkói Király-
ság elegáns fővárosában: 
Követek Kapuja, Mechouar, 
királyi negyed, Oudayas-i 
Kasbah, Hasszán torony, 
V. Mohamed mauzóleum. 
Továbbutazás a királyváro-
sok következő helyszínére 

MEKNES-be, melyet a he-
lyiek egykor, némi túlzással 
„marokkói Versailles”-nak 
neveztek. Moulay Ismail szul-
tán XIV. Lajos kortársa volt, 
aki egész uralkodása alatt 
szüntelen építkezéssel igye-
kezett megvalósítani álmait. 
Városnézés: Báb-Manszúr, a 
királyi palota gabonatárolói 
és istállója, Muláj Iszmáil ma-
uzóleuma stb. Következő ál-
lomásunk az elbűvölő, római 
alapítású VOLUBILIS romvá-
rosa. Vacsora, szállás Fezben.

4. nap: Fez
Egész napos (többnyire gya-
logos) városnézés FEZ-AL 
BALI-ban, Marokkó vallási és 
kulturális központjában, Me-
dinájában, melynek kb. há-
romezer kanyargós, keskeny 
utcája megőrizte VIII. századi 
hangulatát. Megcsodáljuk 
a kék-zöld Bab Bou Jeloud 
Kaput, a Nejjarine teret szép 
kútjával, II. Moulay Idriss em-
lékhelyét és a híres Kairaou-
ine Egyetemet. A marokkói 
építészet díszítőművészetét 
egy Medreszében, azaz korán 
iskolában tekintjük meg. Ebéd 
a szállodában. Felfedezzük a 
zsidónegyedet, a mellah szép 
balkonjait, a királyi palota 
csodás kapuját, Fez-el-Jded 
és Ville Nouvelle utcáit. Este 
helyi tipikus fogásokból (pl. 
pastilla) álló, fakultatív zenés 
vacsora. Szállás Fezben.

5. nap: Ifrane - Midelt - Erfoud
Reggeli után Fezt elhagyva 
a Közép-Atlasz cédrusligetei 

között vezet utunk. Rövid séta 
IFRANE cédruserdejében. In-
nen gyönyörű oázisokon és a 
Ziz völgyén át érkezünk Er-
foudba. Vacsora, szállás.

6. nap: Erfoud - Merzouga - 
Tinerhir - Ouarzazate
Hajnalban fakultatív program 
keretében terepjárókkal indu-
lunk a MERZOUGA oázisba, 
ahol a napfelkelte impozáns 
színeit csodálhatjuk meg. 
Visszatérve ERFOUD-ba, lá-
togatás a fosszília-feldolgozó 
(pl. kagyló-, csigakövületek) 
üzemben, vásárlási lehető-
séggel. Középkori öntözőre-
ndszerek mentén vezet az út 
a Todra-szoroshoz. Közben 
megálló TINERHIR-ben, a kéz-
zel készített berber szőnye-
gek hazájában. A középkori 
marokkói építészet emlékei, 
agyagerődítmények (kasbah) 
mentén, a Rózsák völgyén ke-
resztül érkezünk Ouarzazate- 
ba, az egykori karavánok kö-
telező állomáshelyére. 

7. nap: Ouarzazate - Marrakesh
OUARZAZATE-ban megte-
kintjük a Taouirt erődöt. Irány 
AIT BEN HADDOU KSAR, 
mely az elmúlt évtizedekben 
számos világhírű film forga-
tásának adott helyszínt (pl. 
A Názáreti Jézus, Gladiátor, 
Nagy Sándorról készült Ale-
xander.) Délután érkezünk 
a „Dél gyöngyének” tartott 
MARRAKESH-be. A „vö-
rös város” néven is ismert 
települést a XI. században 
alapították az Almoravidák. 
A dinasztia ékes palotákat 
és kerteket hagyott Marra-
kesh-re. Ismerkedés a keleti 
bazárok varázslatos vilá-
gával, majd a híres Jema El 
Fna téren, a mesemondók, 
kígyóbűvölők és tűznyelők, 
akrobaták és utcai pecse-
nyesütők forgatagának és a 
tér Ezeregyéjszaka meséibe 

illő nyüzsgésébe is bepillan-
tunk. Vacsora, szállás Marra-
kesh-ben.

8. nap: Marrakesh - Budapest
A marrakeshi városnézés 
folytatása: Szadida sírok, Ba-
hia palota, Agdal medence, 
Menara kert és a Koutoubia 
mecset (kívülről). Délután 
transzfer a repülőtérre, haza-
utazás, vagy HOSSZABBÍTÁS 
AGADÍRBAN (2018 elején 
még nem elérhető a követke-

ző téli repülőjáratok menet-
rendje, de amint nyilvánossá 
válik máris közzétesszük. 
Az útra való  jelentkezéskor 
ennek ellenére  kérjük jelez-
ze, érdeklődik-e a tervezett 
programhosszabbítás iránt). 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban, a menetrend függ-
vényében. 

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

OKTÓBER 26 - NOVEMBER 2.

259.700,- Ft

A királyvárosokban a mór kultúra évezredes emlékeivel 
ismerkedünk, majd Marokkó természeti kincseit és kö-
zépkori építészetét fedezzük fel az Közép-Atlasz hegy-
csúcsai és szorosai között. Tartalmas programunk végén 
idén hosszabbítási lehetőség a tengerparton, AGADÍRBAN!

MAROKKÓI KÖRUTAZÁS
Dátum:    10.26 - 11.02.
Részvételi díj:   259.700,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.: 53.000,- Ft 
Egyágyas felár:   59.000,- Ft
II. Hasszán mecset belépő kb.:  12,- EUR
Szervízdíj / borravaló: 35,- EUR

Fakultatív programok:
Zenés vacsora Fezben (4. nap): kb. 45,- EUR
Terepjárós túra a sivatagba (6. nap): 100,- EUR / 5 fős jeep

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok so-
rán busszal; helyi besorolás szerinti **** szállodák; félpan-
zió; belépők (kivéve a II. Hasszán mecset); BBP utasbizto-
sítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: Fez óvárosa, Marrakesh óvárosa, 
Meknes történelmi városa, Volubilis régészeti lelőhelyei

MAROKKÓI KÖRUTAZÁS
A KIRÁLYVÁROSOK & A KÖZÉP-ATLASZ!
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OUARZAZATE
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1. nap: Budapest - Fokváros
Repülés átszállással Dél-Afri-
kába. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Fokváros 
Érkezés FOKVÁROS-ba. Fél-
napos városnézésünk során 
elsőként (időjárás függ-
vényében) az 1.087 méter 
magas Tábla-hegy csúcsára 
kapaszkodunk fel felvonó-
val. Csodálatos panoráma 
tárul elénk az Atlanti-óceán-
ra, valamint a Robben-szi-
getre, ahol Nelson Mandela 
raboskodott. Ezt követően 
ismerkedés a várossal: Maláj 
negyed, Bo Kaap lapos tetős, 
élénk színű házai, Jóremény-
ség kastély, Company Park, 
parlament (kívülről). Vacsora, 
szállás Fokvárosban.

3. nap: Jóreménység foka
Egész napos kirándulás a 
Jóreménység foka félszige-
ten. Utazás Houth Bay-be 
az Atlanti-óceán Camps Bay 
partszakasza mentén, ahol 
a „12 Apostol hegyvonulata” 
rajzolódik ki. Hajózás a FÓKA 
SZIGET-hez, ahol népes fóka 
kolónia él, majd utazás a 
CHAPMAN’S PEAK sziklá-
ba vájt festői úton keresztül 
a JÓREMÉNYSÉG Nemzeti 

Parkba. Fotózási lehetőség a 
Jóreménység foka táblánál, 
majd siklóval jutunk fel a vi-
lágítótorony aljához, ahol az 
Atlanti- és az Indiai-óceán 
összemosódó hullámaiban 
gyönyörködhetünk. Útköz-
ben felfedezhetjük a félszi-
get növény- és élővilágát is. 
Délután visszatérünk Fokvá-
rosba, ahol a világhírű Kirs-
tenbosch Botanikus Kerttel 
ismerkedünk, majd kilátoga-
tunk a színes, pezsgő életű 
Waterfont-ra (bevásárló- és 
szórakoztató központ). Va-
csora, szállás Fokvárosban.

4. nap: Borvidék - Durban - 
Umhlanga Rocks
A világ egyik leghíresebb sző-
lőtermő és borkészítő vidéké-
re kirándulunk, természetesen 
borkóstolóval egybekötve. 
Délelőtt STELLENBOSCH-ba 
látogatunk: Dorphouis, D’Owe 
Werf, Drop Straat utca a hatal-
mas tölgyfáival, látogatás az 
első telepesek életét bemuta-
tó múzeumban és Oom Samie 
se Winkel-nél (Dél-Afrika leg-
régibb szatócsboltja). Utazás 
a Paarl közelében álló Taal 
emlékműhöz, amely a Dél-Af-
rikában beszélt nyelveknek ál-
lít emléket. Délután repülés a 
pálmafás szörfparadicsomba, 
DURBAN-be. Vacsora, szállás 
a festői Umhlanga Rockson. 

5. nap: Durban - St. Lucia
Délelőtt buszos városnézés 
DURBAN-ben (városháza, bel-
város, Moses Madiba Stadion, 
Indiai piac), rövid séta az óce-
án partján, és természetesen 
megmárthatjuk a lábunkat az 
Indiai-óceánban. Továbbuta-
zás KwaZulu tartományon ke-
resztül St. Lucia városkába. Az 
ISIMANGALISO WETLEN Park 
melletti terület az UNESCO 
Világörökség része. Zuluföl-
dön keresztül érkezünk SAN-
TA LUCIA-ba. A városkát egy 
nagy tórendszer öleli körbe, 
ahonnan esténként előfordul, 
hogy kijönnek a vízilovak egy 
kis sétára, legelészésre. Vacso-
ra, szállás St. Luciában. 

6. nap: St. Lucia - Hluhluve 
Nemzeti Park - Szváziföld
Reggel szafari túrán veszünk 
részt (4x4-es) terepjárókon 
Afrika első nemzeti park-
jában. Itt minden jelentős 
nagyvadat megtalálhatunk, 
többek között oroszláno-
kat, elefántokat, széles szá-
jú orrszarvúkat, zsiráfokat, 
kudukat, varacskos disznó-
kat láthatunk. Ananász- és 
cukornád ültetvények, afri-
kai települések között ve-
zet utunk az egykor brit 
fennhatóság alá tartozott 
SZVÁZIFÖLD-re, mely je-
lenleg független királyság. 

Látogatás egy gyertya- 
gyárban. Vacsora, szállás 
Szváziföldön.

7. nap: Szváziföld - Krüger 
Nemzeti Park
Látogatás egy üveggyár-
ban. Szváziföld hegyei kísérik 
utunkat a KRÜGER Nemzeti 
Parkhoz, mely az ország leg-
híresebb vadrezervátuma. 
Buszunkkal átutazunk a ha-
talmas parkon, ahol ismét át-
élhetjük a szafari élményeit. 
Vacsora, szállás a nemzeti park 
szomszédságában.

8. nap: Krüger Nemzeti Park 
Egész napos vadles több-
szöri pihenővel és az ősi 
Afrika megtapasztalásával. 
Dél-Afrika legnagyobb, leg-
látványosabb, legérdekesebb 
vadasparkja a KRÜGER Nem-
zeti Park! Itt valóban a termé-
szettel, a valódi állatvilággal 
találkozunk. Az emlősök kö-
zül kb. 30.000 zebra, 8.000 
elefánt, 1.500 oroszlán, 900 
leopárd, 300 gepárd gazda-
gítja a terület állatvilágát. A 
nemzeti parkban még továb-
bi 147 emlősfaj (köztük az „öt 
nagy”: oroszlán, leopárd, ele-
fánt, víziló, bivaly), valamint 
114 hüllőfaj, 33 féle kétéltű, 
500 féle madárfaj egyedei 
élnek. A nyitott terepjárókon 
vadőr kíséretével utazva nem 
mindennapi élmény, amint 

szinte testközelből, eredeti 
környezetükben csodálhatjuk 
és fotózhatjuk a vadállatokat. 
Vacsora, szállás a nemzeti 
park szomszédságában.

9. nap: Panoráma út - Pretoria
Utazás a látványos Panoráma 
úton. GRASKOP a Drakens-
berg (Sárkány-hegység) me-
redek vonulatai között meg-
búvó városka. A 30 m magas 
PINNACLE-szikla érdekes 
őrtoronyhoz hasonlító kép-
ződmény. A LISBON-vízesés 
92 m magasságból áradó víz-
tömege a Blyde folyó egyik 
legszebb része, ahol a víz 
zabolátlan méltósággal zú-
dul a folyó alsó szakaszára. A 
GOD’S WINDOW („Isten ab-
laka”) szintén páratlan látni-
való (Időjárás függvénye!). Jó 
időben innen rálátunk a 900 
m mélységben elterülő rit-
ka, őshonos erdőkkel benőtt 
sziklákra, vadrezervátumok-
ra. A BOURKES LUCK POT-
HOLES vízmosásnál a Blyde 
folyó, mint egy szobrászmű-
vész gömbölyű és metszett 
felületekre csiszolta a sziklás 
területet. A lélegzetelállító 
szurdok felett keskeny gyalo-
gos hidak ívelnek át, ahonnan 
könnyű séta keretében felfe-
dezhetjük ezt a különleges 
természeti csodát. A „THREE 
RONDAVEL” a Blyde folyó 

NOVEMBER 9 - 19. 

598.000,- Ft
AZ IGAZI DÉL-AFRIKA
A SZIVÁRVÁNYORSZÁG LEGSZEBB SZÍNEI! A

FR
IK

A

Miért is igazi? Mert Dél-Afrika természeti szépségeire és állat-
világának megismerésére, az igazi, természetes látnivalókra 
és nem az ember által kitalált, megalkotott művi látványossá-
gokra törekedtünk programunk összeállításakor. Az élményt 
fokozzák a szomszédos országok ZAMBIA, BOTSWANA,  
ZIMBABWE felülmúlhatatlan értékei és szépségei, mint a  
Viktória-vízesés és a Chobe Nemzeti Park állatvilága.

JÓREMÉNYSÉG FOKA

BLYDE RIVER CANYON
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festői része. A világ egyik 
legnagyobb kanyonjaként is-
mert BLYDE RIVER CANYON 
az afrikai kontinens egyik 
legnagyobb csodája, impo-
záns panorámával. Vacsora, 
szállás Pretoriában. 

10. nap: Pretoria - Lesedi - 
Johannesburg
Délelőtt ismerkedés PRETO-
RIA főbb nevezetességeivel: 
Voortrekker emlékmű, Union 
Building, Church square. Láto-
gatás a LESEDI Falumúzeum-
ban, ahol vendéglátóink külön-
böző afrikai törzsek képviselői. 
Sétánk során megismerked-
hetünk a törzsek életkörülmé-
nyeivel, szokásaival és fergete-
ges táncelőadásban is részünk 
lesz. A büféebéd után transz-
fer a repülőtérre, hazautazás. 
Éjszaka a repülőn, hazaérkezés 
másnap Budapestre a menet-
rend függvényében.
A Viktória-vízesés programon 
hosszabbítóknak vacsora és 
szállás Johannesburgban.

11. nap: Viktória-vízesés
Reggel repülés Livingstone-ba. 

Délután vezetővel keressük 
fel a VIKTÓRIA-VÍZESÉS-t, 
melyet Dr. David Livingstone 
angol utazó fedezett fel és az 
újkori világ 7 csodája között 
tartják számon. A zuhatag két 
ország (Zambia és Zimbabwe) 
határán terül el 1.708 méteren, 
így a világ legszélesebb víze-
sése. Szállás Livingstone-ban.

12. nap: Chobe Nemzeti Park
Szabadprogram, vagy egész 
napos fakultatív kirándulás 
ebéddel a CHOBE Nemzeti 
Parkba, mely a kb. 50.000 
fős elefánt populációjáról hí-
res. Az ormányosok mellett 
zsiráfok, antilopok, kafferbi-
valyok 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 dzsipekkel folytatjuk az 
immár szárazföldi vadlest. A 
Zambézin átkelve térünk visz-
sza Livingstone-ba. Szállás.

13. nap: Zimbabwe
A Viktória-vízesés látványá-
val nem lehet betelni! Ezért 
átkelünk a folyón (busz-
szal és gyalogosan) és irány  
ZIMBABWE. A másik oldalról 
is érdemes felfedezni a zuha-
tagot! Délután szabadidő. Fa-
kultatív program keretében 
helikopterről is megcsodál-
hatjuk a vízesést. A nap vé-
gén hajókázás a Zambézi fo-
lyón, snack- és italfogyasztás 
mellett gyönyörködhetünk 

a naplemente látványában. 
Szállás Livingstone-ban.

14. nap: Búcsú Afrikától… 
A kalandot kedvelő bátrak-
nak egy extrém fakultatív 
lehetőség: fürdőzés a Viktó-
ria-vízesésben! A vízesés leg-
magasabb pontján (kb. 110m) 
található az évmilliók során, 
a természet által kimélyített 
DEVIL’S POOL, vagyis az Ör-
dög-medencéje. Fantasztikus 
látvány, felejthetetlen élmény 

a Zambézi vizének erejét a 
vízesés peremén testközelből 
megtapasztalni, s a meden-
céből lepillantani a mélybe. 
Menetrend függvényében 
délután repülés Livingsto-
ne-ból Johannesburgba, on-
nan pedig egy átszállással 
haza. Éjszaka a repülőn.
15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

NOVEMBER 19 - 23. 

+298.800,- Ft
hosszabbítás: a VIKTÓRIA-VÍZESÉS 

& CHOBE NEMZETI PARK (ZAMBIA - BOTSWANA - ZIMBABWE)

   AZ IGAZI DÉL-AFRIKA        HOSSZABBÍTÁS felára:
      VIKTÓRIA-VÍZESÉS
Dátum:    11.09 - 11.19.  11.19 - 11.23. 
Részvételi díj:   598.000,- Ft  298.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 195.000,- Ft        ---
Belső repülőjegyek:  110,- USD   390,- USD
Egyágyas felár:   148.000,- Ft  148.000,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervízdíj / borravaló:  50,- USD   20,- USD
Zambia vízum kb.:       ---   80,- USD

Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak):
- Chobe Nemzeti Park egész napos  kirándulás  
   ebéddel és határátlépési illetékkel:    195,- USD
- Helikopterrepülés - Viktória-vízesés (12 perc):   185,- USD  
- Büfévacsora a hosszabbításon (fő/vacsora):   29,- USD  
- Devil’s Pool (Livingstone-sziget túra)   110,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú szállodák; az 
Igazi Dél-Afrika körutazáson félpanzió és a 10. napon ebéd, a hosszabbítás során büfé-
reggeli + 1 snack ital; belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Dél-Afrikai Köztársaság: Isimangaliso Wetlen Park, Zimbabwe és Zambia: Viktória-vízesés

VIKTÓRIA-VÍZESÉS

BOURKES LUCK POTHOLES 
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CHOBE NEMZETI PARK

KRÜGER NEMZETI PARK
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1. nap: Budapest - Windhoek
Repülés dohai átszállással Na-
míbiába. Éjszaka a repülőn. 

2. nap: Windhoek
Érkezés a namíbiai fővárosba 
a déli órákban. Városnézés 
WINDHOEK-ban: Christuskir-
che, Tintapalota (Parlament), 
Lovas-szobor emlékmű, Alte 
Feste. Szállás Windhoekban.

3. nap: Windhoek - 
Namíb-sivatag
Továbbutazás Sossusvlei felé, 
a világ legnagyobb homok-
dűnéinek vidékére. Kis szeren-
csével csodás naplementében 
lehet részünk. Vacsora, szállás 
a Namíb-sivatagban.

4. nap: Sossusvlei - Deadvlei 
- Sesriem-kanyon
Egész napos kirándulás a 
NAMÍB NAUKLUFT PARK-
ba. Az út során terepjárókkal 
különleges tájakat járunk be.  
SOSSUSVLEI-ben találhatóak 
a Namíbiára oly jellemző vörös 
homokdűnék. Ma már szinte 
hihetetlen, hogy az egyébként 
gyalogosan bejárható agyag-
mező, DEADVLEI egykor 
termékeny oázis volt. Felfe-
dezzük azokat a mintegy 900 
éves, égnek meredő fatörzse 
ket, amelyek a rendkívül száraz 
éghajlat következtében köve-

sedtek meg. A SESRIEM-KA-
NYON szép sziklaformátumait 
a legjobb gyalogosan megkö-
zelíteni. Vacsora, szállás a Na-
mib-sivatagban.

5. nap: Namíb-sivatag - 
Walvis-öböl - Swakopmund
Reggeli után utazás a Namíb- 
sivatag holdbéli tájra emlé-
keztető részén át az óceán 
partjára, a WALVIS-ÖBÖL-
be. Az egykori német gyar- 
mati kikötő, SWAKOPMUND 
ma Namíbia legjelentősebb 
üdülőhelye. Ismerkedés a vá-
rossal: Wörmann ház, Tengeré-
szeti emlékmű, móló, világító- 
torony. Egyénileg lehetőség a 
Swakopmund Múzeum, az Ak-
várium és az egyedülálló kris-
tály- és féldrágakő kiállítás fel-
keresésére. A város közelében 
állították ki a Martin Luther 
(vagyis Luther Márton) nevét 
viselő gőzmozdonyt, amely a 
vasút nélküli Namíbiába került 
még 1896-ban. Vacsora, szállás 
Swakopmundban. 

6. nap: Cape Cross - 
Twyfelfontein
Észak felé vesszük az irányt. 
Az Atlanti-óceán partja men-
tén haladva, CAPE CROSS-nál 
a Föld egyik legnagyobb fó-
kakolóniáját keressük fel. A 
rövid gyalogtúra során 200 
m-re is megközelíthetjük a 
vízparton heverésző állatokat. 
Délután TWYFELFONTEIN- 

ben a mintegy 2000 szikla-
rajz legérdekesebbjeit fedez-
hetjük fel, amely Afrika leg-
nagyobb és legjelentősebb 
ilyen jellegű emléke. Ezután 
kirándulás a környező bazalt- 
oszlopokhoz és a lapos tetejű 
Burnt Mountain-hez, mely ne-
vét a megfeketedett mészkő-
ről kapta. A DAMARA skanzen 
egy kihalófélben lévő kis nép-
csoport életébe ad közvetlen 
betekintést. Vacsora, szállás 
Damaraland vidékén.

7. nap: Etosha Nemzeti Park
Mintegy 50 km-re KHORI-
XAS-tól keressük fel a „Kő-
erdőt”, ahol 260 millió éves, 
megkövesedett fatörzsek 
ejtik bámulatba a turistákat. 
Utazásunk egyik fénypontja 
az ETOSHA NEMZETI PARK. 
OKAUKUEJO a park nyugati 
bejárata, amely a közeli vízle-
lőhely miatt a legnépszerűbb 
kiindulópontja a vadleseknek. 
Délután nyitott tetejű terep-
járókkal keressük fel azokat 
a helyeket, ahol az állatok 
ugyanabban az időben gyü-
lekeznek, hogy szomjukat olt-
sák. Kis szerencsével közvetlen 
közelről láthatunk elefántokat, 
oroszlánokat és más vadakat. 
Vacsora, szállás az Etosha 
Nemzeti Park peremén.

8. nap: Etosha Nemzeti Park
Egész napos szafari az 
ETOSHA NEMZETI PARK-

ban. Délután kirándulás a 
németek által épített, a va-
donban magányosan álló 
NAMUTONI ERŐD-be. Va-
csora, szállás Etosha Nemze-
ti Park peremén.

9. nap: Tsumeb - Okahandja 
- Windhoek 
Reggeli után utazás Wind-
hoekba. Útközben látogatás 
az ásványkincsekben gazdag 
TSUMEB város múzeumában. 
Utazás a HOBA METEORIT- 
hoz. Ez a hatalmas sziklada-
rab a Földön valaha talált 
legnagyobb fémmeteorit. 
Rövid pihenő OKAHANDJA- 
ban, vásárlási lehetőség a tipi-
kus afrikai fafaragványokat és 
dísztárgyakat árusító piacon.  
Vacsora, szállás Windhoekben.

10. nap: Windhoek - 
Johannesburg 
Reggeli repülés Johannes-
burgba. A csoport kettéválik. 
A rövidebb programot vá-
lasztó utasok hazautaznak, 
éjszaka a repülőn. A Viktória- 
vízesés hosszabbításon részt 
vevő utasaink Livingstone-ba 
repülnek.

A hosszabbítás megegyezik 
a dél-afrikai utazást követő 
Viktória-vízesés & Chobe 
Nemzeti Park programmal, 
melynek leírását megtalálják 
a katalógus 121. oldalán.

11. nap: Budapest
Hazaérkezés Budapestre a 
déli órákban.

NOVEMBER 9 - 19. (23.)

ELŐKÉSZÜLETBEN

Namíbia száraz vidékét ősidők óta lakják a busmanok és más törzsek. A németek gyarmato-
sították 1885-ben, s rövid ideig, 1920-ig volt német gyarmat. Az ország legismertebb vidéke 
az afrikai mércével is nagynak számító 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.

namíbiai körutazás
VIKTÓRIA-VÍZESÉS & CHOBE NEMZETI PARK HOSSZABBÍTÁSSAL! A

FR
IK

A

NAMÍBIAI KÖRUTAZÁS
Dátum:    11.09 - 11.19.
Részvételi díj:   ELŐKÉSZÜLETBEN
A részvételi díj kidolgozás alatt. Kérjük, kísérjék figyelem-
mel honlapunkat, illetve érdeklődjenek irodánkban! 

VIKTÓRIA-VÍZESÉS HOSSZABBÍTÁS
Dátum:    11.19 - 11.23.
Részvételi díj:   298.800,- Ft
Belső repülés kb.:   390,- USD 
Egyágyas felár:   148.000,- Ft
Büfévacsora a hotelben:  29,- USD / vacsora
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%.
Szervízdíj / borravaló a helyiek számára: 20,- USD
Zambiai vízum kb.:   80,- USD 

ETOSHA NEMZETI PARK

DEADVLEI
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2018 ŐSZ-TÉL

ELŐKÉSZÜLETBEN ETIÓPIA & seychelles-SZIGETEK 
A

FR
IK

A

KÖVETKEZŐ KATALóGUSUNK ÚJDONSÁGA!

LALIBELA SZIKLATEMPLOMA

Új körutazásunk programja, idő-
tartama, dátuma és részvételi díja 
- előkészületben.  Kérjük, kísérjék 
figyelemmel honlapunkat, illetve 
érdeklődjenek irodánkban!
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A Haris Travel Club Kft. 
(továbbiakban: Haris Travel)
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 
Vagyoni biztosítéka: 156.000.000,- Ft, 
melyet a COLONNADE Insurance (Europe) Magyarországi 
Fióktelepe garantál. (címe: 1143 Bp., Stefánia út 51.) 

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 Ptk. vonatkozó rendelkezése, valamint a 281/2008 (XI.28.) Korm. 
rendelet alapján az utazási szerződés létrejön, ha az Utas az utat írásban 
megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, és a részvételi díj-
ban foglalt szolgáltatásokat megismerte és írásban elfogadta, valamint 
az előleget befizette. 

2. Az előleg, ill. a teljes részvételi díj befizethető a Haris Travel irodájá-
ban személyesen vagy banki átutalással, illetve készpénzes befizetéssel 
az Utazási Szerződésben megjelölt bankszámlaszámra. Céges számlára 
vonatkozó igényt (név, cím, adószám) kizárólag 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 elmulaszásából 
adódó kellemetlenségekért a Haris Travel nem vonható felelősségre és 
irodánkat nem terheli szerződéskötési kötelezettség.
Az Utazási Szerződés a Részvételi díj / előleg befizetésével és az ÁSZF 
egyidejű elfogadásával (aláírásával) lép életbe. 

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

4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, 
előírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi elő-
írások, védőoltások stb.) betartani, valamint a fogadó ország törvényeit 
tiszteletben tartani. Ezek megszegéséből, elmulasztásából eredő károk, 
költségek közvetlenül az Utast terhelik. A hazaitól eltérő, egzotikus állat- 
és növényvilág óvatosságra int! 

5. Kérjük, hogy útlevelük érvényességét még a jelentkezés előtt ellen- 
őrizzék! Egyes országokba a beutazást csak úgy engedélyezik, ha az út-
levél a beutazástól számítva még legalább 6 hónapig érvé nyes! Ameny-
nyiben az utazáshoz vízum szükséges, annak költsége és ügyintézési 
díja a részvételi 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, fényké-
pek és kitöltött adatlapok a megadott határidőig megérkeznek irodánk-
ba. Elutasított vízumkérelem esetén, a befizetett vízumdíj és ügyinté-
zési díj nem visszatéríthető. Amennyiben a vízum beszerzése kizárólag 
egyénileg oldható meg, azt külön jelezzük. A vízum díjának esetleges 
emelkedését nem áll módunkban átvállalni. 

6. A részvételi díj a meghirdetett programokban szereplő szolgáltatá-
sok árát, az eljárási díjat, illetve szervezési költséget, valamint a COLON-
NADE BBP biztosítást és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem 
szereplő, de külön fizetendő díjak (pl. vízumdíj, repülőtéri illeték, útle-
mondási biztosítás, belső repülések díjai stb.) a Visszaigazoláson és a 
Programleírásban szerepelnek. 

7. Az utazási szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely csopor-
tos 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 (belföldi repülője-

gyek, félpanzió, vízumdíj, egyes fakultatív programok stb. - amelyek a 
Visszaigazoláson szerepelnek) az utazás megkezdése előtt legkésőbb 
30 naptári nappal kiegyenlíteni!
A Haris Travel a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti, a dá-
tum szerepel az Utazási Szerződésben. A hátralék befizetés elmulasztá-
sa esetén a Haris Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti és jo-
gában 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 ese-
tén 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 
kizárólag a szállítási költségek (beleértve az üzemanyag költséget is), 
az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek, egyéb kötelező 
terhek (pl. repülőtéri illeték, kikötői illeték); valamint az előzetesen meg-
határozott minimális utaslétszám (a „Visszaigazolás” minden esetben 
tartalmazza) hiánya, vagy a deviza árfolyamának változása miatt, a költ-
ségek 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 
a szerződéstől elállhat. Ez esetben:
- az Utas választhat másik programot vagy 
- a Haris Travel a befizetett részvételi díjat - az érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat időarányos ré-
szével együtt - 8 munkanapon belül visszatéríti.

11. A Haris Travel fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt, 
indokolt esetben a szállodai elhelyezést azonos kategórián belül meg-
változtassa, a programok sorrendjét felcserélje, vagy az eredetinél ma-
gasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson.
Fakultatív kirándulás: amennyiben az előre, Ft-ban befizetett fakulta-
tív program a minimális létszám hiánya vagy a helyi körülmények miatt 
elmarad, 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 össze-
ge meghaladja a fenti költségekben megjelölt útlemondási díjat, úgy az 
Utas(oka)t, ill. a szerződött felet terheli a többletköltség. Amennyiben 
légitársaságokkal, külföldi szolgáltatókkal kötött szerződések 60 napnál 
korábbi teljesítést 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 
(e-mail, telefax) tett útlemondása irodánkba megérkezik. (A költségek 
megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az uta-
zás első napja nem!)
Amennyiben az utas saját, gyermeke, szülője vagy házastársa hatósági, 
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orvosi, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, 
elhalálozása 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 
utazásképtelenséget előidéző esemény bekövetkeztét követő 24 órán 
belül a biztosított  köteles  a Haris Travelnek bejelenteni.  

13. A meghirdetett csoportos utazásoktól eltérő, egyéni kéréseket kizá-
rólag felár ÉS kezelési költség (10.000,- Ft/foglalás) felszámítása mellett 
vállaljuk. 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 átfog-
lalás,  BBP-módosítás kezelési költsége: 5.000,- Ft/foglalás.
Repülős utazások esetén a névmódosításnak költségvonzata légitársa-
ságonként változó (pl. úti okmánytól eltérő név módosítása)! 
60 napon belüli program, időpont módosítása lemondásnak minősül, 
ezekben 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 többletköltségeket (pl. repülős utak eseté-
ben új jegykiállítás, névmódosítási költség stb.) megfizeti.
Az átruházás kizárólag írásban, a Haris Travel engedélyével lehetséges.

16. A szerződésszegéssel okozott felelősségét, illetve a személyisé-
gi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét az Utazási Szerződésről szóló 
Kormányrendelet 12. §-ának 2. bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
korlátozza.  

17. A Haris Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért ak-
kor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő partnerei útján teljesíti, 
kivéve ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban 
meghatározott nemzetközi egyezmény korlátozza. Mentesül a Haris Tra-
vel a felelősség 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 ké-
sés 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 
feltételei érvényesek. Ezeknél a 2005. évi VII. tv. 260/2004/EK rendelet, 
valamint a 25/1999. (II.12.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 
Az esetleges visszautasított beszállásért, a járatok törléséért vagy ké-
sésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság válto-
zásért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért, továbbá késedelmes 
repülőindulásból adódóan elmaradt programok miatt a Haris Travelt 
nem terheli felelősség. Utasaink kizárólag közvetlenül tudják érdekei-
ket érvényesíteni a különböző légi-, vasúti-, vízi-, közúti szolgáltatók-
kal szemben. Erre vonatkozó rendeletek: 1371/2007/EK, 392/2009/EK, 
1177/2010/EU, 260/2004/EK, továbbá a Montreali Egyezmény, valamint 
az 1986. évi. II. törvényben kihirdetett Berni (COTIF) Egyezmény.
Irodánknak a perrendtartás értelmében (1952. évi III. törvény - a polgá-
ri perrendtartás) nincs jogosultsága az Utas(ok) nevében eljárni, de az 
ügyintézésben segítséget nyújtunk.  

20. A szolgáltatással szembeni kifogásokat minden esetben haladékta-
lanul jelezni kell a helyszínen az idegenvezetőnknek / utaskísérőnknek, 
aki köteles a kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és annak egy példányát 
az Utasnak átadni. Az idegenvezető / utaskísérő a felmerült problémák-
ról, kifogásokról a Haris Travel-t tájékoztatja és megteszi a szükséges 
intézkedéseket. Az esetleges kárigényt, a hazaérkezést követő 3 mun-
kanapon belül írásban kell közölni a Haris Travel-lel, mellékelve hozzá 
a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát. A Haris Travel a 
kárigény jogosultságát felülvizsgálja és álláspontjáról 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 törekvést. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a fogyasz-
tóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében, kifogásaikkal a 
területileg illetékes járási hivatalhoz (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.
hu), a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-
50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.
hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) fordulhatnak.

22. A Haris Travel által meghirdetett utazások részvételi díja a baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás (BBP) díját tartalmazza. A kedvezmé-
nyes csoportos útlemondási biztosítást a részvételi díjon felül kell meg-
kötni, mely a részvételi díjra, repülőjegyekre, repülőtéri illetékekre, belső 
repülőjegyekre és az egyágyas felárra terjed ki. A Haris Travel az útle-
mondási biztosítás vonatkozásában a COLONNADE Insurance (Europe) 
Limited Magyarországi Fióktelepe biztosító Kalkulált útlemondási bizto-
sítási szabályzata szerint jár el. 

23. Az Utasok kötelesek gondoskodni saját poggyászuk őrzéséről. Utas-
térben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A cso-
magtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kár esetén a 
PTK. vonatkozó előírásai az irányadók. Ilyen esetben a helyszínen hala-
déktalanul jegyzőkönyvben kell rögzíteni a káreseményt.

24. Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során 
igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem jár, 
és az egyéni kezdeményezés nem zavarhatja a társasutazás menetét, 
programjait! 

25. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért 
közvetlenül az Utas a felelős.

26. A Haris Travel haladéktalanul felbontja a szerződést (kizárhatja az 
utazásból) azzal az Utassal, aki nem tartja magát a szerződésben foglal-
takhoz, illetve magatartásával figyelmeztetés ellenére is zavarja a prog-
ram menetét, veszélyezteti Utastársai nyugalmát, érdekeit, biztonságát. 
Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem 
igényelhető, valamint a korábban történő hazautazásból eredő többlet-
költség 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 
látogatások stb. (azaz vis maior), valamint légitársaságok által egy- 
oldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások miatt elmaradt, meg-
hiúsult szolgáltatások, olyan események, amelyek miatt egyik felet sem 
terheli felelősség, 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 nyilatko-
zom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat 

□ nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben 
 (azaz Utasként)
□ adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként 
 (azaz Utasként)
□ adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem Utasként)
 veszem igénybe.

Ezen általános szerződési feltételek a 2018. február 10. után kötött va-
lamennyi utazási szerződésre, a Haris Travel által szervezett társasuta-
zásra érvényesek. 

Az Általános Szerződési Feltételeket, Tudnivalókat, Visszaigazolást és 
a COLONNADE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 
biztosító útlemondási szabályzatának egészét a szerződés aláírását 
megelőzően elolvastam, a magam és utastársaim nevében tudomásul 
vettem és elfogadom.

 Utazási iroda  Utas
 képviselője  vagy képviselője

2018. ...............................................
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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 minden-
kitől: a tolerancia, a kölcsönös tisztelet, a humánum, az egy 
mindenkiért és a mindenki egyért elve.

Utazás autóbusszal: a Budapestről induló körutazásainkat ál-
landó partnereink komfortos autóbuszaival bonyolítjuk le. Az 
utazási előleg befizetésekor lehetőség van ülőhely választásá-
ra. Nyomatékosan kérjük, hogy a kényelmes utazás érdekében 
az utastérbe csak kisméretű kézitáskát vigyenek magunkkal! 
A poggyásznak a csomagtérben a helye, ahonnan a technikai 
szünetek alkalmával lesz lehetőségük kivenni az éppen szük-
séges 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. Ilyenkor ter-
mészetesen 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 megfele-
lően (spanyol, német, osztrák, szlovák autóbuszokon TILOS), 
lehetőség szerint a megállók alkalmával étkezzünk! Kényel-
mesebb, biztonságosabb és a többi utastársunk komfortér-
zetét sem befolyásolja.

Repülős programok: nemzeti és diszkont légitársaságok, 
valamint belföldi és külföldi partnereink által biztosított já-
ratokkal 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 továb-
bítunk, de garanciát nem vállalunk azok teljesítésére. Kérése-
ket előleg befizetéskor, de legkésőbb indulás előtt 30 nappal 
tudunk fogadni!
Csoportos repülőjeggyel történő utazáskor egyéni becsek-
kolásra, továbbá a csoport foglalási kódjának kiadására nincs 
lehetőség. 
Diszkont légitársaságok esetén elsőbbségi beszállási lehe-
tőséget, nagyobb lábteret biztosító ülést stb. külön díj meg-
fizetése esetén tudunk foglalni, a szabad kapacitások függ-
vényében. 
A repülős programoknál általában a transzfert és a körutazást 
a külföldi partnerünk által biztosított légkondicionált autóbu-
szokkal tesszük meg. Itt nem áll módunkban előre ülésrendet 
készíteni, Utasaink az előleg befizetésének (átutalásának) 

sorrendjében (ún. fizetési sorrendben) szállhatnak fel az au-
tóbuszra és választhatnak a helyszínen ülőhelyet, személyen-
ként egyet! Kérjük, a befizetési sorrendet tiszteletben tartva, 
lehetőség szerint az együtt utazók egymás mellé üljenek! Az 
egyágyas felárat fizetők számára nem jár automatikusan kü-
lön szóló ülőhely. Amennyiben a csoport kisebb létszáma és a 
nagyobb buszkapacitás miatt lehetőség van külön helyet fog-
lalni, az a helyszínen, mindenki helyfoglalása után, a szabad 
helyek függvényében vehető igénybe.

Szállás: programjaink során a szállodák kiválasztása célszerű-
ségi szempontok alapján történik. A középkategóriás szállo-
dák az alapvető szolgáltatást nyújtják, ami a tisztálkodáshoz 
és pihenéshez szükséges. Felhívjuk figyelmüket, hogy azon 
útjainknál, ahol a szálláshelyek konkrét csillagozása szerepel 
katalógusunkban, honlapunkon és a visszaigazolásban, 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, pót-
ágyon történő elhelyezés esetén legtöbb esetben életkorhoz 
kapcsolódó gyermekkedvezmény vehető igénybe. 
Figyelem! Az USA-ban a 3-4 fős elhelyezés két franciaággyal 
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. 
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 igénye-
ket legkésőbb indulás előtt 30 nappal tudunk fogadni (föld-
szinti, emeleti, ágyak típusa, egymás melletti elhelyezés, 
stb.), melyet továbbítunk partnerünk felé, de teljesítésére 
garanciát vállalni nem áll módunkban.
Az egyágyas szobák (általában Európában) mérete, elhe-
lyezése és felszereltsége, elmaradhat a kétágyas szobákétól, 
a felár fizetése, az egyedüllét felára ellenére. Az egyágyas 
elhelyezésre vonatkozó felárat külön feltüntetjük. Vannak 
országok (pl. USA) ahol nincs egyágyas szoba, az egyedül 
utazó is kényelmes kétszemélyes szobát kap, itt ennek értel-
mében a felár mértéke is magasabb (hiszen ki kell fizetni az 
egész szobát).

Társítás: útjainkon vállaljuk azonos nemű Utasok társítását, 
de a szobatárs személyére / személyiségére felelősséget 
nem vállalunk, így esetlegesen felmerülő reklamációt nem 
tudunk elfogadni sem az utazás alatt, sem hazaérkezés után! 
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Amennyiben a társított Utasok az utazás során bármilyen 
okból úgy döntenek, hogy külön költöznek két egyágyas 
szobába, úgy az egyágyas felárat mindkét Utasnak, vagy a 
különköltözést kérő személynek (mindkettőt) kell kifizetnie!
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 tár-
sításra váró Utasunknak átvállaljuk az egyágyas felár 50%-t, 
ha nem találunk azonos nemű szobatársat számára az utazás 
megkezdéséig, - annak az utastársunknak, aki előbb foglalt 
(amennyiben egy hölgy és egy úr társítás nélkül 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! Kérésre, elvitel esetén csoma-
got készítenek, természetesen felár ellenében.
Speciális étkezésekre vonatkozó kéréseket (laktóz- és gluté-
nérzékenység, vegetáriánus, vegán stb.) az előleg befizeté-
sekor,de legkésőbb indulás előtt 30 nappal tudunk fogadni, 
de garanciát nem vállalunk azok teljesítésére!

Ebédszünet: a programok miatt általában nincs mód hosszú 
ebédszüneteket tartani, de minden esetben lehetőséget biz-
tosítunk egy gyors étkezésre vagy élelmiszervásárlásra, 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  
légitársaságok szabványának megfelelő kézitáska vihető fel.

Idegenvezetés: a csoportos utazásainkat legtöbb esetben 
magyar idegenvezető kíséri, a helyi törvények értelmében 
alkalmanként helyi idegenvezető közreműködésével. A ma-
gyar idegenvezetőnek kötelessége betartani az adott orszá-
gok hatályos - a helyszíni idegenvezetésre vonatkozó - jog-
szabályait. 

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 
utasaink a lehető legtöbb élménnyel gazdagodjanak az út 
során.

Programok: az előre megadott programok sorrendje módo-
sulhat, felcserélődhet, de ez tartalmi változást nem okoz. A 
programváltozás jogát fenntartjuk. Kérjük, az utazás során 
legyenek szívesek az idegenvezető által megadott találko-
zási időpontokat betartani!

Belépőjegyek: az európai kirándulásoknál többnyire a 
részvételi díj nem tartalmazza a belépőjegy(ek) árát. Így 

Utasaink csak a ténylegesen igénybevett szolgáltatásokat 
- gyakran életkorhoz kapcsolódó kedvezménnyel - fizetik. 
Különösen a régi EU-s országokban alkalmaznak pl. nyugdí-
jas és diákkedvezményt. Ilyen esetben szabadon eldönthet-
jük, óhajtjuk-e megtekinteni a programban szereplő adott 
látnivalót. Az esetleges csoportos jegyvásárlás kedvezmé-
nyében közvetlenül az utasok részesülnek. Azon úti céljaink-
nál (általában Európán kívül), ahol nincs életkorhoz kapcso-
lódó kedvezmény, legtöbbször a részvételi díj tartalmazza a 
belépőket. 
Szerviz díj / 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 sza-
bályokat 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 utazá-
saink részvételi díjai tartalmazzák. Erről lemondani kizárólag 
írásos nyilatkozatban lehetséges. A csoportétól eltérő biztosí-
tás 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 visszaigazo-
lás tartalmaz. Alkalmazásáról legkésőbb 30 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 igazol-
ványukat már a jelentkezéskor hozzák magukkal! Egyes or-
szágokba a beutazást csak akkor engedélyezik, ha az útlevél 
a hazautazástól számítva még legalább 6 hónapig érvényes. 
Európán belül a legtöbb országba személyi igazolvánnyal és 
útlevéllel egyaránt lehet utazni, kérjük minden esetben azt 
az úti okmányt vigyék magukkal, amely alapján az utazásra 
jelentkeztek, mert annak adatai kerülnek rögzítésre az uta-
záshoz kapcsolódó összes dokumentumban (pl. repülőjegy, 
biztosítás, stb.). 
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Az esetleges nyomdai hibákért, tévedésekért és időközben történt változásokért felelősséget nem vállalunk.
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