
25 éves JUBILEUM
Kedves Utastársak!

25 éves jubileum - talán van aki csodálkozik, hogy már tavaly is ezt írtuk.
Igen, mert a cégalapítás 1994. októberében történt, tehát annak 2019-
ben volt a 25. évfordulója. A Haris Travel Club első utazásai viszont már 
1995-ben valósultak meg, tehát a tevékenységünk kezdetének most van 
a 25 éves jubileuma, 2020-ban. Ez az oka, hogy ünnepi időszakunk több 
mint egy esztendőt ölel fel. Hasonló lesz majd 2044/2045-ös szezon is, 
amikor a fél évszázadra fogunk visszatekinteni, de addig még sok utazás 
vár ránk! Segítségül most örömmel nyújtjuk át a legfrissebb és legtar-
talmasabb kiadványunkat, a 2020-as nyári-őszi prospektust, melyben 
szokásunkhoz híven sok szép utazást, sok élményt, érdekes látnivalókat, 
különleges programokat ajánlunk. 

Budapest, 2020. február 8.

Tisztelettel:

     Haris Ernő

FIGYELJE A TÁJÉKOZTATÓ IKONOKAT PROGRAMJAINKNÁL!

PROFI MUNKATÁRSAK200 körutazás évente25 éve az élvonalban
A Haris Travel Club 1995 óta működik 
hivatalosan utazási irodaként, egye-
dülálló kulturális körutazáskínálattal. 
Sikerünk titka a megbízhatóság, a 
széleskörű szakmai tapasztalat és a 
magas színvonalú utazásszervezés. 
Célunk a lehető legtartalmasabb, ki-
váló ár-érték arányú programok ösz-
szeállítása, hogy Utasainknak minden 
tekintetben a legjobbat  nyújthassuk.

5 kontinens
több mint 100 ország
izgalmas újdonságok
bakancslistás helyek

különleges programok
folyamatosan bővülő kínálat

A legmagasabb minőséget tapasztalt, 
jól képzett utazásszervező referensek, 
gyakorlott értékesítő kollégák, talpra-
esett, minden tekintetben felkészült 
idegenvezetők garantálják. Legyen szó 
egynapos belföldi kirándulásról vagy 3 
hetes tengerentúli körutazásról, min-
den esetben arra törekszünk, hogy Ön 
maximálisan elégedett legyen útjával 
az indulástól a hazaérkezésig.

HARIS Travel Club   Körutazások a világ minden táján

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

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

Vonatos közlekedés a program 
során.

Ezen ikonnal jelölt utazásainkon 
csak érvényes útlevél birtokában 
lehet részt venni.

Újdonság! Garantáltan kis létszámú csoport 
az adott utazáson.

Az út során érintünk olyan országot/
országokat, ahová magyar állam-
polgárok csak vízum ill. beutazási 
engedély birtokában léphetnek be.

Megújult program: az utazás 
során több, illetve eltérő látniva-
lók, módosított útvonal az előző 
évekhez képest.

Gondoltunk a labdarúgás szerel-
meseire, esténként van lehetőség 
az EB mérkőzések megtekintésére!

Kedvező árú program: pénzt spó-
rolhat, olcsóbb, mint tavaly!

Ezen ikonnal jelölt utazásaink-
nál fel kell készülni az itthonitól 
jelentősen eltérő körülményekre 
(infrastruktúra, ellátás, kultúra).

Az adott programon elegendő az 
érvényes személyazonosító iga-
zolvány, de természetesen érvé-
nyes útlevéllel is lehet utazni.

A program során vízi járművet is 
igénybe veszünk, mint közleke-
dési eszköz.

Az átlagosnál megterhelőbb köru-
tazások, melyeket csak jó fizikai 
kondíció és megfelelő egészségi 
állapot esetén ajánlunk!

1075 Budapest, Károly körút 11.
3. emelet

Telefon: +36 1 327-0793; 
+36 1 317-2354 

Fax: +36 1 317-8613
Ügyeleti telefonszámaink: 

+ 36 30 247-9008
+36 30 247-9009 

E-mail: info@haristravel.hu
Engedélyszám: R-1153/95/99

www.haristravel.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK
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REPTÉRI PARKOLÁS

LISZT FERENC REPÜLŐTÉRI PARKOLÓ
www.airportparkingcenter.hu

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

A repülőtér szomszédságában elhelyezkedő parkolóban biztonságban 
tudhatja autóját utazása alatt, és még a taxiköltséget is megspórol-
hatja, hiszen az Airport Parking Center ingyenes reptéri transzfert biz-
tosít oda-vissza, a parkolóból a Liszt Ferenc repülőtéri terminálokhoz 
kényelmes, klimatizált kisbuszokkal. Az őrzött, zárt, kamerával megfi-
gyelt parkolóterületen lehetőség van szabadtéren illetve zárt terem-
garázsban hagyni a gépkocsit.

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

Az aktuális árakat megtalálja a parkolócenter honlapján.

Sarokház Panzió

REPTÉRI SZÁLLÁSLEHETŐSÉG

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

Szobák felszereltsége: légkondicionált vagy ventillátorral ellátva, színes 
TV, minibár, hűtőszekrény, saját fürdőszoba káddal vagy zuhanyfülkével, 
telefon, WIFI.

Cím: 1185 Budapest, Üllői út 809/B

ÁRAK 2020

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

Transzfer a reptérre egy útra 2.000,- Ft, retúr 3.500,- 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 hely-
színen 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  
villamos, 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. (csak nyugatra tartó útjainknál, minden esetben elő-
re kell jelezni!)

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

VIDÉKI FELSZÁLLÁS: az  érintett autópályákon a legtöbb benzinkút-
nál és parkolóhelyen lehetséges (minden esetben egyeztetés szüksé-
ges a jelentkezéskor!)

REPTÉRI SZÁLLÁSLEHETŐSÉG 

A Sarokház Panzió a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől két perc-
re található. A gépkocsik részére biztonságos parkolást nyújt a panzió  
udvarának kamerával védett zárt parkolója.

Szobák felszereltsége: zuhanyzós fürdõszoba, színes TV, szobaszéf, 
minibár, légkondícionáló szolgálja a vendégek kényelmét.

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

ÁRAK 2020 (1 ILLETVE 2 FŐS ELHELYEZÉSSEL)

Szoba/éjszaka:  13.000,- Ft       Idegenforgalmi adó: 300,- Ft/fő

Reggeli:   2.000,- Ft/fő   Parkolás: 400-600,- Ft/nap

Transzfer a reptérre 2.000,- Ft/alkalom

www.sarokhazpanzio.hu

2 HARIS TRAVEL CLUB • 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99
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Közvetlen Autóbuszjárat A 
BELVÁROS ÉS A REPÜLŐTÉR KÖZÖTT

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

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

Deák Ferenc tér

Kálvin tér

LISZT FERENC REPÜLŐTÉR

Astoria - csak a hajnali első 2 busz

100E

ajándékozzon élményt!

Utazási utalvány
Váltsa valóra szerettei álmait, lepje meg őket Haris Travel utazá-
si utalvánnyal! Adni öröm, de legtöbbször nehéz feladat megtalálni 
a legjobb ajándékot. Hogy megkönnyítsük a választást, szeretnénk 
figyelmébe 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 utazá-
sunkra. Tetszőleges értékben vásárolható és extra hosszú érvényes-
ségű, hogy bátran lehessen tervezgetni: a kiállítás dátumától számí-
tott 2 évig beváltható (az érvényesség időtartama egy alkalommal 
meghosszabbítható). 

Az utazási utalvány megvásárolható és beváltható irodánkban.

SOCIAL MEDIA
HARIS TRAVEL A VILÁGHÁLÓN

facebook.com/haristravelclub

instagram.com/haristravel

twitter.com/haris_travel

www.haristravel.hu

info@haristravel.hu

KEDVEZMÉNYRENDSZERÜNK
A Haris Travel törzsutasai részére névre szóló, sorszámozott klub-
tagsági 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, az ünnepi, valamint a belföldi prog-
ramok kivételével minden utazásnál felhasználható. A KEDVEZMÉNY 
ÖRÖK ÉRVÉNYŰ, másra át nem ruházható, személyre szóló és a részvé-
teli díjból kerül levonásra. A kedvezmény mértéke minden programun-
kon eltérő, összegéről jelentkezéskor munkatársaink adnak tájékoztatást.

ONLINE KEDVEZMÉNY: A kedvezmény akkor érvényesíthető, ha 
jelentkezésüket a honlapunkon keresztül adják le a „Jelentkezem 
az útra” gombra kattintva. A részvételi díjból ebben az esetben  
2,5% kedvezményt írunk jóvá. A kedvezmény az 1 napos programok 
kivételével minden utazásunkra érvényesíthető.

HARIS TRAVEL CLUB • 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99 3
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ALBÁNIA
Albánia 69.

Albániai nyaralás 70.

ALGÉRIA
Rejtőzködő Algéria 86.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (USA)
USA keleti part 123.

USA nyugati part óriás körút 124.

USA nagy körutazás (kelet & nyugat) 126.

USA igazi vadnyugat 128.

USA nyugati part 130.

USA & Kanada keleti partja 131.

A Karib-tenger hullámain 148.

Hajózás a Holland Antillák körül 149.

A Karib-tenger kalózai 150.

Florida & Bahamák 151.

Fenséges Alaszka & Kanada hajóút 152.

AMERIKAI VIRGIN-SZIGETEK
A Karib-tenger hullámain 148.

A Karib-tenger kalózai 150.

ANDORRA
Pireneusok 40.

ANTIGUA ÉS BARBUDA
A Karib tenger kalózai 150.

ARGENTÍNA
Dél-amerikai kaleidoszkóp 134.

Latin-amerikai álmok 136.

ARUBA (HOLLANDIA)
Hajózás a Holland Antillák körül 149.

AUSZTRÁLIA
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland 142.

Ausztrália - Új-Zéland 144.

AUSZTRIA
Húsvét Stájerországban 14.

Pünkösd a festői Karintiában 15.

Hajókirándulások a Dunán 16.

Az Alpok szívében 17.

Alpokon innen és túl 19.

Svájci nagy körutazás 46.

Fekete-erdő - Elzász - Boden-tó 51.

Belföld és szomszédoló kirándulások 8.

AZERBAJDZSÁN
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 100.

BAHAMA-SZIGETEK 
Florida & Bahamák hajóút 151.

BAHREIN
Hajózás az Arab-öbölben 147.

BALTIKUM
A Baltikum színe-java 60.

Baltikum - Szentpétervár - Moszkva 61.

BARBADOS
A Karib-tenger kalózai 150.

BELGIUM
Benelux körutazás 48.

Benelux államok 49.

BELIZE
Közép-amerikai barangolás 138.

BENELUX ÁLLAMOK
Benelux körutazás 48.

Benelux államok 49.

BOLÍVIA
Dél-amerikai kaleidoszkóp 134.

Latin-amerikai álmok 136.

BONAIRE (HOLLANDIA)
Hajózás a Holland Antillák körül 149.

BOSZNIA - HERCEGOVINA

Bosznia - Dalmácia - Montenegro 68.

BOTSWANA
Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés 88.

BRAZÍLIA
Dél-amerikai kaleidoszkóp 134.

BRIT VIRGIN SZIGETEK
A Karib-tenger hullámain 148.

BURMA (MYANMAR)
Burma fénypontjai 119.

COSTA RICA
Közép-Amerikai barangolás 138.

CURACAO (HOLLANDIA)
Hajózás a Holland Antillák körül 149.

CSEHORSZÁG
Dél-cseh várak és kastélyok 66.

Varsó - Wroclaw - Czestochowa 67.

DÁNIA
Skandináv fővárosok & norvég fjordok 58.

Hajózás a tengereken - északi fővárosok 59.

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG
Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés 88.

Dél-afrikai bortúra 90.

DÉL-KOREA
Varázslatos Dél-Korea & Jeju szigete 108.

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG
A Karib-tenger hullámain 148.

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK
Dubaj és az Emírségek 84.

Dubaj Expo 85.

Hajózás az Arab-öbölben 147.

ÉSZTORSZÁG
A Baltikum színe-java 60.

Baltikum - Szentpétervár - Moszkva 61.

ETIÓPIA
Etiópia & Seychelles-szigetek 92.

ERDÉLY
Belföld és szomszédoló kirándulások 8.

Bánság, Délvidék és az Al-duna 15.

Erdélyi nagy körutazás 71.

FINNORSZÁG
Nordkap 57.

Északi fővárosok - hajózás a tengereken 59.

A Baltikum színe-java 60.

FRANCIAORSZÁG
Földközi-tenger gyöngyszemei 27.

Santiago de Compostela 33.

Provence és a francia Riviéra 36.

Utazás a középkorba 37.

Normandia - Bretagne &  Párizs 38.

Pireneusok 40.

Svájci nagy körutazás 46.

Fekete-erdő - Elzász - Boden-tó 51.

GIBRALTÁR (NAGY-BRITANNIA)
Spanyolországi nagy körutazás 32.

GRÚZIA (GEORGIA)
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 100.

GUATEMALA
Közép-amerikai barangolás 138.

HAITI
Hajózás a Holland Antillák körül 149.

Florida & Bahamák 151.

HOLLANDIA
Hajózás a Holland Antillák körül 149.

Holland tulipán show 47.

Benelux körutazás 48.

Benelux államok 49.

HONDURAS
Közép-amerikai barangolás 138.

HORVÁTORSZÁG
Horvát Húsvét 14.

Természeti kincsek és az Adria 16.

Bosznia - Dalmácia - Montenegro 68.

INDIA
Mesés India és Nepál 120.

INDONÉZIA
Trópusi tájakon 114.

IRÁN
Iráni körutazás 82.

ÍRORSZÁG
Írországi körutazás 52.

Ír- és észak-írországi nagy körutazás 53.

IZLAND
Izland fénypontjai 65.

IZRAEL
Izrael - Jordánia 78.

Szentföldi nagy körutazás 80.

Pillantás a szentföldre 81.

JAPÁN
Japán csoda cseresznyevirágzáskor 110.

Japán Húsvétkor 111.

Japán ősszel & a Japán Alpok 112.

JORDÁNIA
Jordánia üdülés 77.

Izrael - Jordánia 78.

Jordániai körutazás 79.

Szentföldi nagy körutazás 80.

KAMBODZSA
Vietnam - Laosz - Kambodzsa 116.

Indokína legjava 118.

KANADA
USA keleti part 123.

USA nagy körutazás (kelet & nyugat) 126.

USA és Kanada keleti partja 131.

Kanadai nagykörút (kelet & nyugat) 132.

Fenséges Alaszka & Kanada hajóút 152.

KATAR
Hajózás az Arab-öbölben 147.

KAZAHSZTÁN
Sejtelmes selyemúton 98.

KÍNA
Kínai aranyháromszög 101.

Kínai császárvárosok 102.

Kínai nagykörút 103.

Dél-Kínai varázslat 104.

Kínai kalandok Szecsuán & Jünnan 106.

Távol-keleti gyémántok 115.

KUBA
Kuba 140.

LAOSZ
Vietnam - Laosz - Kambodzsa 116.
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Indokína legjava 118.

LENGYELORSZÁG
Varsó - Wroclaw - Czestochowa 67.

LETTORSZÁG
A Baltikum színe-java 60.

Baltikum - Szentpétervár - Moszkva 61.

LIBANON
Libanon 83.

LIECHTENSTEIN
Svájci nagy körutazás 46.

LITVÁNIA
Baltikum - Szentpétervár - Moszkva 61.

A Baltikum színe-java 60.

LUXEMBURG
Benelux államok 49.

Benelux körutazás 49.

MADAGASZKÁR
Madagaszkár & Mauritius 94.

MAGYARORSZÁG
Belföld és szomszédoló kirándulások 8.

Nyári élmények Tokaj-hegyalján 13.

A Zemplén és Kassa tavasszal 13.

MAKEDÓNIA (ÉSZAK-MACEDÓNIA)
Albánia (Makedónia - Montenegró) 69.

MALAJZIA
Trópusi tájakon 114.

Távol-keleti gyémántok 115.

Szilveszteri hajózás a Maláj-tengeren 154.

Hajózás trópusi tájakon 155.

MALDÍV-SZIGETEK
Srí-Lanka & Maldív-szigetek 122.

MÁLTA
Málta 26.

MAROKKÓ
Marokkó - Spanyolország 41.

Marokkói körutazás 87.

MAURITIUS
Madagaszkár & Mauritius 94.

MEXIKÓ
Közép-amerikai barangolás 138.

MIANMAR
Burma fénypontjai 119.

MONACO
Provence & a francia Riviéra 36.

MONGÓLIA
Nomád vidékeken: Szibéria & Mongólia 96.

MONTENEGRÓ
Bosznia - Dalmácia - Montenegro 68.

Albánia (Makedónia - Montenegró) 69.

NAGY-BRITANNIA
Spanyolországi nagy körutazás 32.

Ír- és észak-írországi nagy körutazás 53.

Skócia és a Hebridák 54.

Brit-sziget déli kincsei 55.

NÉMETORSZÁG
Hajókirándulások a Dunán 16.

Az Alpok szívében 17.

Svájci nagy körutazás 46.

Holland tulipánshow 47.

Benelux körutazás 48.

Benelux államok 49.

Német-római császárvárosok 50.

Fekete-erdő - Elzász - Boden-tó 51.

Skandináv fővárosok & norvég fjordok 58.

NEPÁL
Mesés India & Nepál 120.

NORVÉGIA
Norvégia legszebb tájai 56.

Nordkap 57.

Skandináv fővárosok & norvég fjordok 58.

Északi fővárosok - hajózás a tengereken 59.

OLASZORSZÁG
Pünkösd a festői Karintiában 15.

Az Alpok szívében 17.

Alpokon innen és túl 19.

Milánó és észak-olasz tóvidék 20.

Toszkán varázslat 21.

Itália közepén 22.

Apulia 23.

Szicíliai nyaralás 24.

Szicília körutazás 25.

Földközi-tenger gyöngyszemei 27.

Róma az örök város 29.

Róma - Nápoly - Sorrento - Capri 30.

Svájci nagy körutazás 46.

OMÁN
Hajózás az Arab-öbölben 147.

OROSZORSZÁG
Baltikum - Szentpétervár - Moszkva 61.

Szentpétervár 62.

Moszkva és az aranygyűrű 63.

Szentpétervár & Moszkva 64.

Nomád vidékeken: Szibéria & Mongólia 96.

ÖRMÉNYORSZÁG
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 100.

PERU
Dél-amerikai kaleidoszkóp 134.

Latin-amerikai álmok 136.

Misztikus Peru 137.

PORTUGÁLIA
Portugália 42.

Madeira 43.

Portugália & Madeira 44.

Azori-szigetek 45.

PUERTO RICO (USA)
A Karib-tenger hullámain 148.

A Karib-tenger kalózai 150.

ROMÁNIA
Bánság, Délvidék és az Al-duna 15.

Erdélyi nagy körutazás 71.

SAN MARINO
Itália közepén 22.

SKANDINÁVIA
Norvégia legszebb tájai 56.

Nordkap 57.

Skandináv fővárosok & norvég fjordok 58.

Északi fővárosok - hajózás a tengereken 59.

SPANYOLORSZÁG
Spanyolországi nagy körutazás 32.

Santiago de Compostela 33.

Spanyolország szívében 34.

Andalúz álmodozás 35.

Pireneusok 40.

Marokkó - Spanyolország 41.

SRÍ-LANKA
Srí-Lanka & Maldív-szigetek 122.

SVÁJC
Az Alpok szívében 17.

Alpokon innen és túl 19.

Svájci nagy körutazás 46.

SVÉDORSZÁG
Nordkap 57.

Skandináv fővárosok & norvég fjordok 58.

Északi fővárosok - hajózás a tengereken 59.

SZERBIA
Belföld és szomszédoló kirándulások 8.

Bánság, Délvidék és az Al-Duna 15.

SZLOVÉNIA
Szlovénia, Európa zöld szíve 18.

SEYCHELLES-SZIGETEK
Seychelles-szigetek 91.

Etiópia & Seychelles-szigetek 92.

ST. KITTS & NEVIS
A Karib-tenger kalózai 150.

ST. LUCIA
A Karib-tenger kalózai 150.

SZINGAPÚR
Trópusi tájakon 114.

Távol-keleti gyémántok 115.

Szilveszteri hajózás a Maláj-tengeren 154.

Hajózás trópusi tájakon 155.

SZLOVÁKIA
Belföld és szomszédoló kirándulások 8.

A Zemplén és Kassa tavasszal 13.

SZVÁZIFÖLD (eSWATINI)
Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés 88.

THAIFÖLD
Szilveszteri hajózás a Maláj-tengeren 154.

Hajózás trópusi tájakon 155.

TÖRÖKORSZÁG
Isztambul 72.

Isztambuli csemegék 73.

Törökországi nagy körutazás 74.

Kelet-Anatólia 75.

TÜRKMENISZTÁN
Sejtelmes selyemúton 98.

ÚJ-ZÉLAND
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland 142.

Ausztrália - Új-Zéland 144.

ÜZBEGISZTÁN
Sejtelmes selyemúton 98.

Üzbegisztán 99.

VIETNAM
Vietnam - Laosz - Kambodzsa 116.

Indokína legjava 118.

ZAMBIA
Az igazi Dél-Afrika & a Viktória-vízesés 88.

ZIMBABWE
Az igazi Dél-Afrika & a Viktória-vízesés 88.



Útjaink időrendi sorrendben
Indulás Program címe Oldal

2020 MÁCIUS

2020.03.08 JORDÁNIA KÖRUTAZÁS 79.

2020.03.21 REJTŐZKÖDŐ ALGÉRIA 86.

2020.03.26 ISZTAMBUL 72.

2020 ÁPRILIS

2020.04.01 PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE 81.

2020.04.02 TÁVOL-KELETI GYÉMÁNTOK 115.

2020.04.03 LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 136.

2020.04.04 MEDVEHAGYMASZÜRET 8.

2020.04.05 IRÁNI KÖRUTAZÁS 82.

2020.04.05 JAPÁN HÚSVÉTKOR 111.

2020.04.05 KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG 101.

2020.04.08 DUBAJ ÉS AZ EMÍRSÉGEK 84.

2020.04.09 HÚSVÉT HORVÁTORSZÁGBAN 14.

2020.04.10 HÚSVÉT STÁJERORSZÁGBAN 14.

2020.04.11 HOLLAND TULIPÁNSHOW 47.

2020.04.16 SZECESSZIÓS BÉCS 8.

2020.04.17 ÜZBEGISZTÁN 99.

2020.04.24 BENELUX KÖRUTAZÁS 48.

2020.04.25 GYŐR-PANNONHALMA 8.

2020.04.26 BURGENLANDI BARANGOLÁS 8.

2020.04.28 ISZTAMBULI CSEMEGÉK 73.

2020.04.28 LIBANON 83.

2020 MÁJUS

2020.05.01 MILÁNÓ ÉS AZ ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK 20.

2020.05.01 USA KELETI PART 123.

2020.05.01 USA NAGY KÖRUTAZÁS (KELET & NYUGAT) 126.

2020.05.01 ZEMPLÉNI BARANGOLÁSOK & KASSA 13.

2020.05.02 SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK 54.

2020.05.03 SPANYOLORSZÁG SZÍVÉBEN 34.

2020.05.08 FELVIDÉKI RODODENDRONVIRÁGZÁS 9.

2020.05.09 TÖRÖKORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS 74.

2020.05.09 RODODENDRONVIRÁGZÁS 9.

2020.05.10 DÉL-KOREA & JEJU-SZIGET 108.

2020.05.10 CARNUNTUM & A FERTŐ-HANSÁG VIDÉKE 9.

2020.05.12 SZENTFÖLDI NAGYKÖRÚT 80.

2020.05.15 KÍNAI NAGYKÖRÚT 103.

2020.05.16 PORTUGÁLIA 42.

2020.05.16 PORTUGÁLA ÉS MADEIRA 44.

2020.05.16 KOMÁROM - ÉSZAK GIBRALTÁRJA 9.

2020.05.17 SZENTPÉTERVÁR 62.

2020.05.18 ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS 52.

2020.05.18 TOSZKÁN VARÁZSLAT 21.

2020.05.19 USA NYUGATI PART ÓRIÁS KÖRÚT 124.

2020.05.20 SPANYOLORSZÁGI NAGYKÖRÚT 32.

2020.05.20 TRÓPUSI TÁJAKON 114.

2020.05.21 TERMÉSZETI KINCSEK ÉS AZ ADRIA 16.

2020.05.24 MADEIRA 43.

2020.05.24 SZECESSZIÓS SZEGED 8.

2020.05.28 APULIA 23.

Út indulása Program címe Oldal

2020.05.29 ISZTAMBUL 72.

2020.05.29 MOSZKVA ÉS AZ ARANYGYŰRŰ 63.

2020.05.29 PÜNKÖSD KARINTIÁBAN 15.

2020 JÚNIUS

2020.06.06 AZORI-SZIGETEK 45.

2020.06.06 BÉCS A MAGASBÓL 9.

2020.06.07 A FÖLDKÖZI-TENGER GYÖNGYSZEMEI 27.

2020.06.07 KESZTHELY - A BALATON FŐVÁROSA 9.

2020.06.10 RÓMA AZ ÖRÖK VÁROS 29.

2020.06.13 SZECESSZIÓS SZABADKA & PALICS 8.

2020.06.17 BÁNSÁG, DÉLVIDÉK ÉS AZ AL-DUNA 15.

2020.06.18 ALBÁNIA NYARALÁS 70.

2020.06.18 TÖRÖKORSZÁG KELET-ANATÓLIA 75.

2020.06.19 MISZTIKUS PERU 137.

2020.06.20 ROMANTIKUS ÚT A DUNA MENTÉN 10.

2020.06.21 SVÁJCI NAGY KÖRUTAZÁS 46.

2020.06.23 JORDÁNIA - ÜDÜLÉS 77.

2020.06.27 NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK 10.

2020 JÚLIUS

2020.07.03 NORVÉGIA LEGSZEBB TÁJAI 56.

2020.07.03 NYÁRI ÉLMÉNYEK TOKAJ-HEGYALJÁN 13.

2020.07.04 ALSÓ-AUSZTRIA TERMÉSZETI CSODÁI 10.

2020.07.06 AZ ALPOK SZÍVÉBEN 17.

2020.07.06 VARSÓ - WROCLAV - CZESTOCHOWA 67.

2020.07.09 SZICÍLIAI NYARALÁS 24.

2020.07.11 BALTIKUM SZÍNE-JAVA 60.

2020.07.11 HAJÓZÁS A WACHAUBAN 10.

2020.07.11 PORTUGÁLIA 42.

2020.07.11 PORTUGÁLIA ÉS MADEIRA 44.

2020.07.12 NORDKAP 57.

2020.07.13 ÍR- ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS 53.

2020.07.14 SZENTPÉTERVÁR 62.

2020.07.17 ZENEI KALANDOK & HAJÓZÁS A FERTŐ-TAVON 10.

2020.07.18 MADEIRA 43.

2020.07.18 RÓMA - NÁPOLY - SORRENTO - CAPRI 30.

2020.07.18 A BÉCSI ALPOK KIRÁLYNŐJE 10.

2020.07.19 SKANDINÁV FŐVÁROSOK & NORVÉG FJORDOK 58.

2020.07.25 KÖRÖS-MENTI KALANDOK (SZARVAS) 11.

2020.07.30 HAJÓZÁS A TENGEREKEN - ÉSZAKI FŐVÁROSOK 59.

2020.07.31 SZENTPÉTERVÁR - MOSZKVA 64.

2020 AUGUSZTUS

2020.08.01 USA KELETI PART 123.

2020.08.01 USA NAGYKÖRÚT (KELET & NYUGAT) 126.

2020.08.01 FELVIDÉKI JÉGCSODA 11.

2020.08.04 NORMANDIA - BRETAGNE & PÁRIZS 38.

2020.08.07 HUNDERTWASSER-TÚRA BÉCSBEN 11.

2020.08.08 FRISSÍTŐ ÉLMÉNYEK TATÁN 11.

2020.08.09 NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRVÁROSOK 50.

2020.08.14 PÁRIZS 38.

2020.08.14 BENELUX ÁLLAMOK 49.
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Út indulása Program címe Oldal

2020.08.14 NOMÁD VIDÉKEKEN: SZIBÉRIA & MONGÓLIA 96.

2020.08.15 BALTIKUM - SZENTPÉTERVÁR - MOSZKVA 61.

2020.08.15 ŐRSÉGI TÁJAKON 11.

2020.08.17 ERDÉLYI NAGY KÖRUTAZÁS 71.

2020.08.19 KÍNAI KALANDOK SZECSUÁN & JÜNNAN 106.

2020.08.20 DÉL-CSEH VÁRAK & KASTÉLYOK 66.

2020.08.20 ISZTAMBUL 72.

2020.08.21 USA - IGAZI VADNYUGAT + NYUGATI PART 128.

2020.08.29 USA - NYUGATI PART 130.

2020.08.29 MISKOLC-LILLAFÜRED-DIÓSGYŐR 11.

2020.08.30 FEKETE-ERDŐ - ELZÁSZ - BODEN-TÓ 51.

2020 SZEPTEMBER

2020.09.04 BRIT-SZIGET DÉLI KINCSEI 55.

2020.09.05 KANADAI NAGYKÖRÚT (KELET & NYUGAT) 132.

2020.09.05 NAGYVÁRAD 12.

2020.09.06 ITÁLIA KÖZEPÉN 22.

2020.09.09 KANADA NYUGATI PARTJA 132.

2020.09.09 SPANYOLORSZÁGI NAGYKÖRÚT 32.

2020.09.10 HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN 16.

2020.09.10 KÍNAI CSÁSZÁRVÁROSOK 102.

2020.09.10 KÍNAI NAGYKÖRÚT 103.

2020.09.10 PROVENCE & A RIVIÉRA 36.

2020.09.11 SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK 54.

2020.09.11 TÖRÖKORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS 74.

2020.09.12 KALANDOZÁSOK A KÁLI-MEDENCÉBEN 12.

2020.09.13 PORTUGÁLIA 42.

2020.09.13 PORTUGÁLIA ÉS MADEIRA 44.

2020.09.14 TOSZKÁN VARÁZSLAT 21.

2020.09.16 ALPOKON INNEN ÉS TÚL 19.

2020.09.18 PIRENEUSOK 40.

2020.09.19 FELVIDÉKI VÁRAK ÉS KASTÉLYOK 12.

2020.09.20 MADEIRA 43.

2020.09.22 SZICÍLIA KÖRUTAZÁS 25.

2020.09.23 ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - AZERBAJDZSÁN 100.

2020.09.25 ALBÁNIA 69.

2020.09.26 USA & KANADA KELETI PARTJA 131.

2020.09.26 BEREGI KATEDRÁLISOK (TÁKOS-CSARODA) 12.

2020.09.27 SANTIAGO DE COMPOSTELA 33.

2020.09.27 UTAZÁS A KÖZÉPKORBA 37.

2020.09.28 MÁLTA 26.

2020.09.30 BOSZNIA-DALMÁCIA-MONTENEGRÓ 68.

2020.09.30 IRÁNI KÖRUTAZÁS 82.

2020 OKTÓBER

2020.10.02 MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG 41.

2020.10.03 ETIÓPIA & SEYCHELLE-SZIGETEK 92.

2020.10.03 TÖRÖKORSZÁG KELET-ANATÓLIA 75.

2020.10.03 VESZPRÉM - BALÁCAPUSZTA 12.

2020.10.10 ÜZBEGISZTÁN 99.

2020.10.10 SZÉKESFEHÉRVÁR - GORSIUM 12.

2020.10.11 SEYCHELLE-SZIGETEK 91.

Út indulása Program címe Oldal

2020.10.14 MAROKKÓI KÖRUTAZÁS 87.

2020.10.14 RÓMA AZ ÖRÖK VÁROS 29.

2020.10.16 DÉL-KÍNAI VARÁZSLAT 104.

2020.10.17 LIBANON 83.

2020.10.18 ANDALÚZ ÁLMODOZÁS 35.

2020.10.18 A SEJTELMES SELYEMÚTON 98.

2020.10.20 ISZTAMBULI CSEMEGÉK 73.

2020.10.21 MADAGASZKÁR & MAURITIUS 94.

2020.10.21 PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE 81.

2020.10.21 SZLOVÉNIA 18.

2020.10.22 DÉL-AMERIKAI KALEIDOSZKÓP 134.

2020.10.22 IZLAND 65.

2020.10.23 JAPÁN ŐSSZEL & A JAPÁN ALPOK 112.

2020.10.23 RÓMA - NÁPOLY - SORRENTO - CAPRI 30.

2020.10.25 BURMA FÉNYPONTJAI 119.

2020.10.27 SZENTFÖLDI NAGYKÖRÚT 80.

2020.10.29 ISZTAMBUL 72.

2020 NOVEMBER

2020.11.01 JORDÁNIA KÖRUTAZÁS 79.

2020.11.05 VIETNÁM - LAOSZ - KAMBODZSA 116.

2020.11.07 AUSZTRÁLIA - TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND 142.

2020.11.08 IZRAEL - JORDÁNIA 78.

2020.11.13 DÉL-AFRIKA & A VIKTÓRIA-VÍZESÉS 88.

2020.11.13 A KARIB-TENGER HULLÁMAIN 148.

2020.11.16 MESÉS INDIA & NEPÁL 120.

2020.11.20 DUBAJ EXPO 85.

2020.11.26 INDOKÍNA LEGJAVA 118.

2020.11.30 KÖZÉP-AMERIKAI BARANGOLÁS 138.

2020 DECEMBER

2020.12.02 KUBA 140.

2020.12.07 DUBAJ EXPO 85.

2020.12.26 SZILVESZTERI HAJÓZÁS A MALÁJ-TENGEREN 154.

2021 JANUÁR

2021.01.31 FLORIDA & BAHAMÁK 151.

2021 JAN. AUSZTRÁLIA - ÚJ-ZÉLAND 144.

2021 JAN. SRÍ LANKA & MALDÍV-SZIGETEK 122.

2021 JAN. HAJÓZÁS AZ ARAB-ÖBÖLBEN 148.

2021 FEBRUÁR

2021 FEB. HAJÓZÁS A HOLLAND ANTILLÁK KÖRÜL 149.

2021 FEB. DÉL-AFRIKAI BORTÚRA 90.

2021 MÁRCIUS

2021.03.07 HAJÓZÁS TRÓPUSI TÁJAKON 155.

2021.03.13 DUBAJ EXPO 85.

2021.03.13 A KARIB TENGER KALÓZAI 150.

2021.03.25 JAPÁN CSODA CSERESZNYEVIRÁGZÁSKOR 110.

2021 ÁPRILIS

2021.04.02 DUBAJ EXPO 85.

2021 AUGUSZTUS

2021 AUG. FENSÉGES ALASZKA & KANADA HAJÓÚT 152.

Útjaink időrendi sorrendben
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Egy napos buszos utazások hazai tájakon és a szomszédos országokban

GYŐR - PANNONHALMA
2020. április 25. 

Kirándulás Nyugat-Magyarország két 
csodás településére: városnézés GYŐR-ben,  
látogatás a Kovács Marcit Múzeumban,

PANNONHALMÁN az apátság megtekintése 

Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépők

BURGENLANDI BARANGOLÁS
2020. április 26. 

LÉKA - romantikus várkastély

FRAKNÓ - középkori Esterházy vár

Izgalmas tárlatvezetésekkel!

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépők

MEDVEHAGYMASZÜRET
2020. április 4.

EPLÉNY - medvehagyma-gyűjtés
ZIRC- Nagyboldogasszony templom, 

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

Részvételi díj: 7.700,- Ft + belépők

A BÉCSI SZECESSZIÓ
2020. április 16.

Szecesszió háza

Otto Wagner épületei

Belvedere - Gustav Klimt festményei

Részvételi díj: 10.900,- Ft + belépők

A SZEGEDI SZECESSZIÓ
2020. május 24.

A város 15 legszebb szecessziós épülete

Reök-palota, Új zsinagóga

Ebéd egy halászcsárdában

Részvételi díj: 9.900,- Ft + belépők

A SZABADKAI SZECESSZIÓ
2020. június 13.

SZABADKA - a legszebb szecessziós

épületek

PALICS - századfordulós fürdőváros

Részvételi díj: 9.900,- Ft + belépők

SZECESSZIÓS TRILÓGIA - Egy örökifjú stílus nyomában

Ebéd!
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KESZTHELY - A BALATON FŐVÁROSA
2020. június 7.

KESZTHELY - Festetics-kastély, városnézés

Ebéd HÉVÍZ-en, az egregyi pincesoron
Sétahajózás a Balatonon

Részvételi díj: 10.700,- Ft + belépők

Egy napos buszos utazások hazai tájakon és a szomszédos országokban

HARIS TRAVEL CLUB • 1075 Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.hu • Eng. sz: R-1153/95/99 9

RODODENDRONVIRÁGZÁS
2020. május 9. 

KÁM - Jeli arborétum

KÖRMEND - Batthyány-Strattman-kastély

JÁK - román építészet gyöngyszeme

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépők

CARNUNTUM & A FERTŐ-HANSÁG 
2020. május 10. 

PETRONELL - Carnuntum Római Város

ROHRAU - Harrach grófok kastélya 

ILLMITZ - lovas kocsizás 

Részvételi díj: 9.900,- Ft + belépők

„ÉSZAK GIBRALTÁRJA”
2020. május 16.

KOMÁROM - Monostori erőd

RÉVKOMÁROM - belvárosi séta és

az Európa udvar

Részvételi díj: 6.700,- Ft + belépő

FELVIDÉKI RODODENDRONVIRÁGZÁS
2020. május 8. 

KISTAPOLCSÁNY - kastély

MALONYA - Arborétum

NYITRA - festői óváros

Részvételi díj: 8.800,- Ft + belépők

BÉCS A MAGASBÓL
2020. június 6.

Duna-torony (360˚-os panoráma 155 m-ről)

Kahlenberg (Bécs legmagasabb pontja)

Práter (óriáskerék, Madame Tussauds) 

Részvételi díj: 10.800,- Ft + belépők

Ebéd!
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Egy napos buszos utazások hazai tájakon és a szomszédos országokban

HAJÓZÁS A WACHAUBAN
2020. július 11.

KREMS - műemlék belváros

HAJÓZÁS Világörökségi tájon

DÜRNSTEIN - Ágoston-rendi apátság

Részvételi díj: 10.900,- Ft + belépők

ROMANTIKUS ÚT A DUNA MENTÉN
2020. június 20.

KREUZENSTEIN - mesevár

GRAFENEGG - Tudor-stílusú kastély

TULLN - virágok városa

Részvételi díj: 10.800,- Ft + belépők

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK
2020. június 27.

SÓSTÓ ZOO - Európa legjobb állatkertje

NYÍREGYHÁZA - belvárosi séta

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépő

ALSÓ-AUSZTRIA TERMÉSZETI CSODÁI
2020. július 4.

MARIA SCHUTZ - a Semmering ékszerdoboza

HÖLLENTAL - „A pokol völgye”

MYRAFÄLLE - vízesések

Részvételi díj: 10.700,- Ft + belépők

ZENEI KALANDOK 
& HAJÓZÁS A FERTŐ-TAVON

2020. július 17. 

KISMARTON - nyári koncert a kastélyban

Hajózás a Fertő-tavon

Részvételi díj: 10.900,- Ft + belépők

A BÉCSI-ALPOK KIRÁLYNŐJE
2020. július 18. 

SCHNEEBERG - 2.076 m-es alpesi csúcs

PUCHBERG - századfordulós fürdőváros

SEBASTIAN-VÍZESÉS

Részvételi díj: 10.900,- Ft + vonatjegy
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FRISSÍTŐ ÉLMÉNYEK TATÁN
2020. augusztus 8. 

Agostyáni Arborétum

TATA - Fényes-tanösvény

Az Öreg-tó és a Cseke-tó

Részvételi díj: 7.500,- Ft + belépők

ŐRSÉGI TÁJAKON
2020. augusztus 15.

SZALAFŐ - Pityerszer, PANKASZ - harangláb

Őriszentpéter, Velemér, Szentgyörgyvölgy

Hazaúton LENDVA-i buszos városnézés

Részvételi díj: 9.900,- Ft + belépők

MISKOLC-DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED
2020. augusztus 29.
MISKOLC - belvárosi séta

Sörfőzdelátogatás és ebéd 
LILLAFÜRED - séta a tóparton

DIÓSGYŐR - a felújított vár megtekintése
Részvételi díj: 10.900,- Ft + belépők

FELVIDÉKI JÉGCSODA
2020. augusztus 1. 

BETLÉR - Andrássy-kastély

DOBSINA - jégbarlang 

UNESCO Világörökség!

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépők

HUNDERTWASSER-TÚRA BÉCSBEN
2020. augusztus 7. 

Hundertwasser-ház

Kunst Haus Wien - Múzeum

Hundertwasser-féle szemétégető

Részvételi díj: 10.700,- Ft + belépők

KÖRÖS-MENTI KALANDOK
2020. július 25.

Szarvasi Arborétum & Mini Magyarország
Hajózás a Körösön

SZARVAS - Tessedik Sámuel Múzeum, 
Ótemplom

Részvételi díj: 9.900,- Ft + belépők

Ebéd!

Ebéd!



Belföldi ÉS Szomszédoló Kirándulások
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

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

Egy napos buszos utazások hazai tájakon és a szomszédos országokban

VESZPRÉM 
A KIRÁLYNÉK VÁROSA

2020. október 3.
VESZPRÉM - belvárosi séta

Főszékesegyház és az Érseki Palota
BALÁCAPUSZTA - Római Villagazdaság

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépők

NAGYVÁRAD
2020. szeptember 5.

Római katolikus székesegyház

Ady Emlékmúzeum

Belvárosi séta

Részvételi díj: 11.500,- Ft + belépők

KALANDOZÁSOK A KÁLI-MEDENCÉBEN
2020. szeptember 12.

HEGYESTŰ - geológiai bemutatóhely
RÉVFÜLÖP - a Káli-medence Riviérája

SALFÖLD - lovas kocsizás a kolostorromhoz
Sajt & sonka kóstolóval!

Részvételi díj: 9.500,- Ft + belépők

FELVIDÉKI VÁRAK & KASTÉLYOK
2020. szeptember 19.

SZENTANTAL - Koháry-Coburg kastély

BAJMÓC - romantikus várkastély

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépők

SZÉKESFEHÉRVÁR
A KIRÁLYOK VÁROSA

2020. október 10.
Székesfehérvár - belvárosi séta

Fekete Sas Patikamúzeum, Bory-vár
Tác - Gorsium Régészeti Park

Részvételi díj: 8.500,- Ft + belépők

BEREGI KATEDRÁLISOK
2020. szeptember 26. 

Tákos - mezítlábas „Notre Dame”

Csaroda - 700 éves festett templom

Vaja - várkastély

Részvételi díj: 10.700,- Ft + belépők

SAJT & 
SONKA!

Ebéd! Ebéd!
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Dátum:   07.03 - 07.05.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 44.900,- Ft       
Egyágyas felár:   15.800,- Ft (maximum 3 szoba!)
Félpanziós felár (1 menüvacsora + 1 borkóstolós vacsora): 8.800,- Ft

Belépőjegyek, hajójegy és vonatjegy kb.: 9.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás busszal; szállás Sárospatakon a Hotel Furmint*** 

2 ágyas (zuh. / WC, TV) szobáiban, büféreggeli; idegenvezetés.

1. nap: Budapest - Szerencs - Monok - 
Tokaj - Sárospatak 
Utazás SZERENCS-re, vásárlási le-
hetőség a SZERENCSI CSOKOLÁDÉ 
mintaboltjában. Továbbutazás MO-
NOK-ra, ahol Kossuth Lajos szülő-

házát és a az Andrássy-kastélyt te-
kintjük meg. A nap fénypontjaként 
délután TOKAJ-ban hajóra szállunk 
és megcsodáljuk a várost és környé-
két a Bodrog vizéről. Kikötés után rö-
vid séta és szabadidő Tokajban, majd 

irány Sárospatak. fakultatív vacsora 
lehetőség egy közeli fogadóban. 

2. nap: Sárospatak - Karcsa - Pácin - 
Borkóstolós vacsora 
SÁROSPATAK látnivalóival ismerke-
dünk: Református Kollégium, Rákó-
czi vár. Délután utazás KARCSÁ-ra, 
a Tündérek templomához. A PÁCIN-i 
kastély Magyarország legnagyobb 
reneszánsz kastélya. Este fakultatív, 
borkóstolással egybekötött vacsora 
a Gombos-hegyi picesoron. 

3. nap: Sátoraljaújhely - Füzérrad-
vány - Pálháza - Budapest
SÁTORALJAÚJHELY büszkélkedhet 
Magyarország leghosszabb libegőjé-
vel. A felső állomásnál egy többszintes 
kilátóból csodálhatjuk meg a környe-
ző vidéket. Továbbutazás FÜZÉRRAD-
VÁNY-ra, ahol a Károlyi-kastélyt te-
kintjük meg, majd irány PÁLHÁZA, 
ahol hazánk egyik első erdei kisvas-
útján utazunk. A programok után 
hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés 
Budapestre az esti órákban.

1. nap: Budapest - Boldogkő vára - 
Vizsoly - Sárospatak 
Utazás rövid pihenővel a Zemplén 
lábához. A Biblia első teljes magyar 
nyelvű fordítása tette országszerte 
ismertté a kis falu nevét, 1590-ben VI-
ZSOLY-ban nyomtatták ki Károli Gás-
pár református lelkész bibliafordítá-
sát több száz példányban. Az egyik 
eredeti Bibliát meg is lehet nézni a 
falu Árpád-kori református templo-

mában. A Zempléni-hegység nyugati 
szélén egy hatalmas kopár sziklage-
rincen magasodnak BOLDOGKŐ VÁ-
RÁ-nak romjai. A szinte függőleges 
falú sziklán álló festői vár nemcsak 
a Zemplén, hanem egész Magyaror-
szág egyik legkülönlegesebb vára. 
A korhű jelmezes tárlatvezetés és a 
lovagi párbaj óriási élmény minden 
korosztály számára! A programok 
után irány Sárospatak. A szobák el-

foglalása után fakultatív vacsora le-
hetőség egy közeli fogadóban

2. nap: Kassa 
Utazás KASSÁ-ra. Gyalogos város-
nézés a műemlékekben gazdag 
belvárosban: Főutca, Főtér, Orbán 
torony, Fekete Sas fogadó, Megye-
háza, Hóhér-bástya, Rodostó-ház, 
Lőcsei-ház, Szent Erzsébet-dóm stb. 
A kassai születésű Márai Sándor a 20. 
század egyik legjelentősebb európai 
írója. Szülőházában 2019-ben állandó 
emlékkiállítást nyitottak. A városné-
zést követően szabadprogram, majd 
visszautazás Sárospatakra, fakultatív 
vacsora, szállás. 

3. nap: Sárospatak - Megyer-hegyi 
tengerszem - Széphalom - Hollóhá-
za - Budapest 
Reggeli után szabadprogram SÁROS- 
PATAK-on, lehetőség a vár Rákóczi 
Múzeumának megtekintésére egyé-
nileg. Ha az időjárás engedi, fakultatív 
kirándulás (ingyenes!) Magyarország 
egyik legszebb természeti csodá-
jához, a MEGYER-HEGYI TENGER-
SZEM-hez. Hazafelé úton megálló 
SZÉPHALMON,  a Magyar Nyelv Mú-
zeumában, valamint HOLLÓHÁZÁN 
a Porcelánmúzeumban. A programok 
után hazautazás rövid pihenőkkel, ér-
kezés Budapestre az esti órákban.

ÚJ PROGRAM a hosszú hétvégére!
RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁR!
Magyarország legszebb fekvésű vára
Vizsoly - az első magyar nyelvű Biblia
Kassa - Rákóczi nyomában
Megyer-hegyi tengerszem túra

MÁJUS 1-3.

JÚLIUS 3-5.

A Zemplén és Kassa tavasszal

Nyári élmények Tokaj-Hegyalján

Magyarország északkeleti sarka tele van csodákkal. Sűrű erdőrengeteg, 
vadregényes völgyek, romantikus várromok, kastélyok, történelmi váro-
sok mágnesként vonzzák a turistákat. Kelet-Szlovákia „fővárosa”, Kassa 
a Felvidék hajdani kulturális központja magyar történelmi emlékekben 
rendkívül gazdag, pezsgő életű igazi vidéki nagyváros.

BOLDOGKŐ VÁRA

Dátum:   05.01 - 05.03. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:     37.900,- Ft
Egyágyas felár:  11.900,- Ft (maximum 3 szoba!) 
Félpanziós felár (menüválasztásos vacsora): 6.000,- Ft
Belépők és tárlatvezetések  kb.:  4.300,- Ft + 10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Sárospatakon a Hotel Furmint*** 
2 ágyas (zuh. / WC, TV) szobáiban; büféreggeli; idegenvezetés; „átmenő” 
balesetbiztosítás a 2. napra.
FONTOS! A kirándulás a tengerszemhez erdei túra, oda-vissza kb. 4,5 km, 
a szintkülönbség 120 m. Kényelmes túracipőben, jó egészségi állapotban, 
átlagos erőnléttel kb. 3 óra alatt teljesíthető.

ÚJ NYÁRI PROGRAM!
A Zemplén és a Bordrogköz kincsei
Borkóstolós vacsorával
Hajózás, libegőzés és kisvonatozás!

A Tokaji borvidék Magyarország legrégebbi történelmi borvidéke, mely 
felkerült az UNESCO Világörökség listára. Itt az idő, hogy megismerjük 
hazánk és a világ egyik legszebb borait hozó vidékét, Tokaj-Hegyalját! A 
Zemplén és a Bordogköz csodáiból állítottunk össze Önöknek egy élmé-
nyekben gazdag programot, melyben a történelmi látnivalókon kívül fel-
fedezzük a térség természeti kincseit- hajóval, libegővel és kisvonattal! 
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Utazás rövid pihenővel Ausztriába, 
a Kelet-Stájer terület egyik fontos 
városkájába, RIEGERSBURG-ba. 
Itt található a bazaltsziklára épült, 
eredetileg XIII. századi, de többször 
átépített impozáns vár. Látogatás a 
hírhedt boszorkánypereiről ismert-
té vált központban, ahova sikló se-
gítségével kapaszkodhatunk fel. A 
történelmi látnivalók mellett a Zot-
ter Csokoládégyárat sem szabad 
kihagyni, ahol „kóstolóexpedíción” 

vehetünk részt, betekintést nyer-
ve a csokoládékészítés fortélyaiba. 
Természetesen vásárlási lehetőség 
is lesz az ínyenc boltban! Vacsora, 
szállás Vorauban.

2. nap: Vorau - Graz 
Látogatás VORAU-ban, a több mint 
850 éves Ágoston-rendi apátság-
ban. Továbbutazás GRAZ-ba. 2010-
ben az Eggenberg-kastély felkerült 
a világörökségi helyszínek listájára, 
majd 2011-ben elnyerte az UNESCO 

„dizájnvárosa” címét. Belvárosi séta a 
Mura-folyó partján épült Stájer tarto-
mányi fővárosban: Főtér, Városháza, 
Tartományi Székház, Fegyvertár (kí-
vülről), Szent Egyed Dóm, Mauzóle-
um, siklóval utazás a Schlossbergre. 
Látogatás az Eggenberg kastélyban. 
Vacsora, szállás Vorauban.

3. nap: A Mura völgyében - Leoben 
és Bruck an der Mur 
A Mura-folyó völgyében található a 
stájer vasipar két jelentős bázisa. Le-

oben a hazája a Gösser sörnek. A két 
szép városka után egy kis patak men-
tén utazunk majd, mely egy valódi cso-
dát teremtett, a Weizklamm sziklaszur-
dokot. Vacsora és szállás Vorauban.

4. nap: Herbenstein - Budapest
Irány a közeli ST. JOHANN BEI 
HERBERSTEIN várkastélya. Számos 
különlegessége miatt sok kíváncsisko-
dó keresi fel a festői környezetben ta-
lálható érdekességet. Hazautazás rövid 
pihenővel. Érkezés Budapestre este.

14

Riegersburg misztikus vára

Kóstolóexpedíció a Zotter csokigyárban

Vorau 850 éves Ágoston-rendi apátsága

Graz - Európa „dizájnvárosa”

A Gösser sör hazája, Leoben

Kirándulások az Isztriai-félszigeten
Poreč csodálatos középkori mozaikjai
Rovinj, a „kis Velence”
Motovun, a  hegy tetejére épült város

Húsvét Stájerországban

Horvát húsvét

ÁPRILIS 10-13.

ÁPRILIS 9-13.
1. nap: Bp. - Zágráb - Isztriai-félsziget
Utazás rövid pihenővel ZÁGRÁB-ba, 
a horvát fővárosba, amely az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában is fontos 
szerepet töltött be. Városnézést 
követően továbbutazás a szálláshe-
lyünkre. Vacsora, szállás.

2. nap: Poreč - Rovinj - Limski-Fjord 
Elsőként a horvát Világörökségek 
egyikével, az Euphrasius bazilikával 
büszkélkedő POREČ-be látogatunk. 
ROVINJ városát fekvése, zegzugos 
utcái, hamisítatlan olasz hangulata 

miatt joggal nevezik a horvát ten-
gerpart legbájosabb gyöngysze-
mének. Délután hajózás a LIMSKI- 
FJORD-ba, a kalózok egykori búvó-
helyére. Vacsora, szállás.

3. nap: Pazin - Beram - Motovun 
Látogatás a középkori PAZIN vá-
rában, melynek zord falai között 
ma etnográfiai kiállítást találunk. 
BERAM parányi falucska, temető-
kápolnája falain a XV. század végén 
festett „képes biblia” olvasható. Bel-
ső Isztria leghangulatosabb helyét, 

MOTOVUN-t, a kúp alakú hegyre 
„felcsavarodott” városkát kettős fa-
lak védték a velenceiek uralma alatt. 
Vacsora, szállás.

4. nap: Pula - Labin - Abbázia  
Délelőtt városnézés PULÁ-ban, ahol 
a római amfiteátrum és Sergilius 
diadalíve mellett még sok más ér-
dekességet láthatunk. Rövid meg-
álló LABIN óvárosában. Tovább- 
utazás OPATIJA/ABBÁZIA felé. A 
város hangulata ma is a boldog bé-
keidőket eleveníti fel. Vacsora, szállás.

5. nap: Isztriai-félsziget - Budapest 
Reggeli után búcsú az Adriától és 
elindulunk hazafelé. Hazautazás 
Szlovénián keresztül. Míg átutazunk 
rajta, ízelítőt kapunk a parányi, de 
látnivalókban gazdag ország szép-
ségeiből. Rövid pihenő PIRAN-ban. 
HRASTOVLJE-ban található a „Halál- 
tánc” templom, a Beranban megis-
mert freskók szlovén párjával, meg-
ér egy kis kitérőt. Érkezés Budapest-
re az esti órákban.

Dátum:    04.09 - 04.13.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 116.200,- Ft 
Egyágyas felár:   38.000,- Ft

Belépők és fülhallgató kb.: 255,- HRK és 25,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás közép-
kategóriás szálloda 2 ágyas, fürdőszobás szobáiban; félpanzió (reggeli + 
vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Poreč történelmi városa és az Euphrasius bazilika

GRAZ

ROVINJ
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Dátum:   04.10 - 04.13.    

RÉSZVÉTELI DÍJ:     99.900,- Ft
Egyágyas felár:  15.000,- Ft
Belépők, siklók, fülhallgató kb.:  75,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; szállás Vorauban a 3 csillagos 

Hotel Kutscherwirt 2 ágyas szobáiban (zuh./WC, TV); félpanzió; idegenve-

zetés; BBP biztosítás.
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Dátum:   06.17 - 06.20.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 77.400,- Ft       
Egyágyas felár:   19.600,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.: 5,- EUR 
Belépők, hajózás kb.:  45,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás közép-

kategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; félpanzió (reg-

geli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

1. nap: Budapest - Arad-Hegyalja -  
Temesvár - Herkulesfürdő 
Utazás Arad-Hegyaljára, ahol megis-
merkedünk a borvidék történetével 
és megízleljük patinás borait. Vá-
rosnézés  TEMESVÁR-on, a Bánság 
fővárosában: Dóm tér, Opera tér, Hu-
nyadi-kastély, református parókia stb. 
KARÁNSEBES-en keresztül utazunk 
szálláshelyünkre, a híres fürdőhelyre, 
Herkulesfürdőre. Vacsora, szállás. 
2. nap: Szörényvár - Orsova 
Reggeli után Olténia fővárosa, SZÖ-

RÉNYVÁR nevezetességeivel ismer-
kedünk: Traianus hídja, antik romok, 
vár stb., majd irány Olténia legrégeb-
bi történelmi emléke, a Vodita kolos-
tor. Továbbutazás ORSOVA-ra, ahol 
megnézzük a templomot, majd hajó-
ra szállunk és a vízről tekintjük meg a 
Kis- és Nagy Kazán-szorost. Délután 
visszatérünk HERKULESFÜRDŐ-re, 
séta a városban. Vacsora, szállás.

3. nap: Vaskapu - Galambóc - Belgrád
A Vaskapu erőműnél átkelünk a Du-

nán, hogy országot és időzónát vált-
va utunkat Szerbiában, a Djernap 
Nemzeti Parkon keresztül folytassuk. 
Útközben megtekintjük Galambóc 
festői várát, ezt követően érkezünk 
BELGRÁD-ba. Gyalogos sétánkat a 
Kalamegdán erődítményénél indítjuk, 
majd a palotákban, kávéházakban és 
templomokban gazdag óvárosban 
gyönyörködünk, végül Belgrád Váci 
utcáján, a hangulatos Kneza Mihaila 
utcán megtekintjük a szerb főváros 
reprezentatív épületeit kívülről (Nem-

zeti Színház, Nemzeti Múzeum). Va-
csorára visszatérünk a szállodánkba.
4. nap: Újvidék - Szabadka - Budapest 
Reggeli után hazaindulunk. Útköz-
ben megállunk ÚJVIDÉK-en, ahol 
gyalogosan megtekintjük a bel-
várost. Ezt követően a történelmi 
Magyarország egyik legszebb vi-
déki szecessziós városképét nyújtó  
SZABADKÁ-t keressük fel, rövid séta 
a városban. Utunkat rövid pihenő 
beiktatásával folytatjuk Budapestre, 
ahova a késő esti órákban érkezünk.

1. nap: Budapest - Klagenfurt - 
Oberdrauburg
Utazás rövid pihenőkkel Karinti-
ába. Séta keretében ismerkedés 
KLAGENFURT nevezetességeivel, 
majd rövid szabadidő. Vacsora, szál-
lás Oberdrauburgban.

2. nap: Millstatt - Ossiach - Villach
Irány a Karintiai-tóvidék! A Millstät-
ter See partján fekszik MILLSTATT, a 
klimatikus gyógyhely, üdülőhely, kul-

turális centrum és síközpont. Egyik 
legfőbb látnivalója a XI. században 
alapított, nemzetközi hírű kolostor. A 
templomban őrzik a XVI. század ele-
jén készített „Utolsó ítélet” freskót. 
Megkerülve az Ossiacher See-t, rövid 
pihenő OSSIACH egykori apátsági 
templománál. A település napjaink-
ban elsősorban fürdőhelyként ismert 
a turisták körében. Séta és rövid sza-
badidő VILLACH belvárosában. Va-
csora, szállás Oberdrauburgban.

3. nap: Bressanone - Cortina D’Ampezzo
Egész napos kirándulás Dél-Tirolba. 
Ismerkedés a híres püspöki központ-
tal, a vidék történelmi székvárosával. 
BRESSANONE / BRIXEN belső vá-
rosképe jellegzetes középkori han-
gulatot áraszt. Rövid pihenő (időjárás 
és az útviszonyok függvényében) az 
1496 m tengerszint feletti magasá-
ban található festői PRAGSER WILD-
SEE partján. Rövid szabadidő COR-
TINA D’AMPEZZO-ban, Olaszország 

legfelkapottabb síparadicsomában. 
Vacsora, szállás Oberdrauburgban.

4. nap: Minimundus - Maria Wörth - Bp.
Délelőtt a MINIMUNDUS-t keres-
sük fel, ahol magyar vonatkozású 
építményeket is láthatunk. MARIA 
WÖRTH a tó csodájaként is említett 
település, mely a IX. század óta a tér-
ség egyházi központja. Hazautazás 
rövid pihenőkkel érkezés Budapestre 
az esti órákban.

Kirándulás Dél-Tirolba

Klagenfurt - Karintia fővárosa

A világ legszebb tengerszeme

Cortina d’Ampezzo olasz síparadicsom

Minimundus - a világ kicsiben!

MÁJUS 29 - JÚNIUS 1.

JÚNIUS 17-20. 

Pünkösd Karintiában

Bánság, Délvidék és az Al-Duna

MILLSTATT

Dátum:   05.29 - 06.01.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 95.600,- Ft       

Egyágyas felár:   19.000,- Ft

Belépők, fülhallgató kb.: 30,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás 

Oberdrauburgban középkategóriás panzió 2 ágyas, zuhanyzós / WC szo-

báiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

Hajózás a KAZÁN-SZOROSBAN
Borkóstoló Arad-Hegyalján
A Vaskapu erőmű
Herkulesfürdői emlék
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1. nap: Bp. - Varasd - Crikvenica/Selce 
Utazás Horvátországba rövid pihe-
nőkkel. Ismerkedés VARASD városá-
val. A gót-reneszánsz vár és a barokk 
jellegű belváros együttese méltán 
pályázik a Világörökség címre. Va-
csora, szállás Selcén/Crikvenicán.

2. nap: Krk - Košljun - Vrbnik 
Egész napos kirándulás KRK szigetre. 
Séta KRK városában, melynek pará-
nyi óvárosát tömör falak veszik körül.  

Továbbutazás Punatba, onnan hajóval 
KOŠLJUN szigetre. A kis sziget dús 
növényzetű, paradicsomi hangulatú 
hely, ahol a ferencesek kolostorában 
szakrális tárgyakat, régi kéziratokat, 
festményeket őriznek. Visszatérve Krk 
szigetre, irány a bortermeléséről híres, 
hangulatos VRBNIK! Séta a meredek 
sziklafal tetején kiépült zegzugos ut-
cákban. Rövid szabadidőnk során ér-
demes kóstolni a helyi borokból! Va-
csora, szállás Selcén/Crikvenicán.

3. nap: Plitvicei-tavak
Egész napos kirándulás a PLITVICEI- 
TAVAK-hoz. A nemzeti park terüle-
tén 16 tó, 92 vízesés, zuhatag találha-
tó. A parkban tett gyalogtúrát hajó, 
és az utolsó szakaszban helyi busz 
egészíti ki. Visszaútban a szálláshely 
felé kitérőt teszünk a kalóz uszkok 
egykori fészkébe, SENJ-be. Ezen 
a tengerparti szakaszon - Ragusa 
mellett - Senj volt képes megőrizni 
függetlenségét Velencével szemben. 

Vacsora, szállás Selcén/Crikvenicán. 
Vacsora után - búcsúzásként - fakul-
tatív hajókázási lehetőség.

4. nap: Rijeka - Budapest 
Irány RIJEKA! Séta a belvárosban, 
ahol lépten-nyomon magyar emlé-
kekbe ütközünk. Látogatás Trsat várá-
ban, valamint a Csodatévő Szűzanya 
tiszteletére felszentelt templomban. 
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
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Horvátország gyöngyszemei
Kvarner-öböl
Krk sziget és Kosljun sziget
A csodás Plitvicei-tavak
Szállás a tenger közelében
Séta Fiume/Rijeka belvárosában

Minden nap hajóra szállunk!
Regensburg középkori kisvárosa
Walhalla - egy „isteni hely”
Passau híres bencés apátsága

Természeti kincsek és az Adria

Hajókirándulások a Dunán

MÁJUS 21-24.

SZEPTEMBER 10-13.
1. nap: Budapest - Schärding - 
Wernstein - Deggendorf környéke 
Utazás SCHÄRDING-be, az Inn folyó 
partján fekvő, színes házacskáiról 
ismert felső-ausztriai városba. Innen 
WERNSTEIN-be hajózunk, ahonnan 
autóbusszal érkezünk Deggendorf 
környéki szállásunkra. Vacsora.

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

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

3. nap: Passau - Kasten
Irány PASSAU, ahol a bencés apá-
cák kolostorában nyugszik Szent 
István király felesége, Gizella. Vá-
rosnézésünk során az ódon utcákat 
járva láthatjuk a díszes kutakat, a 
régi városházát, valamint a dómot. 
Utazás a SWAROVSKI kristályha-
jón, várak és várromok között KAS-
TEN-ig, ahol a legenda szerint Isa, 
a dunai sellő élt egykor. Visszatérve 
Passauba, a várból is megcsodáljuk 
a három folyó torkolatát. Vacsora, 
szállás Deggendorf környékén.

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

Dátum:    09.10 - 09.13.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  84.600,- Ft     

Egyágyas felár:    18.000,- Ft
Belépők, hajójegyek és fülhallgató kb.: 70,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; Deggendorf környéki közép-

kategóriás szálloda/panzió; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Regensburg óvárosa

Dátum:   05.21 - 05.24.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  78.700,- Ft     

Egyágyas felár:   24.500,- Ft 
Idegenforgalmi adó kb.:  4,- EUR
Belépők, fülhallgató kb.:  380,- HRK
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Kedvezményes részvételi díj pótágyon:
0-5,99 éves korig pótágyon a részvételi díj: 37.800,- Ft
6 - 11,99 éves korig pótágyon a részvételi díj: 58.300,- Ft
12 - 17,99 éves korig pótágyon a részvételi díj: 66.500,- Ft
18 éves kortól pótágyon a részvételi díj: 70.600,- Ft
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkategóriás szállodák; 
félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.

VRBNIK

REGENSBURG
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1. nap: Irány Tirol 
Elutazás rövid megállókkal, GAR-
MISCH-PARTENKIRCHEN érintésével. 
A téli olimpiai helyszínként is ismert 
település  a turisták kedvelt célpont-
ja. A város fölött magasodik Német-
ország legmagasabb hegycsúcsa, a 
ZUGSPITZE. Vacsora, szállás.

2. nap: Val Müstair - Glorenza - Sluderno 
Utazás a Reschen-hágón át Olaszor-
szágba, rövid svájci kitérővel. Láto-
gatás VAL MÜSTAIR Szt. János ben-
cés kolostortemplomában, amely a 
karoling korszak egyik legfontosabb 
látnivalója, freskóinak köszönhető-
en. Visszatérve Dél-Tirolba, vagy-
is Olaszország kétnyelvű (német/
olasz) területére, a műemlékek ke-
rülnek terítékre. GLORENZA/Glurns 
nemcsak középkori városfalait, de 
a hangulatát is megőrizte. SLUDER-
NO/Schluderns közelében látoga-
tás a kitűnő állapotban fennmaradt 

CHURBURG várában. Visszauta-
zás Tirolba, rövid pihenő a Resia/
RESCHEN mesterséges tó partján. 
Vacsora, szállás.

3. nap: Bregenz - Boden-tó - 
Friedrichshafen
BREGENZ Vorarlberg tartomány 
székhelye a Boden-tó partján. A 
legnyugatibb tartományt Svájc, 
Liechtenstein és Németország is 
határolja. Városnéző séta. FRIED-
RICHSHAFEN is tóparti város - már 
Németországban - különös látniva-
lója a hajózáshoz kötődik, de nem a 
vízen, hanem a levegőben! A légha-
józás múzeuma, a Zeppelin Múzeum 
található itt. Remélhetőleg ki tudjuk 
próbálni a különleges élményt, a re-
pülést. Vacsora, szállás.

4. nap: Hohenschwangau - 
Neuschwanstein 
Egész napos kirándulás Bajoror-
szágba. A látnivalók közül kiemel-

kedik HOHENSCHWANGAU és 
NEUSCHWANSTEIN. Mindkettő a 
XIX. században épült, de az előbbi 
egy középkori vár újjáépítése után 
kapja mai alakját, addig utóbbi egy 
képzelet szülötte, az uralkodó, II. 
Lajos bajor király álmainak megva-
lósítása. „Ez a hely - mondta a király 
Richard Wagnernek - szent és meg-
közelíthetetlen.” Hát ebben tévedett, 
mert a kíváncsi turisták milliói kere-

sik fel nemcsak a lenyűgöző látvány, 
hanem egy kicsit önmaguk gyermeki 
álmai miatt is. Vacsora, szállás.

5. nap: Búcsú Tiroltól - Wattens - 
Budapest 
Hazautazás az oda úttal hasonló út-
vonalon, rövid pihenőkkel. Útközben 
látogatás WATTENS-ben, a világhí-
res Swarowski kristály hazájában. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.

17

Az Alpok szívében
Egy mesebeli falucska Kappl, a sebes vizű Trisanna folyócska völgyében 
fekszik. A meredek hegyoldal megkapó látványt nyújt a településnek. A 
Hotel Post**** a legrégebbi szállodánk, melyet folyamatosan igénybe ve-
szünk, közel 3 évtizede. Ez a szép környezet jól ismert a Svájci Nagykörút 
utasainak, mert általában itt szállunk meg, jövet-menet. Most 4 éjszakát 
töltünk itt ezen a különleges programon. Miért is? Mert 5 nap alatt 4 or-
szágban járunk, de az igaz szenzáció a léghajó! Utazott már busszal, vo-
nattal, repülővel, hajóval, no de léghajóval? Bizonyára nagyon kevesen. 
Most itt az alkalom egy eredeti ZEPPELINNEL eltávolodni az anyaföldtől! 
A focirajongókra is gondoltunk. 7-én és 8-án lesz az elődöntő a Foci EB-n, 
este 9-kor, így a mérkőzéseket láthatjuk a szállodánkban. A többi napokon, 
nincs mérkőzés, a döntőt pedig 12-én, már mindenki otthon nézheti.

A „fellegekben járunk”
Repülési lehetőség ZEPPELINNEL
Ausztria & Olaszország
Svájc & Németország
Mesekastélyok!
Hohenschwangau & Neuschwanstein 

Dátum:    07.06 - 07.10.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 129.800,- Ft
Egyágyas felár:   19.800,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:  7,- EUR 
Belépők, fogalási díjak kb.: 60,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Fakultatív program: a 3. napon repülési lehetőség a Zeppelin léghajón! A nem 
mindennapi szórakozásnak az ára is különleges. A 30 perces program 255,- EUR, 
a 45 perces élmény 375,- EUR. Egy léghajóban egyszerre 12 - 14 személy tud fele-
melkedni. Az erre vonatkozó igényeket előzetesen kérjük bejelenteni.

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; Kapplban ****szál-
loda fő- és dependance épületeinek 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban; félpanzió 
(büféreggeli és 3 fogásos bőséges vacsora); idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökség: Val Müstair: Szt. János bencés kolostor

További információkért keresse fel honlapunkat!

FRIEDRICHSHAFEN

NEUSCHWANSTEIN

GLURNS
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1. nap: Budapest - Ptuj - Ptujska 
Gora - Bled
Utazás rövid pihenővel a hajdani 
Borostyánkő útvonalon települt vá-
rosba. PTUJ a római időkben a Bal-
ti-tenger felé vezető kereskedelmi 
útvonal jelentős központja volt. A 
gyalogos városnézés után továbbu-
tazás az egyik leghíresebb szlovén 
zarándokhelyre. PTUJSKA GORA 
nevezetessége a gótikus templom, 
legféltettebb kincse pedig a Má-
ria-dombormű. Továbbutazás a szál-
láshelyre. Vacsora, szállás. 

2. nap: Bledi-tó - Bohinji-tó - 
Vintgar-szoros
Ismerkedés a Felső-Száva völgyével 
és csodálatos alpesi tavaival. BLED 
városa kedvelt gyógyhely, felkapott 
konferencia és kongresszusi köz-
pont. Ezt azonnal megértjük, amint 
elénk tárul a megkapó szépségű 
környék. Gondolázás a BLEDI-tavon 
a szigeten található búcsújáró temp-
lomhoz. Továbbutazás a TRIGLAV 
Nemzeti Park területén található a 
Bohinji-tóhoz. Utazás kabinos felvo-
nóval a Vogel-hegyre (kedvező idő-
járás és üzemeltetés függvényében). 
Jó idő esetén rövid séta az elbűvölő 
VINTGAR-SZOROS-ban. Vacsora, 
szállás.

3. nap: Lipica - Postojna - Predjama
LIPICA neve a lótenyésztés révén 
vált ismertté. 1580-ban alapítot-

ta a ménest Károly főherceg, az-
zal a céllal, hogy nemesítve a helyi 
karsztvidékhez szokott szívósságot, 
az andalúziai lovak tüzességét egy 
kiváló hadviselésre alkalmas lovat 
tenyésszen. Látogatás a farmon.  
POSTOJNA világhíres cseppkőbar-
langja sem maradhat ki a program-
ból, amelyet a Pivka patak vize ala-
kított ki több évezredes munkával. 
Itt kb. 2 km-es szakaszt kisvonatról 
csodálhatunk meg, majd kb. 1 km-es 
szakaszt sétálva járunk végig, hogy 
felfedezhessük a felszín alatt talál-
ható mesevilágot.  Továbbutazás a 
közeli PREDJAMA-ra, ahol a rene-
szánsz várkastélyban teszünk láto-
gatást. Vacsora, szállás.

4. nap: Kranj - Škofja Loka - Ljubljana
Reggeli után irány a közeli törté-
nelmi- és műemlékváros, KRANJ! 
A település ősi magját a Kokra és a 
Száva védelmezi. Itt született a szlo-
vének legnagyobb költője, Prešeren. 
Szlovénia egyik legrégebbi műem-
lékvárosa ŠKOFJA LOKA. Séta az 
egykori püspöki városban, melynek 
fekvése, műemléképületei rabul ejtik 
a turistákat. LJUBLJANA több ezer 
éves történelme, fekvése és egyedi 
hangulata sok turistát csalogat. A 
főbb nevezetességek egy szűk terü-
leten, a Ljubljanica folyó által hatá-
rolt kanyarulatban találhatóak (Szt. 
Miklós Székesegyház, városháza, 

Ferencesek temploma, „Hármas híd” 
stb.). Vacsora, szállás.

5. nap: Maribor - Dobornak - Bp.
Reggeli után utazás MARIBOR-ba, a 
második legnépesebb szlovén város-
ba. Séta keretében ismerkedés a bel-
város látnivalóival, amely 2012-ben 
elnyerte Európa Kulturális Fővárosa 
címet. Továbbutazás a határ közelé-
ben található, többségében magyarok 
lakta DOBORNAK-ban (Dobrovnik) 

működő, Közép-Európa egyetlen or-
chideatermesztő vállalkozásában. Itt 
évente csaknem 500 ezer növényt 
nevelnek. A 14.000 m² alapterületű 
üvegházában 160 féle orchideát ter-
mesztenek trópusi körülményeket 
biztosítva. Az egyre nagyobb turisz-
tikai érdeklődés miatt egy 500 m²-es 
trópusi kertet is kialakítottak. Haza-
utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.
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Csillogó alpesi tavak: Bled & Bohinj
Festői hegycsúcsok, zöld legelők
Lipicai ménes - látogatás a lófarmon
Európa legnagyobb cseppkőbarlangja
Postojna és a Predjama várkastély
A főváros, Ljubljana nevezetességei

Szlovénia, Európa zöld szíve OKTÓBER 21-25.
Tartalmas körutazásunk során megismerkedhetünk nyugati szomszédunk 
legfőbb látnivalóival. A kulturális csemegék mellett varázslatos tájakon 
haladva gyönyörködhetünk a természet adta változatos formákban, hegy-
csúcsokban, csillogó vizű tavakban, cseppkő szabdalta barlangokban.

Dátum:     10.21 - 10.25.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  139.900,- Ft
Tó felőli oldalon lévő szoba felára (lekérésre): 16.000,- Ft/fő
Egyágyas felár:    71.000,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:   13,- EUR 
Belépők, gondolázás, fülhallgató kb.:  120,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás BLED 
városában a Hotel Bled Rose**** 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; 
félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés, BBP biztosítás.

További információkért keresse fel honlapunkat!

BLED

BOHINJ

PREDJAMA
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Landeck környéke
Utazás Ausztrián és az ún. Német 
Alpesi úton keresztül rövid pihe-
nőkkel Tirolba. Útközben látogatás  
WATTENS-ben, a Swarowski kristály 
hazájában.  Továbbutazás a tiroli 
szállás felé. Szállás.

2. nap: Pontresina - Bernina Express - 
St. Moritz - Landeck környéke
Reggeli után irány a svájci Pontresi-
na! Innen a híres BERNINA EXPRESS 
vonaton utazunk tovább az Alpok 
lenyűgöző szépségű tájain keresztül, 
a Bernina-hágón átkelve (2.253 m) 
az olasz Tiranóig. Az útvonal káp-
rázatos, hiszen a hágó környékén 
közel a kb. 4.000 m-es csúcsokkal 
körülölelt tájat, hamarosan a pál-
mafák és a magnóliák világa váltja 
fel. Tiránóból utazás vissza a hágón 
keresztül ST. MORITZ-ba, a híres téli 
üdülőhelyre. Rövid séta, pihenő után 
utazás az előző napi szálláshelyünk-
re Tirolba. Szállás.

3. nap: Merano/Meran - Tirol - 
Bressanone/Brixen - Bruneck 
Utazás a Reschen-hágón át Olaszor-
szágba, Dél-Tirolba. MERANO híres 
fürdőváros és klimatikus gyógyhely 
is. A XV. században Habsburg Zsig-
mond főherceg otthona is a város-
ban volt. Napjainkban osztrákok, 

németek, olaszok járnak ide, hogy 
igyanak a gyógyvízből, valamint a 
forró gyógyfürdő mellett a zamatos 
borokat is megkóstolják. A környe-
ző lankákon viruló szőlők, gyümöl-
csösök, lovagkori várkastélyok egy 
kicsit a Rajna vidékére emlékeztetik 
a látogatókat. A városi séta után mi 
sem hagyhatjuk ki a közelben talál-
ható TIROL VÁRKASTÉLY-át, ahon-
nan az osztrák tartomány elnevezése 
is ered. A festői várba kb. 40 perces 
séta (a bejárathoz közeledve rövid 
szakaszon kaptató) szükséges, de a 
repkénnyel befuttatott körerkélyes 
udvar, a címerek, a trónterem látvá-
nya megéri a fáradtságot. Továbbu-
tazás és ismerkedés a híres püspöki 
központtal, a vidék történelmi szék-
városával. BRESSANONE / BRIXEN 
belső városképe jellegzetesen közép-
kori hangulatot áraszt. A festői utcák 
falfreskókkal, erkélyekkel, a püspöki 
székesegyház, az érseki palota nép-
szerűvé tették a várost a turisták kö-
rében. Szállás Bruneck környékén.

4. nap: Bolzano/Bozen - Trento/Trient - 
Bruneck környéke
Délelőtt városnézés BOLZANO-ban, 
Alto-Adige tartomány fővárosában. 
A települést Dél-Tirol kapujaként is 
nevezik. Velence fénykorában már 
fontos átmenő kereskedelmi köz-
pontként említették. Mai hangulata 

tagadhatatlanul tiroli. TRENTO, a 
nevét felvevő régió fővárosa. A XVI. 
században itt hívta össze a pápa a 
zsinatot azzal a céllal, hogy refor-
mokkal segítsék elő a szakadárok, 
elsősorban a német protestánsok 
visszatérését az egyházba. Városné-
zés a hangulatos tartományi székhe-
lyen. Szállás Bruneck környékén.

5. nap: Pragser Wildsee - Budapest
Reggeli után utazás az Alpok va-
rázslatos tájain Dél-Tirol és Kelet-Ti-
rol területén keresztül. Rövid pihenő 
a tartomány egyik legszebb tavánál, 
az 1.496 m tengerszint feletti ma-
gasságban található festői PRAG-
SER WILDSEE partján. Hazautazás 
rövid pihenőkkel Budapestre.
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Dátum:    09.16 - 09.20.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 134.400,- Ft
Félpanziós felár:   13.900,- Ft
Egyágyas felár:   31.500- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:  12,- EUR 
Belépők, vonatjegy, fülhallgató kb.: 40,- CHF és 50,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás kö-
zépkategóriás szállodák 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban; reggeli; idegen-
vezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökség: Dolomitok vidéke

További információkért keresse fel honlapunkat!

Alpokon innen és túl
Öt nap az Alpok csodálatos világában! Utazás a híres Bernina Expresszel, 
mely hatalmas hágókon, izgalmas viaduktokon keresztül halad át a hegy-
vidéken, séta Tirano mediterrán pálmafái között, ismerkedés a meranói 
borvidék kincseivel, Bressanone középkori hangulatával.

5 nap - 3 ország!
Utazás a világhírű Bernina Expresszen
Swarowski kristályvilág
A világ legszebb tengerszeme
Az Alpok lenyűgöző hegyvonulatai
Tirol vára, a tartomány névadója

BERNINA EXPRESSZ

PRAGSER WILDSEE

MERANO
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Dátum:   05.01 - 05.07.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  159.400,- Ft
Egyágyas felár:   34.500,- Ft
Félpanziós felár:  22.000,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:  8,- EUR
Szervizdíj / borravaló:  6,- EUR 
Belépők, bergamói felvonó, hajójegyek, fülhallgató kb.: 100,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; középkategóriás 
szállodák 2 ágyas, zuh./WC-s szobái; reggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Verona és Vicenza óvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

A legszebb olasz tavak egy csokorban
Garda-tó, Comói-tó, Lago Maggiore
Hajókirándulások festői környezetben
Rómeó és Júlia városa, Verona
Milánó - a divat fellegvára
Certosa di Pavia, Lombardia ékköve

Milánó és az észak-olasz tóvidék MÁJUS 1-7.
Olaszország északi részén az Alpok és a Pó-síkság találkozásánál, 
a hegységbe vájt gleccservölgyek páratlan szépségű tóvidéket ala-
kítottak ki. A múlt században a legfelkapottabb üdülőkörzet volt e 
kivételes szépségű táj. Az őshonos azálea és rododendron virágzása 
szemet gyönyörködtető látványt nyújt.

1. nap: Budapest - Vicenza - Garda-tó
Utazás Olaszországba Szlovénián 
keresztül. Rövid belvárosi séta Palla-
dio városában, VICENZA-ban. A kő-
faragóból lett építőművész egyéni 
stílusának fejlődését alkotásain ke-
resztül követhetjük nyomon. Szállás 
a Garda-tó környékén.

2. nap: Sirmione - Verona 
Utazás a Garda-tóhoz. Hajókázás a 
különleges fekvésű üdülőhely, SIR-
MIONE körül. Városnézés a lüktető 
VERONA-ban, amely Észak-Olasz-
ország egyik legvirágzóbb települé-
se és a „szerelmesek” városa (Aré-
na, Romeo háza, Júlia erkélye stb.). 
Szállás a Garda-tó környékén.

3. nap: Bergamo - Como 
Utazás BERGAMO-ba. A település 

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

4. nap: Lago Maggiore -  
Borromeoi-szigetek
A Lombardia, Piemonte és Svájc kö-
zött fekvő, kanyargós gleccserteknőt 
kitöltő LAGO MAGGIORE a második 
legnagyobb tó Olaszországban. Ha-
jókirándulásunk során megtekintjük 
ékességét, a BORROMEOI-szigete-
ket. Szállás Milánó környékén.

5. nap: Milánó 
Egész napos kirándulás és város-

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

6. nap: Certosa di Pavia - Pavia - 
Garda-tó 
Lombardia legszebb reneszánsz 
alkotását, a CERTOSA DI PAVIA 
karthauzi kolostort keressük fel. 
Látogatás a Visconti hercegek által 
alapított épületegyüttesben. Majd a 
közeli PAVIA-ba utazunk, mely egy-
kor Lombardia fővárosa volt. Város-
nézés: dóm, az egyetem megtekin-
tése, majd séta a híres fedett hídon. 
Szállás a Garda-tó környékén.

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

COMÓI-TÓ

MILÁNÓ SIRMIONE

LAGO MAGGIORE
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Dátum:    05.18 - 05.24., 09.14 - 09.20. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  169.800,- Ft  
Egyágyas felár:   38.000,- Ft  
Szervizdíj / borravaló:  6,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:  8,- EUR
Belépők, foglalási díj, fülhallgató és hajójegy a Cinque Terrén kb.: 140,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuh./ 
WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

Toszkán varázslat

A reneszánsz művészet szülőhelyei
Firenze, Pisa, Siena, San Gimignano
Uffizi Képtár - a festészet szentélye
4 éjszaka a Ligur-tenger partján
Cinque Terre - öt mesés tengerparti falu
Portovenere - Vénusz kikötője

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

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

2. nap: Firenze 
Délelőtt irány FIRENZE! Egész 
napos városnézés a „reneszánsz 
bölcsője”-ként ismert központban: 
dóm, Keresztelő-kápolna, Palazzo 
Vecchio, Ponte Vecchio, Santa Cro-
ce, Piazza Michelangelo stb. Látoga-
tás az UFFIZI képtárban helyi vezető 
kalauzolásával (a tárlatvezetésre 
csak foglaláskor lehet jelentkezni!). 
Itt találjuk az itáliai reneszánsz leg-
gazdagabb kollekcióját, valamint az 
évszázadok alatt felhalmozott Me-
dici gyűjteményt is. Vacsora, szállás 
Lido di Camaioréban.

3. nap: Pisa - Lucca 
PISA a „Ferde torony” városa, mely 
a XI-XIII. századi Itáliában Genova 
és Velence vetélytársaként tengeri 
nagyhatalom volt. Ennek a kornak 
a gazdagsága teremtette meg azt 
az egyedülálló épületegyüttest (Ke-
resztelőkápolna, dóm, Ferde torony) 
mely a „Csodák mezején” áll. Tovább- 
utazás LUCCA-ba, ahol a II. század-
ban alapított egykori római kolónia 
utcái kanyarognak a középkori há-
zakkal együtt, néha kiszélesedve, 
helyet adva az apró tereknek, temp-
lomoknak.  Vacsora, szállás Lido di 
Camaioréban.

4. nap: Siena - San Gimignano
Kirándulás SIENA-ba, Szent Ka-
talin városába, mely Olaszország 

legszebb középkori települése. 
Városnéző séta: Palazzo Pubblico, 
Fonte Gaia, dóm stb. Egy csodála-
tos ráadás mai programunkra: SAN 
GIMIGNANO városkája, amely virág-
korát a XII-XIII. században élte, ami-
kor az Észak-Európából a Rómába 
vezető fő zarándokút egyik fontos 
állomása volt. Vacsora, szállás Lido 
di Camaioréban.

5. nap: Cinque Terre - Portovenere
Programunkban a festői a CINQUE 
TERRE! Öt falu, melyek szédítő 
sziklaszirtek szélébe kapaszkodó 
házaikkal néznek le a tenger hul-
lámaira. PORTOVENERE, a Ligur 
partvidék legromantikusabb tele-
pülése nem másról, mint Vénuszról 
kapta nevét. Vacsora, szállás Lido di 
Camaioréban.

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

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

SZEPTEMBER 14-20.

MÁJUS 18-24.

SIENA

CINQUE TERRRE

SAN GIMIGNANO



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

E
U

R
Ó

PA

1. nap: Budapest - Viserba 
Korán reggel elutazás Budapestről 
Olaszországba rövid pihenőkkel. Ér-
kezés a késő esti órákban Rimini kör-
nyékére. Vacsora, szállás Viserbában.

2. nap: Üdülés, pihenés

3-7. nap: Pihenés vagy fakultatív ki-
rándulások

3. nap: Rimini és/vagy Ravenna
Két félnapos fakultatív kirándulást 
kínálunk. Délelőtt félnapos kirán-
dulás keretében séta RIMINI-ben. 
A város, melynek alapítása a római 
időkig nyúlik vissza, a középkor-
ban a Malatesta család székhelye 
volt. Visszatérés a szállodába, ebéd. 
Délután félnapos kirándulás RA-
VENNA-ba, a mozaikok városába. 
„Ravennában temették Rómát” - írja 
egy híres regény, amely ugyan átvitt 
értelemben szól, de a valóságban is 
itt nyugszik Galla Placídia császárnő, 
Teodorik, a vizigót uralkodó, s nem 
utolsósorban a nagy író és költő, 
Dante Alighieri.

4. nap: Gradara - Urbino
GRADARA középkori erődítmény-

rendszerrel büszkélkedő kisváros. 
URBINO városa hercegi székhely 
volt és a jeles talján művész, Raffa-
ello szülőhelye!

5. nap: Assisi 
Egész napos fakultatív kirándulás 
ASSISI-be. Itt született és nyugszik 
Szent Ferenc. A tiszteletére elne-
vezett Bazilikában megcsodálhat-
juk Giotto Szent Ferenc legendáját 
megörökítő falképeit, valamint Ci-
mabuétól, Lorenzettitől és Simone 
Martinitól (aki Árpád-házi Szent Er-
zsébetet is megfestette) is láthatunk 
alkotásokat. Szent Klára Assisiben 
alapította a klarissza rendet, és őt 
választották a város védőszentjé-
nek. Felkeressük a Santa Maria Degli 
Angeli Bazilikát, benne a X. századi 
Porziuncola kápolnával. A szom-
szédságában álló monostorban halt 
meg Szent Ferenc.

6. nap: San Marino 
Félnapos fakultatív kirándulás a 
mindenki által ismert miniállamba, 
SAN MARINO-ba. Ez a Föld legré-
gibb demokratikus állama, a IV. szá-
zadban alapították, csaknem 1700 

éve ragaszkodik függetlenségéhez. 
A Titano-hegy tetején és annak tö-
vében meghúzódó kicsiny köztársa-
ság joggal büszke múltjára. 

7. nap: San Leo 
Félnapos fakultatív kirándulás SAN 
LEO-ba, amely elsősorban a várá-
ról vált híressé. A látványosságról 
írt Dante, de raboskodott itt a XVI-

II. században Conte di Cagliostro a 
hírhedt nőcsábász, szélhámos, al-
kimista, kuruzsló. Az elbűvölő falu 
még sok régi épülettel csalogatja a 
turistákat.

8. nap: Viserba - Budapest
Reggeli után hazautazás rövid pihe-
nőkkel Szlovénián keresztül. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
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Üdülés az Adriai-tenger partján
Minden napra fakultatív kirándulások
A mozaikok híres városa - Ravenna
Urbino - Rafaello szülőhelye
San Marino - a leghíresebb miniállam
Assisi - Szent Ferenc városa

Itália közepén SZEPTEMBER 6-13.
Az Adria partján Rimini városa és környéke Olaszország egyik legkedvel-
tebb üdülőhelye. A tenger, a napsütés, a sekély homokos part mellett je-
lentős vonzerő a sok értékes látnivaló, például a miniállam San Marino, a 
művészettörténeti szempontból jelentős Ravenna, vagy a kevésbé ismert, 
de csodás San Leo. 

Dátum:    09.06 - 09.13.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  168.600,- Ft 

Egyágyas felár:   39.800,- Ft 
Idegenforgalmi adó kb.: 14,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulások (minimum 20 fő részvétele esetén):
Rimini:   2.000,- Ft + kb. 10,- EUR belépő
Ravenna:  4.000,- Ft + kb. 15,- EUR belépő
Gradara - Urbino:  5.000,- Ft + kb. 20,- EUR belépő
Assisi:  9.000,- Ft + kb. 5,- EUR belépő 
San Marino: 3.500,- Ft + kb. 5,- EUR belépő
San Leo:                 3.500,- Ft + kb. 5,- EUR belépő

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás Rimini környékén, 
Viserbában *** szálloda 2 ágyas, zuhanyozós / WC-s szobáiban; teljes ellátás (reggeli, 
ebéd - a kirándulásokon ebédcsomag - és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Ravenna: korai keresztény emlékek; Urbino óvárosa; Assisi 
- a Szent Ferenc bazilika és a ferences rendi műemlékek

További információkért keresse fel honlapunkat!

URBINO

SAN MARINOINO

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

2. nap: Rimini di Viserba - Loreto 
Irány APULIA tartománya. Dél- 
előtt LORETO-ba látogatunk. melyet 
egy csoda tett híressé. Szűz Mária 
a kis-ázsiai Ephesos-ban halt meg, 
azonban amikor Kis-Ázsiát elözönlöt-
ték a muszlim törökök, az angyalok az 
éj leple alatt átszállították Szűz Mária 
házát az itáliai Loretoba. Továbbuta-
zunk az olasz csizma „sarkantyújába” 
a Gargano-félszigetre. Vacsora, szállás 
San Giovanni Rotondóban.

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

lálható barlangban több alkalommal 
is megjelent Szent Mihály arkangyal. 
Továbbutazás Olaszország egyik 
legfontosabb zarándokhelyére, a 
szentté avatott Pió atya (Pio Pad-
re) szülővárosába, SAN GIOVANNI 
ROTONDO-ba. Vacsora, szállás San 
Giovanni Rotondóban.

4. nap: Trani - Castel del Monte 
A román építészet igazi gyöngy-
szeme TRANI, templomának védő-
szentje a csodatevő zarándok Szt. 
Miklós. Délután egy különleges erő-
dítményhez, a CASTEL DEL MONTE-
hoz látogatunk, melyet II. Frigyes 
építtetett. A nyolcszögletű vár falait 
több helyen még ma is márvány bo-
rítja, a bejáratot is márványfaragás 
díszíti. Az óváros déli részében álló, 
háromhajós bazilikát a XI. század 
kezdetén építették, majd az évszá-
zadok folyamán többször bővítet-
ték. Vacsora, szállás Alberobellóban.

5. nap: Castellana Grotte - Ostuni - 
Alberobello 
Felkeressük Dél-Olaszország legna-
gyobb cseppkőbarlangját, a CAS-
TELLANA GROTTE-t, majd látogatás 
a hegyre épült, festői OSTUNI-ban. 
ALBEROBELLO jellegzetes épít-
ményei az Európában egyedülálló, 
kerek, darázsfészek-szerű lakóépü-
letek. A trulli úgy készül, hogy min-
den tégláját kicsivel beljebb teszik, 
míg a tetőzet össze nem ér. Az épí-
tőanyagok így egymást stabilizálják. 
Apulián kívül Szíriában és Örmény-
országban állnak hasonló épületek. 
Vacsora, szállás Alberobellóban.

6. nap: Matera - Bari 
Délelőtt MATERA-ba, Európa 2019-
es egyik Kulturális Fővárosába láto-
gatunk, melyet különleges, sziklába 
vájt, belül freskókkal díszített épüle-
tei, a „sassi”-k tesznek igazán egye-
divé. Délután a tartomány fővárosát, 
BARI-t keressük fel: a település a ró-
maiak idején egyszerű kereskedelmi 
központ volt, majd a IX. században 
a szaracén uralom alatt vált a régió 
fővárosává. A XI. század végén My-
rából (ma Törökország) idehozták 
Szent Miklós ereklyéit, így a város 
egyike lett Európa legjelentősebb 
keresztény központjainak. Az erek-
lyék elhelyezésére építették a San 
Nicola bazilikát, a román kori építé-
szet egyik legszebb alkotását. Va-
csora, szállás Alberobellóban. 

7. nap: Gradara - Rimini di Viserba 
Rövid szabadidő majd transzfer a 
repülőtérre. A repülős utasok a déli 
órákban hazarepülnek Bariból, a 
buszos utasokkal északnak indu-
lunk, útközben rövid kitérőt teszünk 
a középkori erődítményrendszerrel 
büszkélkedő kisvárosba, GRADA-
RA-ba. Vacsora, szállás Rimini di 
Viserbában.

8. nap: Rimini di Viserba - Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.
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Olaszország - Apulia
Az olasz csizma délkeleti tartománya a magyar utazók körében még ke-
véssé ismert: antik kikötők, középkori várkastélyok, katedrálisok birodal-
ma. Már-már Európán kívüli, akárcsak Szicília: keleties, szegény, de festői. 
Egyedi építészeti stílusa és a változatos arculatú Adria mellett itt található 
Dél-Olaszország legnagyobb cseppkőbarlangja. 

Az olasz csizma sarka és sarkantyúja
Hazaúton busszal vagy repülővel!
Loreto - a Szent Ház legendája
Alberobello, az olasz meseváros
Ostuni vakítóan fehér házai

Matera - 2019 Kulturális Fővárosa

   BUSZ / BUSZ  BUSZ / REPÜLŐ

Dátum:   05.28 - 06.04. 05.28 - 06.03.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  189.800,- Ft 194.600,- Ft
Egyágyas felár:   39.500,- Ft 35.400,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:         ---  29.000,- Ft

Idegenforgalmi adó: kb. 14,- EUR 
Belépők, fülhallgató: kb. 70,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: légkondicionált autóbusszal, illetve igény esetén hazaútban Bari - Budapest 
útvonalon menetrendszerinti repülőjárattal; szállás középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuh./WC-s szo-
báiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Matera, Castel del Monte, Alberobello „trulli” stílusú épületei

További információkért keresse fel honlapunkat!

Apulia régiója Dél-Itália és 
Kis-Ázsia egyedülálló szakrális és 
kulturális kapcsolatát ötvözi!

OSTUNI

ALBEROBELLO
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1. nap: Budapest - Catania 
Repülés Cataniába az esti órákban 
közvetlen járattal. Érkezés után 
transzfer a Taormina környéki szál-
lodába. A késői érkezés miatt ezen 
az estén nincs vacsora! 
Szállás 7 éjszakán át Taormina kör-
nyékén.

2. nap: Üdülés, pihenés

3. nap: Etna - Taormina
Kirándulás az ETNÁ-ra, Európa 
legmagasabb működő vulkánjára.  
Fakultatív lehetőség: utazás kabinos 
felvonóval és terepjáróval kb. 3000 
méteres magasságba. Következő 
állomásunk a festői szépségű TA-
ORMINA, melynek nevezetessége - 
lélegzetelállító panorámája mellett 
- a görög színház, mely Csontváry 
festménye alapján már ismerős lesz 
számunkra. 

4. nap: Üdülés, vagy fakultatív  
kirándulás: Vulcano - Lipari 
Szicília észak-keleti kikötőjéből, Mi-
lazzoból indulva, mintegy egyórányi 
hajóút után érjük el a türkizkék Tir-
rén-tengeren a kis szigetcsoportot, 
mely több elszórt sziklaszirtből és 
hét festői szépségű szigetből áll. 
Kikötünk a LIPARI (Eoli)-szigeten, 
látogatás a Régészeti Múzeumban, 
majd rövid szabadidő után irány 
VULCANO szigete, ahol érdemes ki-
használni a fürdési lehetőséget. 

5. nap: Üdülés, vagy fakultatív  
kirándulás: Messina 
Irány Messina, a sziget harmadik 
legnagyobb városa! Görög telepe-
sek alapították, majd az első pun há-
ború után lett Róma szövetségese, a 
XVII. században viszont már spanyol 
uralom alatt állt. 1548. óta katolikus 

főegyházmegyei központ. A várost 
a háborúk mellett többször sújtot-
ta földrengés és cunami, így az ősi 
épületek jelentős része elpusztult. 
Kihagyhatatlan látnivalója a dóm, és 
a Santissima Annunziata dei Catala-
ni templom. 

6. nap: Üdülés, vagy fakultatív  
túra: Alcantara-szurdok - Savoca
Fakultatív kirándulás az Etnáról 
lezúduló olvadékvíz vájta kemény 
bazaltsziklák közé, az Alcanta-
ra-szurdokba, ahol őshonos szicíliai 
növényeket is láthatunk. A szurdok 
megközelítése lifttel és lépcsőn tör-
ténik. A patak vize még a forró nyári 
hónapokban is igen hideg. Továbbu-
tazás a hegyek között megbújó kis-
városba, SAVOCA-ba, ahol a Keresz-
tapa című filmeposz első részének 
egyes jeleneteit forgatták. 

7. nap: Üdülés, pihenés

8. nap: Siracusa - Budapest
SIRACUSÁ-t a görögök alapították, 
de a rómaiak hódításával is virágzott. 
Legendás polgára volt Arkhimédész, 
a természettudós, aki itt dolgozta ki 
a nevét viselő fizikai törvényt. Főbb 
látnivalók: görög színház, római 
amfiteátrum, Aretusa forrása, Szent 
János-katakomba, és a legújabb kori 
zarándoktemplom, Madonna delle 
Lacrime, amelyet II. János Pál pápa 
őszentsége avatott fel. Este transzfer 
a reptérre. Hazautazás Budapestre 
menetrend szerinti járattal. Érkezés a 
késő esti órákban.
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Az élet napos oldala!
7 éjszaka tengerparti szállodában
Kirándulás az Etna vulkáni kürtőjéhez
Hajókirándulás a környező szigetekre
Siracusa - Arkhimédész városa
A Foci EB döntőt itt élvezheti!

Szicíliai nyaralás JÚLIUS 9-16.
Szicília igazi álom úticél, itt aztán nem lehet unatkozni! A szigeten minden 
együtt van, amit Olaszországban szeretünk: gyönyörű tengerpartok, medi-
terrán éghajlat, romantikus városok, évezredes történelem, ízletes ételek 
és színes fesztiválok. A szigetnek van hat UNESCO Világörökségi helyszí-
ne, melyek között történelmi és építészettörténeti nevezetességek épp-
úgy akadnak, mint természeti látnivalók, de ha valaki tűzhányót szeretne 
látni, Európa legmagasabb működő vulkánját, az Etnát is megcsodálhatja.

Időjárás függvényében a programok 
sorrendje felcserélődhet! 

Dátum:               07.09 - 07.16.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 223.100,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:            49.000,- Ft
Félpanziós felár   24.500,- Ft 
Egyágyas felár:  46.000,- Ft
Tengerre néző szoba felára: 14.500,- Ft/fő
Szervízdíj / borravaló:  10,- EUR 

3. fő részvételi díja pótágyon (3-12,99 éves korig):  199.800,- Ft
3. fő részvételi díja pótágyon (13-18,99 éves korig):  205.200,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Belépők a 3. és 8. napon + Etna kirándulás (felvonó és terepjáró): kb. 110,- EUR

Fakultatív programok belépőjeggyel (minimum 25 fő részvétele esetén)

Vulcano - Lipari-szigetek 30,- EUR + kb. 60,- EUR belépő+hajójegyek
Messina   20,- EUR + kb. 10,- EUR belépők
Alcantara-szurdok - Savoca 25,- EUR + kb. 15,- EUR belépők

Részvételi díj tartalma: utazás a Budapest - Catania - Budapest útvonalon 
menetrendszerinti repülőjárattal, a programok során légkondicionált olasz 
autóbusszal; szállás Taormina környékén, középkategóriás tengerparti 
szálloda 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban (a szállodának saját partszakasza 
van, ahol szobánként 2 db nyugágy és 1 napernyő használatát a részvételi 
díj tartalmazza); reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Siracusa, Lipari-szigetek, Villa Casale

További információkért keresse fel honlapunkat!

TAORMINA ETNA
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1. nap: Budapest - Catania
Repülés Cataniába az esti órákban 
közvetlen járattal. Transzfer a Taormi-
na környéki szállodába. A késői érke-
zés miatt ezen az estén nincs vacsora.

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

3. nap: Etna - Taormina
Kirándulás az ETNA-ra, Európa leg-
magasabb, aktív vulkánjára. Fakultatív 
lehetőség: utazás kabinos felvonóval 
és terepjáróval kb. 3.000 méteres ma-
gasságba. A festői TAORMINA-ban a 
város nevezetességét, a görög szín-
házat tekintjük meg, mely Csontváry 
festménye alapján ismerős számunk-
ra. Szállás Taormina környékén.

4. nap: Vulcano - Lipari (Eoli-szigetek)
Szicília észak-keleti kikötőjéből, Mi-
lazzoból indulva, mintegy egyórányi 
hajóút után érjük el a türkizkék Tir-
rén-tengeren a kis szigetcsoportot, 
mely több elszórt sziklaszirtből és 
hét festői szépségű szigetből áll. 
Körbehajózzuk a VULCANO szige-

tet, majd irány a LIPARI-sziget, ahol 
kikötünk. Látogatás a Régészeti Mú-
zeumban. Szabadidő után visszaté-
rünk hajóval Milazzoba, onnan pedig 
autóbusszal a Taormina környéki 
szálláshelyünkre.

5. nap: Pihenés vagy fakultatív ki-
rándulás az Alcantara-szurdokba és 
Savocába
Pihenés vagy fakultatív kirándulás 
az Etnáról lezúduló olvadékvíz váj-
ta kemény bazaltsziklák közé, az 
Alcantara-szurdokba, ahol őshonos 
szicíliai növényeket is láthatunk. 
A szurdok megközelítése lifttel és 
lépcsőn történik. A patak vize még 
a forró nyári hónapokban is igen hi-
deg. Továbbutazás a hegyek között 
megbújó kisvárosba, SAVOCA-ba, 
ahol a Keresztapa című filmeposz 
első részének egyes jeleneteit for-
gatták. Amennyiben a pihenést vá-
lasztják a tengerparton, „vízicipő” 
ajánlott a kavicsos tengerpart miatt. 
Szállás Taormina környékén.

6. nap: Piazza Armerina - Agrigento
Irány a déli part! AGRIGENTO óko-
ri görög templomegyüttese a kor 
legjelentősebb archeológiai emlék-
helye. Továbbutazás PIAZZA AR-
MERINA városába. A pezsgő életű, 
virágzó, vidékies kisváros részben 
középkori, részben barokk épületei- 
nek köszönheti sajátos hangulatát. 
A római korból fennmaradt Villa 
Casale-t a XX. században feltárt 
mozaikjai tették világhírűvé. Szállás 
Palermo környékén.

7. nap: Palermo - Monreale
Ismerkedés PALERMO belvárosával. 
A város ötvözi az európai és keleti 
vonásokat, az arab hatástól a nor-
mannig, stílusjegyeiben a barokktól 
a szecesszióig. Városnézés: Normann 
palota, székesegyház, Piazza Preto-
ria stb. Délután látogatás a román 
építőművészet egyik csodálatos al-
kotásában, a MONREALE-i Dómban. 
Szállás Palermo környékén.

8. nap: Cefalú - Messina - Catania - 
Budapest*
Első állomásunk CEFALÚ. A hangu-
latos tengerparti kisváros egy me-
redek sziklatömb lábánál épült ki. 
Dómja Szicília egyik legfontosabb 
normann kori műemléke. Tovább- 
utazás Szicília harmadik legnagyobb 
városába, MESSINA-ba. Este hazauta-
zás. Érkezés Budapestre este.

*Cefalú nevezetességeinek meg-
tekintése után irány Catania repü-
lőtere, ahonnan a hosszabbításon 
résztvevő utasok Máltára repül-
nek, a többiek pedig hazautaznak 
Budapestre. 
A máltai hosszabbítás részletes 
programját és árát megtalálja a kö-
vetkező oldalon!
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Szicíliai körutazás
Szicília a Földközi-tenger legnagyobb szigete, melynek birtoklása a tör-
ténelem során mindig különös jelentőséggel bírt. Az ókori görög és a  
román kori építészet emlékei mellett a művészeket évszázadok óta meg-
ihlető természeti szépségek birodalma, ahol az Etna és a vulkanikus 
Lipari (Eoli)-szigetek nem csak a geológusokat nyűgözik le!

Keresztapa-rajongóknak kötelező!
Tartalmas körutazás a szigeten
Hajókirándulás a Lipari-szigetekre
Dzsip-túra az Etna vulkáni kürtőjéhez
Görög és római kori emlékek 
Hosszabbítási lehetőség Máltán!

SZEPTEMBER 22-29.

Dátum:     09.22 - 09.29.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  229.800,- Ft  
Reptéri illeték + csomagdíj kb.:  55.000,- Ft   
Félpanziós felár (6 vacsora):  24.000,- Ft  
Egyágyas felár:    48.000,- Ft  
Belépők, fülhallgató, hajójegy kb.:  145,- EUR   
Etna - terepjáró és felvonó ára kb.: 65,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:   10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulás (min. 15 fő esetén): Alcantara-szurdok + Savoca: kb. 35,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest - Catania - Budapest útvonalon menetrendszerinti 
repülőjárattal, a körút során légkondicionált olasz autóbusszal; szállás középkategóriás 
szállodák 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Siracusa, Agrigento régészeti területe, Lipari-szigetek, Villa Casale

További információkért keresse fel honlapunkat!

Hosszabbítási 
lehetőség
Máltán!

TAORMINA

CEFALU



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

E
U

R
Ó

PA

1. nap: Budapest - Málta
Repülés Máltára a kora délutáni 
órákban közvetlen járattal. Érkezést 
követően transzfer a szállásra.

2. nap: Hagar Qim - Mnajdra - 
Három város
Málta a megalitikus építmények ős-
hazája, így délelőtt a két legismer-
tebb neolitikus templomát nézzük 
meg. A HAGAR QIM, mely a sziget 
legnagyobb, négy önálló épületma-
radványból álló komplexuma, Kr. e.  
3600 és 2500 között épülhetett. 
Közelében található a MNAJDRA, 
melynek legérdekesebb része a Nap-
forduló és Napéjegyenlőség ajtó. Ezt 
követően hangulatos kis utcákon 
keresztül sétálunk a történelmi Há-
rom-városban: Vittoriosa, Senglea 
és Cospicua. Kikötői öbleit a föníci-
aiak ideje óta használják, megélhe-
tést jelentettek a helyiek számára, de 
egyben sebezhetővé is tették őket a 
háborúk ideje alatt. A program végén 
transzfer vissza a szállodába. Szállás.
Ezen az estén csatlakoznak a cso-
porthoz a szicíliai program hossza-
bításaként Máltára repülő Utasaink.

3. nap: Mdina - Rabat - Mosta
Egész napos kirándulás során első-
ként látogatás Ta’Qali kézműves falu-
ban, ahol üvegfúvó munkások és más 
kézművesek munkavégzés közben 
láthatók. E program kitűnő vásárlá-
si lehetőség is egyben. Következik 

MDINA, az egykori főváros, mely a 
„hallgatag város” néven ismert, és 
máig megőrizte középkori hangula-
tát. Folytatás RABAT-ban a Római 
villa és Szt. Pál katakombáinak meg-
tekintésével. Végül MOSTA: a dóm 
hatalmas kupolája méretét tekintve 
harmadik Európában. Szállás.

4. nap: Gozo 
Egész napos kirándulás a szomszéd 
szigetre, az Odüsszeiából Kalü-
pszó-szigeteként ismert GOZO- 
ra. Nevezetességei közül kihagyha-
tatlan a megalit korból fennmaradt 
Ggantija-templom, Victoria, a sziget 
„fővárosa”, benne a Citadella és a 
Székesegyház, Ta’ Pinu bazilika, a 
legfontosabb zarándokhely, és ha 
időnk engedi, akkor még Kalüpszó 
barlangját is megnézzük. Délután 
utazás vissza Máltára. Szállás.

5. nap: La Valetta - Kék-barlang - 
Marsaxlokk - Budapest
Városnézés Málta és 2018. Európa 
Kulturális fővárosában, LA VALETTÁ- 
ban. Elsőként a Barracca kert, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílik a Nagy 
Kikötőre, majd a sziget legimpozán-
sabb templomát, a Szt. János társka-
tedrálist nézzük meg. Fotószünet a 
Kék-barlangnál, majd továbbutazás 
MARSAXLOKK halászfaluba, séta és 
vásárlási lehetőség. Délután transz-
fer a repülőtérre, hazautazás. Érke-
zés Budapestre az esti órákban, me-
netrend függvényében.

26

Programunk a Szicíliai körutazás
hosszabításaként is foglalható!*
Lovagkori hangulat & azúrkék partok
A régi főváros - Mdina
La Valetta az ország jelenlegi fővárosa
Kalüpszó szigete, Gozo

Málta SZEPTEMBER 28 - OKTÓBER 2.
A Földközi-tenger közepén megbújó apró szigetország csodálatos termé-
szeti képződményekkel, lenyűgöző lovagkori történetekkel és nyüzsgő éj-
szakai élettel várja, hogy a kíváncsi utazók felfedezzék maguknak.

Egyes látványosságok megtekintése előzetes regisztrációhoz vagy 
befizetéshez kötött, ezért ezeket mi lefoglaljuk minden résztvevő 
számára. Kérjük, legkésőbb a hátralék befizetésével egy időben 
nyilatkozzanak, amennyiben NEM óhajtanak valamelyik programon 
részt venni. 
A fent említett belépők a következők: 
> Rabatban a Római villa kb. 6,- EUR és Szt. Pál katakomba kb. 5,- EUR
> Gozo szigetén a Ggantija-templom kb. 6,- EUR
> La Valettában a Szt. János társkatedrális kb. 10,- EUR

Döntésük visszavonhatatlan!

   BUDAPESTRŐL *SZICÍLIÁBÓL
Dátum:    09.28 - 10.02. 09.29 - 10.02.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  209.600,- Ft 128.700,- Ft
Reptéri illeték+csomagdíj kb.: 58.000,- Ft  32.000,- Ft 
Félpanziós felár:   28.900,- Ft (4) 21.700,- Ft (3)
Egyágyas felár:   54.300,- Ft 42.000,- Ft
Belépőjegyek kb.:  70,- EUR  55,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:  4,- EUR  3,- EUR
Szervízdíj / borravaló:  10,- EUR  10,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusz-
szal; középkategóriájú szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: La Valetta; Málta megalit templomai

További információkért keresse fel honlapunkat!

LA VALETTA

MARSAXLOKK

MDINA

GOZO
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1. nap: Budapest - Ronta
Utazás Rontába. Vacsora, szállás.

2. nap: Pistoia - Pisa repülőtér - Vol-
terra - Livorno környéke 
Ismerkedés a középkori hangulatú 
toszkán gyöngyszemmel, PISTOIA-val. 
Utazás Pisa repülőterére. A repülést 
választó utasok a déli órákban érkez-
nek Pisába. Érkezést követően irány 
VOLTERRA, az etruszk eredetű, hegy 
tetejére épült város, ahonnan pazar 
kilátás tárul elénk a tipikus toszkán 
vidék szőlőültetvényeire.  Vacsora, 
szállás Livorno környékén.

3. nap: Elba szigete  
Kirándulás Elba szigetére. Utazás Pi-
ombino városába, ahonnan kb. 1 órás 
hajóút során érkezünk meg a sziget 
fővárosába, PORTOFERRAIÓ-ba. Séta 
a hangulatos kikötőben, majd a sziget 
leghíresebb lakójának egykori rezi-
denciáját tekintjük meg. A „zöld Szi-
get” volt Napóleon száműzetésének 
első helyszíne. Visszatérés hajóval a 
szárazföldre. Vacsora, szállás Livorno 
környékén.

4. nap: Livorno - Bastia - Cap Corse 
Hajózás (kb. 4 órás) Livornoból 
Bastiaba. Délután irány Korzika 
„ujja”, a CAP CORSE! Gyönyörű táj, 
középkori őrtornyok, hegytetőre 
épült települések várják az ide lá-

togatókat. Körutazás a félszigeten: 
ERBALUNGA, mely Bastia mellett 
a pisai időszak legfontosabb borki-
kötője. Rövid fotószünetet tartunk 
a Mattei malomnál, ahol Cap Corse 
nyugati partvidékének káprázatos 
panorámája tárul elénk. NONZA-
ban feszítették meg Korzika későbbi 
védőszentjét, Szent Júliát. A genovai 
őrtoronyból gyönyörű kilátás nyílik a 
St-Florent öbölre. A csodatévő kút 
meglátogatásához közel 70 lépcsőt 
kell leküzdenünk. Vacsora, szállás 
Bastia környékén.

5. nap: Bastia - Porto - 
Les Calanches - Ajaccio 
BASTIA fontos székhely és jelentős 
forgalmat lebonyolító kikötő. Délelőtt 
séta az óvárosban és a citadella meg-
tekintése. Utazás a szigeten átkelve. 
Rövid megállót tartunk a Ponte-No-
vo híd maradványainál. A Scala di 
Sta Regina félelmetes sziklái között 
haladunk tovább, majd rövid fotószü-
netre megállunk utunk legmagasabb 
pontján, a Vergio hágón (1.500 m). 
Továbbhaladva, a Spelunca-szoros 
meghökkentő sziklaformációit el-
hagyva érkezünk a népszerű kirán-
dulóhelyre, PORTO-ba. Szabadidő 
keretében lehetőségünk lesz felmen-
ni egy remek állapotban megmaradt 
genovai toronyba. A part mentén ér-

jük el AJACCIO városát, miközben a 
sziget legszebb természeti szépsége, 
a Les Calanches, a vörös gránitból 
álló sziklarengeteg tárul elénk. Va-
csora, szállás Ajaccio környékén.

6. nap: Ajaccio - Bonifacio - Santa 
Teresa Gallura 
Ismerkedés AJACCIO-val, Napóleon 
szülővárosával (óváros, városháza 
a Napóleon Múzeummal, Napóle-
on szülőháza, katedrális, Császá-
ri kápolna stb.). Városnéző séta a 
festői szépségű BONIFACIO-ban, 
mely egyben Korzika legdélibb vá-
rosa, erődítményként koronázza a 
tengerbe mélyen benyúló mészkő 
hegyfokot. Búcsú Korzikától és rö-
vid kompátkelés Szardínia szigetére. 
Vacsora, szállás Olbia környékén.

7. nap: La Maddalena
Irány Palau, ahonnan rövid kompo-
zás után érkezünk La Maddalénára, 
a 7 nagyobb és 62 kisebb tagból álló 
szigetcsoport legnagyobbikára. Át-
buszozunk Caprera-szigetére, ahol 
Garibaldi háza áll. Vacsora, szállás 
Olbia környékén.

8. nap: Costa Smeralda - Nuoro - 
Santu Antine - Alghero környéke
Ismerkedés PORTO CERVO-val. A 
Smaragd-part legimpozánsabb te-
lepülése napjainkban Európa egyik 
luxus nyaraló és yacht kikötőhe-
lye. A hegyoldalban fekvő NUORO 
Etnográfiai Múzeuma a sziget szoká-
saiba, korábbi hétköznapjaiba enged 

betekintést. SANTU ANTINE a közeli 
nuraghékról vált nevezetessé. Ezek 
a különös, csonka kúp alakú építmé-
nyek kialudt vulkánok oldalából fejtett 
hatalmas bazalttömbökből épültek. 
Vacsora, szállás Alghero környékén.

9. nap: Castelsardo - Neptun-Barlang
Hajókirándulás Capo Caccia-ra, a 
NEPTUN-BARLANG csodálatos 
cseppkőképződményeinek megte-
kintése. Séta a műemlékben gazdag 
kikötővárosban, ALGHERO-ban, ahol 
máig tükröződik a katalán-aragón 
hatás. Utazás CASTELSARDO-ba. 
A vulkáni kúpon elhelyezkedő te-
lepülés Szardínia egyik legjellegze-
tesebb kisvárosa. Vacsora, szállás, 
Alghero környékén. 

10. nap: Alghero - Olbia
Reggeli után rövid szabadidő, majd 
irány Alghero repülőtere, ahol a 
csoport kettéválik. A repülős uta-
sok hazarepülnek, a buszos utasok 
Olbia felé folytatják az útjukat. Út-
közben megtekintjük SANTISSIMA 
TRINITÀ DI SACCARGIA románkori 
szárd templomát. CALANGIANUS, 
a parafáról híres település, ahol le-
hetőség lesz egy parafa üzembe 
betekintenünk és vásárolnunk a 
legváltozatosabb parafa tárgyakból. 
Továbbutazás Olbiába, vacsora, este 
behajózás. Éjszaka a hajón.

11. nap: Livorno - Budapest
Kikötés Livornoban. Egész napos 
utazás rövid pihenőkkel Budapestre
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   BUSSZAL         REPÜLŐVEL
Dátum:    06.07 - 06.17. 06.08 - 06.16. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  399.900,- Ft 397.300,- Ft 
Reptéri ill + csomagdíj kb.:       ---  49.000,- Ft 
Egyágyas felár:*  89.700,- Ft  72.000,- Ft
*a hajón belső kabinban! 
2 á. külső kabin felára:  8.800,- Ft/fő       ---
1 á. külső kabin felára: 18.900,- Ft       ---

Idegenforgalmi adó kb.: 16,- EUR
Belépők, fülhallgató kb.: 130,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, hazafelé útban Olbia - Livorno útvonalon hajóval és autóbusszal, 
igény esetén Budapest-Pisa valamint Alghero-Budapest útvonalon repülővel, Livorno-Bastia valamint Bonifa-
cio-Santa Teresa di Gallura útvonalakon hajóval; középkategóriás szállodák és az autóbusszal hazautazóknak 1 éj 
hajón belső kabinokban; félpanzió; idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Nurágék Szardínia szigetén

További információkért keresse fel honlapunkat!

A Földközi-tenger gyöngyszemei
Két nemzet három szigete! Fehérhomokos, smaragd öblök, káprázatos szik-
laformációk, cseppkőképződmények, nuraghék és Bonaparte Napóleon szü-
lővárosa, valamint száműzetésének helyszíne is szerepel programunkban.

ELBA - KORZIKA - SZARDÍNIA
Megújult program!
Hajóval a Földközi-tengeren
Napoleon nyomában 
Neptun-barlang cseppkövei
Szardínia meseszép tengerpartjai
Esténként meccsnézés a hotelben

PORTOFERRAIO



A REPÜLÉS A LEGBIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉSI FORMA A VILÁGON

Ugyanakkor a  sztrájkok, kedvezőtlen időjárási viszonyok, járatkésések,  
menetrendváltozások mind-mind a Haris Travel Club akarata ellenére 
és tőle függetlenül történnek, így ezekért felelősséget vállalni sajnos 
nem tudunk. Ennek ellenére munkatársaink, külföldi partnereink és 
idegenvezetőink igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni, hogy az 
ezekből adódó kellemetlenségek a lehető legkevésbé érintsék Önöket, 

kedves Utasainkat, akik a legfontosabbak számunkra.

Így nem véletlen, hogy a Föld közel 80 országába repülhet velünk!

Köszönjük türelmüket és megértésüket!



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

E
U

R
Ó

PA

1. nap: Budapest - Róma 
Repülés Rómába a kora reggeli órák-
ban menetrend függvényében. Érke-
zést követően városnézés Rómában: 
Forum Romanum (az ókori város 
társadalmi életének központja), Co-
losseum, San Pietro in Vincoli temp-
lom. Pantheon, mely az ókori világ 
talán leglenyűgözőbb ránk maradt 
épülete, melyben sok kiváló művészt 
és államférfit temettek el, itt nyug-
szik Raffaelo is.  A legenda szerint 
visszatérésünket „bebiztosíthatjuk” a 
városba, ha némi aprópénzt dobunk 
a Trevi szökőkútba. Megcsodáljuk a 
Spanyol lépcső teraszokkal gazda-
gított, szétágazó, majd újból össze-
fonódó barokk remekét. Piazza del 
Popolo, a történelmi központ kapuja, 
melynek közepén áll Róma második 
legrégebbi obeliszkje. Szállás.

2. nap: Vatikán - Róma 
Reggeli után városnézés tömegköz-
lekedési eszközzel és gyalogosan. 
Délelőtti programunk a Föld legki-
sebb állama, a VATIKÁN. Látogatás 
a világ legnagyobb római katolikus 
templomában, a Szt. Péter Baziliká-
ban, melyet a legenda szerint Nagy 
Constantinus császár emeltetett 

Szent Péter sírja fölé. A székesegy-
ház kupolájának terve Michelangelo 
nevéhez fűződik. A Szent Péter tér 
jellegzetessége a tér két oldalát sze-
gélyező hatalmas oszlopcsarnok, 
mely szinte kitárt karokként a temp-
lomhoz ölelik és terelik a látogatót. 
A Vatikáni Múzeumok egyedülálló, 
gazdag gyűjteményei mellett meg-
csodálhatjuk Michelangelo freskóit 
is. Délután szabadidő, vásárlási lehe-
tőség. Szállás.

3. nap: (Budapest) - Róma
A később csatlakozóknak repülés 
Rómába a kora reggeli órákban me-
netrend függvényében. Érkezést kö-
vetően a városnézés folytatása: San 
Giovanni Laterano Bazilika, Szent 
Lépcső (a hagyomány szerint ezen a 
lépcsőn lépett bírái elé Jézus), Santa 
Maria Maggiore templom, Capitoliu-
mi Múzeum (az antik görög és római 
szobrok mellet értékes festmények 
láthatóak), Angyalvár (Hadrianus 
császár síremléke). Szállás. 

4. nap: Róma
A városnézés folytatása Rómában 
tömegközlekedési eszközzel és 
gyalogosan: „Falakon kívüli” Szent 
Pál-bazilika és Szent Ágnes Bazilika, 

Santa Constanza (Nagy Konstantin 
lányának mauzóleuma), Priscilla ka-
takombája. Szállás. 

5. nap: Tivoli - Castel Gandolfo - Bu-
dapest
Mielőtt elbúcsúzunk az „örök város-
tól”, Róma környékének világhírű 
látnivalóját keressük fel, TIVOLI-ba 
utazunk. Látogatás Villa d’ Este 

szökőkútjainál, majd kirándulás 
CASTEL GANDOLFO-ba. Az Alba-
nói-tó partján és környékén több 
kastély is található, melyeket „Cas-
telli Romani” néven emlegetnek. A 
kastélyok egyike, s a leghíresebb, 
a Pápák nyári rezidenciája. Séta az 
Albanói-tó partjan majd transzfer a 
repülőtérre, érkezés Budapestre me-
netrend függvényében.
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   5 NAPOS         3 NAPOS
Dátum:    06.10 - 06.14. 06.12 - 06.14. 
   10.14 - 10.18. 10.16 - 10.18.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  205.000,- Ft 145.000,- Ft 
Reptéri illeték kb.:  49.000,- Ft 29.000,- Ft*
*csomagdíj nélkül 
Egyágyas felár:  79.200,- Ft  39.600,- Ft
Félpanziós felár:  32.000,- Ft 16.000,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.: 18,- EUR
Belépők, tömegközlekedési jegyek, fülhallgató kb.: 160,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 5,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel Budapest - Róma - Budapest út-
vonalon, a városlátogatás során olasz busszal, tömegközlekedési eszközzel 
valamint gyalogosan; szállás középkategóriás szálloda 2 ágyas, zuhanyo-
zós/WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Róma történelmi központja

További információkért keresse fel honlapunkat!

Róma - az örök város
Járt már Rómában, de visszatérne? Még sosem volt? Itt az alkalom! Öné a dön-
tés: programunk 3 vagy 5 napos variációban is foglalható. Az európai kultúra 
bölcsőjének is nevezett város megszámlálhatatlan látnivalóval és műemlékkel 
várja a turistákat, akik az egész napos sétát egy hangulatos trattoriában egy 
pizza vagy tészta és egy finom olasz kávé mellett pihenhetik ki.

Róma ÚJRA kínálatunkban!
Kezdőknek és haladóknak
3 vagy 5 napos variációban
Minden fontos látnivaló
Látogatás a Vatikánban
Ráadás: Tivoli & Castel Gandolfo

Rómában a belvárosba beengedett turista autóbuszok száma erősen korlá-
tozott, így más nagyvárosokkal ellentétben, a városnézéseket gyalogosan és 
tömegközlekedés segítségével tesszük meg. 
A programok sorrendje időjárás és nyitvatartás függvényében felcserélődhet!

FORUM ROMANUM

VATIKÁN

OKTÓBER 14-18. (OKTÓBER 16-18.)
JÚNIUS 10-14. (JÚNIUS 12-14.)

PIAZZA NAVONA
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1. nap: Budapest - Ronta 
Utazás Szlovénián át, Olaszország-
ba. Szállás Ronta környékén.

2. nap: Ronta - Orvieto* - Róma 
Utazás az etruszkok által alapított 
ORVIETO-ba. Séta keretében ismer-
kedés a vulkáni tufasziklára épült 
településsel. A dóm majd 300 évig 
készült, lélegzetelállítóan szép hom-
lokzatával Olaszország egyik leg-
nagyszerűbb román-gótikus stílusú 
katedrálisa. A főbejárat feletti külső 
falakon Mária legendáját bemutató 
mozaikábrázolás látható. Továbbu-
tazás Rómába. A repülővel érkező 
utasok a délutáni órákban menet-
rend függvényében Rómába re-
pülnek. A repülőtéren autóbuszunk 
várja őket. Transzfer a szállodába. 
Szállás Rómában. (*Az októberi 
csoport reggeli után Róma repülő-
terére utazik, ahol a repülővel érkező 
utasokkal találkozik a déli órákban. 
Utazás TIVOLI-ba, látogatás a Villa d’ 
Este szökőkútjainál. Transzfer a szál-
lodába. Szállás Rómában.)

3. nap: Vatikán és Róma 
Délelőtti programunk a Föld legki-
sebb állama, a VATIKÁN. Látogatás 
a világ legnagyobb római katolikus 
templomában, a Szt. Péter Baziliká-

ban, melyet a legenda szerint Nagy 
Constantinus császár emeltetett 
Szent Péter sírja fölé. A székesegy-
ház kupolájának terve Michelangelo 
nevéhez fűződik. A Szent Péter tér 
jellegzetessége a tér két oldalát 
szegélyező hatalmas oszlopcsarnok, 
mely szinte kitárt karokként a temp-
lomhoz ölelik és terelik a látogatót. 
A Vatikáni Múzeumok egyedülálló, 
gazdag gyűjteményei mellett meg-
csodálhatjuk Michelangelo freskóit 
is. Délután a városnézés folytatása 
RÓMÁ-ban. A Piazza Navona a fő-
város sok szép tere között is talán a 
legszebb. A Pantheon az ókori világ 
talán leglenyűgözőbb ránk maradt 
épülete, melyben sok kiváló művészt 
és államférfit temettek el, itt nyugszik 
Raffaelo is. Szállás Rómában.

4. nap: Róma - Sorrento környéke
Félnapos városnézés az „örök vá-
rosban”. RÓMA egy világbirodalom 
fővárosa volt, és a kereszténység 
központja maradt akkor is, amikor 
a császárság kettészakadt. A rene-
szánsz és a barokk idején születtek a 
legnagyszerűbb épületek, de termé-
szetesen sok ókori emléket is talál-
hatunk itt. Ma ebből kapunk egy kis 
ízelítőt. Megcsodáljuk a Colosseum 

monumentális építményét és a Spa-
nyol lépcső teraszokkal gazdagított, 
szétágazó, majd újból összefonódó 
barokk remekét. Visszatérésünket 
„bebiztosíthatjuk” a városba, ha a 
legenda szerint némi aprópénzt do-
bunk a felújítás alatt lévő Trevi szökő-
kútba. Délután továbbutazás Sorren-
tóba. Szállás Sorrento környékén.

5. nap: Pompeji - Nápoly 
Utazás POMPEJI-be. A romváros 
ásatásai 1748-ban kezdődtek el 
és azóta is folynak. Sétánk során 
megismerkedhetünk az ókori város 
építészetével, a kort messze meg-
haladó lakásokkal, fürdőkkel és az 
itt élők mindennapjaival. Elmerülünk 
NÁPOLY különleges városában. „Ná-
polyt látni és…” szól a mondás. Arról, 
hogy ebben sok igazság van, város-
nézésünk során mi is meggyőződhe-
tünk. Érdekes, hogy műemlékei nem 
olyan rendkívüliek, de történelme, 
környezetének természeti szépsé-
gei, gasztronómiai hagyományai és 
nem utolsó sorban zenei élete teszik 
feledhetetlenné. Az „O Sole mio” és 
több közismert olasz műdal hazája. 
Történelme két és fél évezredet kap-
csol össze az ókor, a középkor és az 
újkor időszakainak folyamatában. 
Szállás Sorrento környékén.

6. nap: Capri 
Egész napos hajókirándulás CAPRI 
szigetére. A sziget valamikor Tibe-
rius császár kedvelt tartózkodási 

helye volt, ma idegenforgalmi lát-
ványosság. A dús növényzetű szik-
laszigeten a tenger tiszta levegője, 
olajfák, és virágok illata tölt be min-
den zugot. A helyiek Caprit a fény, a 
színek és illatok szigeteként is em-
lítik, a turisták részére pedig ókori 
műemlékei miatt is felejthetetlen 
élményt nyújt. A sziget nyugati ol-
dalán fekvő ANACAPRI fő neveze-
tessége a Villa San Michele. Tulajdo-
nosa a világhírű svéd orvos-író, Axel 
Munthe volt, akinek ”San Michele 
regénye” című művét magyarra is 
lefordították. A múzeumszerűen be-
rendezett villában ókori, reneszánsz 
és barokk emlékeket gyűjtött össze. 
Szállás Sorrento környékén.

7. nap: Amalfi - Ravello 
Szabadidő, vagy egész napos fa-
kultatív kirándulás. Mai első meg-
állónk GROTTA DI SMERALDO egy 
tengerparti barlang. Sokak szerint 
talán a Kék-barlangnál is szebb, 
mivel cseppkövei smaragdzölden 
tündökölnek a tengervízen átszűrt 
napfényben. Kirándulás busszal 
AMALFI-ba. Az egykori híres keres-
kedőváros gyönyörű fekvésének kö-
szönhetően ma turisták ezreit vonz-
za. A város Dómjának homlokzatát 
az 1861. évi földrengés után teljesen 
újjáépítették. A Bizáncban készült 
gyönyörű bronzkapuja épségben 
megmaradt. Következő állomásunk 
RAVELLO, a hegyoldalra felkúszó 

30

ÚJRA KÍNÁLATUNKBAN!
Dél-Itália legjava
Róma - az „Örök Város”
Nápolyi-öböl
A festői Amalfi-part
Pompeji & Paestum & Herculaneum
Hajókirándulás Capri szigetére

Napfényes Itália (Róma - Nápoly - Sorrento - Capri)
Régi nagy klasszikusunk újra foglalható! Itália gyöngyszemei megújítva, 
a legszebb kombinációban, rugalmas közlekedéssel. Róma ókori és újkori 
nevezetességei, Nápoly, a pizza szülővárosa, a Sorrentói-félsziget hihetet-
len szépsége és a közeli Capri szigetének csodái mind Önre várnak!

AMALFI

POMPEINÁPOLY
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kisváros, a Sorrentói-félsziget egyik 
legszebb helye. Többek vélemény 
alapján innen a legmegkapóbb a ki-
látás a Salernoi-öbölre. A XI. század-
ban épült Dóm csodálatos bronzka-
puját Krisztus életéből vett jelenetek 
díszítik. A Palazzo Rufolo épülete és 
parkja is elbűvölő, Wagner itt kom-
ponálta Parsifal című operáját. Szál-
lás Sorrento környékén.

8. nap: Paestum - Herculaneum
Utazás PAESTUM városában találha-
tó romterülethez, melyet Poseidon 
városának építettek i.e. 600 körül. Itt 
láthatjuk a világ talán legjobb álla-
potában fennmaradt görög templo-
mait. A város különlegessége, hogy 
korábban nagynevű költők, írók, mint 
Goethe és Hemingway itt merítettek 
ihletet műveikhez. Megtekintjük a vá-
ros kövezett utcáit, a római fórumot, 
görög színházat és templomokat. 
HERCULANEUM Pompejihez hason-
lóan a Vezúv kitörése nyomán pusz-
tult el i.sz. 79-ben, amikor a kiömlő 
láva, de főként a hamueső betemette 
a környék településeit. Sétánk so-
rán megismerkedünk a romvárossal. 
Szállás Sorrento környékén.

9. nap: Montecassino - Róma reptér - 
Ronta / Chiancano Terme
Reggeli után kitérő a bencés szer-
zetesi központba, MONTECASSI-
NO-ba. A bencések anyakolostorát 
és a középkori művészet központ-
ját Szt. Benedek alapította a VI. 

században. Már innen csodálatos 
panoráma nyílik a VEZÚV-ra. Irány 
Róma repülőtere. A repülőt válasz-
tó utasoktól délután elbúcsúzunk, s 
ők hazarepülnek. A buszos utasok 
észak felé folytatják útjukat szállá-
sukra. Szállás Ronta vagy Chiancia-
no Terme környékén.

10. nap: Ronta / Chianciano Terme - 
Budapest 
Reggel élményekben meggazda-
godva hazautazás Észak-Olasz-
országon és Szlovénián keresztül. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.
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   BUSSZAL         REPÜLŐVEL
Dátum:    07.18 - 07.27. 07.19 - 07.26.
   10.23 - 11.01. 10.24 - 10.31. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  288.300,- Ft 299.800,- Ft 
Reptéri ill + csomagdíj kb.:       ---  49.000,- Ft 
Egyágyas felár:  79.300,- Ft   67.800,- Ft 
Félpanziós felár:  38.300,- Ft  32.500,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.: 20,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR
Belépők, hajójegyek, Capri szigetén a közlekedés (buszjegyek), fülhallgató kb.: 180,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulás (min. 25 fő esetén): 
Amalfi & Ravello olasz busszal, magyar idegenvezetővel 30,- EUR + belépők kb. 20,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal vagy repülővel Budapest – Róma – 
Budapest útvonalon; szállás középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban; reggeli; 
idegenvezetés, BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Nápoly, Pompei és Róma történelmi központja, Paestum

További információkért keresse fel honlapunkat!

RÓMA

CAPRI

MONTECASSINO

A programok sorrendje időjárás és nyitvatartás 
függvényében felcserélődhet!
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A híres paella hazája, Valencia
Granada - a mór Alhambra 
A  lenyűgöző cordobai Mezquita 
Sevilla katedrálisa és az Alcazar
Toledo - El Greco városa
El Escorial és Segovia pompás látnivalói
Madrid - a Prado Múzeum

Spanyolországi nagy körutazás

1. nap: Budapest - Valencia - Alicante 
Repülés VALENCIA-ba. A telepü-
lés gazdag történelmi múltra tekint 
vissza, egykor római kolónia lakta, 
később a mórokhoz is tartozott. 
Valenciában a múlt építészeti em-
lékei és az ultramodern avantgárd 
épületek harmonikus városképet 
alkotnak, talán ezért is tartják az 
„Új Barcelonának”. Városnézés: vá-
rosháza a Várostörténeti Múzeum-
mal, egyetem, Igazságügyi Palota, 
Elesettek emlékműve, La Seo ka-
tedrális stb. Vacsora, szállás Alicante 
környékén.

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

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

3. nap: Ronda - Mijas
Irány a lélegzetelállító fekvésű RON-
DA, melyet a korabeli írások sziklafé-
szeknek is neveznek. A Tajo de Ronda 
160 m mély szakadéka szeli ketté a 
klimatikus gyógyközpontot. Tovább- 
utazás MIJAS-ba. A hegyekben fek-
vő tradicionális andalúz kisváros 
fehér épületei, romantikus kis ut-
cácskái, virágokkal tűzdelt erkélyei, 
színpompás kertjei lenyűgözik a lá-
togatókat. Vacsora, szállás Torremo-
linos környékén.

4. nap: Gibraltár
Szabadidő, pihenés a tengerparton, 
vagy egész napos fakultatív kirán-
dulás brit felségterületre, GIBRAL-
TÁR-ba. Városnézés és kisbuszos 
túra a „the Rock”, sziklán, majd sza-
badidő a városban, Vacsora, szállás 
Torremolinos környékén.

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

6. nap: Toledo - Madrid 
Utazás TOLEDO-ba, El Greco városá-
ba. A vizigótok, majd a spanyolok fővá-
rosa, és az ország első érseki székhe-
lye volt. Itt ma is középkori módszerrel 
készítik az arab eredetű híres toledói 

marcipánt. Irány a spanyol főváros!  
Vacsora, szállás Madrid környékén.

7. nap: El Escorial - Segovia 
Az EL ESCORIAL egyedülálló épí-
tészeti remekmű, királyi rezidencia, 
templom, kolostor és sírhely egy-
idejűleg. A XVI. században épült 
komplexum gigantikus mérete már 
messziről felhívja magára a figyel-
met. SEGOVIA Észak-Spanyolország 
egyik legpompásabb települése.  
A városban szinte minden korból je-
lentős művészeti emlékek maradtak 
fenn, de a legismertebb a rómaiak 
idejében épített híres vízvezeték. 
Vacsora, szállás Madrid környékén.

8. nap: Madrid - Budapest 
Egész napos városnézés MADRID- 
ban, az Európai Unió harmadik legné-
pesebb városában: Prado Múzeum, 
királyi palota (egykori mór erőd, 
amely a toledói utat védte, napjaink-
ban az ország legnagyobb barokk 
palotája), Puerta del Sol „Madrid 
szíve” stb. Délután transzfer a repü-
lőtérre, hazautazás. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban, a menet-
rend függvényében.

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

Dátum:    05.20 - 05.27., 09.09 - 09.16.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  298.900,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  55.000,- Ft
Egyágyas felár:   99.200,- Ft
Belépők és fülhallgató kb.: 150,- EUR (a spanyol hatósági áremelések miatt változhat!)
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulás Gibraltárba* belépőkkel (min. 20 fő): kb. 60,- EUR
* A Brexit következtében kialakult politikai helyzet miatt a gibraltári határátkelés feltételei egyelőre nem 
tisztázottak, így a látogatás körülményei a jövőbeni Brexit-megállapodás függvényében változhatnak.
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; helyi középkategóriájú 
szállodák; félpanzió; BBP biztosítás; idegenvezetés.
UNESCO Világörökségek: Cordoba, El Escorial és Toledo óvárosa; Sevilla: katedrális; Granada: Al-
hambra; Segovia óvárosa és az ókori vízvezeték

További információkért keresse fel honlapunkat!

SZEPTEMBER 9-16.

MÁJUS 20-27.

Egyes látványosságok megtekintése előzetes regisztrációhoz vagy befizetéshez 
kötött, ezért ezeket mi lefoglaljuk minden résztvevő számára. Kérjük, legkésőbb a 
hátralék befizetésével egy időben nyilatkozzanak, amennyiben NEM óhajtanak va-
lamelyik programon részt venni. 
A fent említett belépők a következők: Granadában az Alhambra: kb. 50,- EUR,
Sevillaban az Alcazar: kb. 13,- EUR, és a Katedrális kb. 9,- EUR, Cordobában a Mezquita 
kb. 10,- EUR, az El Escorial kb. 12,- EUR és a Madrid Királyi Palota kb. 12,- EUR
Döntésük visszavonhatatlan!

MADRID

SEGOVIA
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Santiago de Compostela

Carcassone grandiózus erődje
Lourdes - híres zarándokhely
Bilbao, Baszkföld fővárosa
Az Altamira Barlangmúzeum 
Kantábria mesébe illő tengerpartjai
Burgos - a legszebb gótikus katedrális
A világhíres Santiago de Compostela

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

2. nap: San Sebastian - Bilbao - Suances 
Spanyolországba SAN SEBASTIAN- 
nál, az ország nyári fővárosánál 
térünk vissza, ahová korábban 
a madridi nyári hőség elől me-
nekült a királyi család és a mi-
nisztériumok. BILBAO-ban meg-
nézzük a függőhidat (Puente 
Vizcaya), mely a Világörökség része.  
Vacsora, szállás Suances környékén.

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

korai asztúriai építészet legnagyobb 
értékeit. Vacsora, szállás Leónban.

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

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

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

7. nap: Ourense - Valladolid 
Ismerkedés OURENSE főbb látni-

valóival: XII-XIII. századi katedrális, 
óváros, festői terek. A későbbiekben 
ismerkedés VALLADOLID neve-
zetességeivel (Plaza Mayor, a San 
Gregorio és a San Pablo homlokzata 
kivilágítva is szép). Vacsora, szállás 
Valladolid környékén.

8. nap: Valladolid - Burgos - Madrid - 
Budapest
Utazás BURGOS-ba. A tartományi 
és érsekségi székváros a gótikus 
építészet fellegvára, itt áll a Szűz 
Mária katedrális, mely egyike Spa-
nyolország legelső, legszebb és 
legegységesebb székesegyházai-
nak. Transzfer a madridi repülőtér-
re, hazautazás. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

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

SAN SEBASTIAN

CARACASSONE

Dátum:     09.27 - 10.04.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   295.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  55.000,- Ft
Egyágyas felár:    98.800,- Ft
Belépők, foglalási díjak, fülhallgató kb.:  125,- EUR* 
Szervizdíj / borravaló:   10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusz-
szal; helyi *** szállodák; félpanzió; BBP biztosítás; idegenvezetés.
UNESCO Világörökségek: Franciaország:  Carcassone óvárosa, a Szent 
Jakab zarándokút franciaországi szakasza. Spanyolország: A Szent  
Jakab zarándokút, Bilbao függőhídja, Altamira-barlang, Oviedo, Burgos 
katedrálisa, Santiago de Compostela óvárosa.

További információkért keresse fel honlapunkat!

SZEPTEMBER 27 - OKTÓBER 4.

*A belépők, helyi vezetések és foglalási díjak összege a folyamatban lévő 
spanyol hatósági áremelések miatt változhat!

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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7 nap alatt 9 világörökségi helyszín!
Cuenca lélegzetelállító függőházai
Római kori emlékek Méridában
Salamanca híres egyetemi városa
Cáceres - a tornyok városa
Segoviában az ókori vízvezeték
Ávila lenyűgöző 88 bástyás városfala

Spanyolország szívében MÁJUS 3-9.
Utunk alapvető hiányokat pótol. A turisták Andalúziát, a tengerpartokat, 
Santiago de Compostelát vagy a Pireneusokat látogatják a legsűrűbben. 
Pedig Hispánia, „európai lelke” azokban a városokban a legerősebb, ame-
lyek kivétel nélkül a Világörökség részeit képezik. Itt az ideje annak, hogy 
a „spanyolok” földjét mélyebben is megismerjük. Programunk során 9 
UNESCO világörökségi helyszínt keresünk fel!

1. nap: Budapest - Teruel - Cuenca 
Elutazás Budapestről a reggeli órák-
ban, közvetlen járattal Valenciába. 
Programunk TERUEL városában, egy 
UNESCO Világörökséggel kezdődik - 
a mudéjar stílus fővárosaként ismert 
település belvárosát tüntették ki ez-
zel a megtisztelő címmel. Közelében 
található a vörös homokkő sziklák 
ölelésében alapított ezeréves telepü-
lés, ALBARRACIN, mely kevesek által 
ismert, de aki megismeri sohasem fe-
lejti. Szállás Cuencában.

2. nap: Cuenca - Toledo
CUENCA az egyik legfestőibb spanyol 
város. A település körül a táj - hason-

lóan az ismert Montserrathoz - sziklás, 
csakhogy itt a sziklák tetején kiülő pa-
loták, az ún. „függő házak” döbbentik 
meg a turistákat. Nevezetességei kö-
zül kiemelkedő a gót katedrális nor-
mann hatásokkal. Innen TOLEDO-ba 
vezet utunk, megismerkedünk az 
ország egyik leglátogatottabb váro-
sával. Csodálatos műemlékek, közép-
kori házak és El Greco kultusza egy-
beolvadt a hely szellemével. Egyes 
útleírások szerint Toledo történelmi 
óvárosában sétálva úgy érzi magát az 
ember, mintha a középkorban a világ 
legszebb városába került volna vissza. 
Szállás Toledóban.

3. nap: Guadalupe - Monasterio de 
Yuste - Plasencia 
Reggeli után utazás GUADALUPE-be. 
A kolostor fontos zarándokhely, ezért 
kérték itt Mária segítségét a hódítani 
induló lovagok. A három fantasztikus 
kerengőudvaros óriási kolostorral 
szemben az évszázados spanyol falu 
festői házai feledhetetlen kontrasztot 
nyújtanak. Délután a közeli, XV. szá-
zadi Jeromos kolostorhoz, V. Károly 
német-római császár utolsó tartózko-
dási helyéhez vezet utunk. A fedett te-
raszról gyönyörű kilátás nyílik a tájra. 
Szállás Plasenciában. 

4. nap: Mérida - Caceres 
MÉRIDA a római emlékekben leg-
gazdagabb spanyol város, az ezüstút 
fontos állomása volt. Római színháza 
a Világörökség részét képezi. Továb-
butazás egy másik mesevárosba, a 
„tornyok városába”, CÁCERES-be. Az 
óváros falai között a paloták és temp-
lomok a XV-XVI. század hangulatát 
idézik igen magas színvonalon. Szállás 
Plasenciában.

5. nap:  Plasencia - Salamanca 
PLASENCIA hűen megőrizte közép-
kori városképét. A XIII. századi ala-
pokon nyugvó, gazdagon  díszített 
katedrálison kívül gót, sőt még román 
és reneszánsz műemlékek is akadnak 
bőven a látnivalók között. Továbbu-
tazás SALAMANCA-ba. A platareszk 
stílus legszebb példáit látjuk a híres 
egyetemi városban. A régi és az új 
katedrális, az egyetem, a Plaza Mayor 
nagyszerűségén kívül igazi csemege a 

Convento San Esteban, a sok-sok pa-
lota, különösen a Palacio Fonseca (kí-
vülről). Szállás Salamanca környékén.

6. nap: Zamora - Coca-vára - Segovia
Salamancából utunk ZAMORA-ba 
vezet, ahol kb. 40.000 lakosra 18 
román templom jut. Továbbuta-
zás COCA városába. A település 
legimpozánsabb látványossága a 
XV. századi gótikus, mudejar stílusú 
Fonseca-vár, mely kitűnő állapotban 
maradt fenn az utókor számára. Szál-
lás Segoviában.

7. nap: Segovia - Ávila - Madrid re-
pülőtér - Bécs - Budapest 
SEGOVIA igazi különlegessége az ut-
cára nyíló, kerengőhöz hasonló pihe-
nők sokasága, a híres római vízveze-
ték és az Alcazar valamint a dóm. Séta 
a városban. ÁVILA a legmagasabban 
fekvő spanyol város (1.130 m). Hihe-
tetlen, de 88 bástyája kb. 2.500 méter 
hosszan ma is áll! ! A Megváltó-kated-
rális szentélye a városfal legerősebb 
és a legszebben kiépített védőbás-
tyája. A falakon kívüli emlékeket sem 
szabad kihagyni, hiszen a XII. század-
ban épült San Vicente és San Pedro 
templomok is fontos műemlékei a 
városnak. Kolostorok, paloták, Ávilai 
Szent Terézzel kapcsolatos emlékek, a 
szűkös kis utcák, s a helyenként még 
járható városfalak csalogatják és ejtik 
rabul a turisták tömegét. Este transz-
fer a madridi repülőtérre, repülés 
Bécsbe. Érkezés Bécs Schwechat re-
pülőterére az éjszakai órákban, majd 
transzfer Budapestre.

Dátum:     05.03 - 05.09.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   259.500,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  55.000,- Ft
Egyágyas felár:    84.800,- Ft
Belépők, foglalási díjak és fülhallgató kb.: 150,- EUR
Szervizdíj / borravaló:   10,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: Budapest - Valencia / Madrid - Bécs útvonalon közvetlen repülő-
járattal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, Bécs/Schwechat - Budapest útvo-
nalon autóbusszal; helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió (reggeli és vacsora); BBP 
biztosítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek: Ávila óvárosa és a városfalon kívül fekvő templomai, Cáceres óváro-
sa, Cuenca óvárosa, Guadalupe Szűz Mária monostor, Mérida ókori római emlékek, Salamanca 
óvárosa, Segovia óvárosa és római vízvezetéke, Teruel Mudéjar építészet, Toledo óvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

CUENCA

TOLEDO
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1. nap: Budapest - Sevilla
Repülés a reggeli órákban SEVIL-
LA-ba, Andalúzia tartomány fővá-
rosába. Látogatás a Szépművészeti 
Múzeumban, majd autóbuszos vá-
rosnézés. Vacsora, szállás.

2. nap: Sevilla 
SEVILLA Andalúzia székhelye, impo-
záns műemlékekkel. Egész napos vá-
rosnézés: katedrális (a világ harmadik 
legnagyobb katolikus dómja), Alca-
zar (a királyok palotája), Mária Lujza 
park (az 1929-1930-as Ibér-Amerikai 
Világkiállítás helyszíne), Spanyolor-
szág tere a spanyol városokat meg-
örökítő csempeképeivel stb. 

3. nap: Jerez - Cadiz
Andalúzia tartomány partjait „két 
tenger mossa” - a Földközi-tenger 
és az Atlanti-óceán - ennek köszön-
hetően a történelem során a hajózás-
ban is nagy szerepet játszott. Innen 
indult el Kolumbusz Kristóf Indiába s 
jutott el kelet helyett a nyugati félte-
kére. A két értékes Andalúz város kí-
vül esik a Sevilla - Cordoba - Granada 
„aranyháromszögön”, így viszonylag 
kevesen jutnak el erre a területre. JE-
REZ-ben található a Királyi Andalúz 

Lovas Iskola. Egy show keretében 
megcsodálhatjuk a lovak kecses tán-
cát. JEREZ városa más néven Jerez 
de la Frontera, vagy franciául Xérés, 
angolul pedig Sherry. Innen ered a 
világhíres desszertbor, a sherry. Han-
gulatos likőrbor kóstolás alkalmával 
rögtön megtudhatjuk, hogy semmi 
köze sincs a meggylikőrhöz, a cherry 
brandy-hez. CADIZ a legősibb spa-
nyol város, a legendák szerint Herak-
lész alapította. A város kikötőjének 
jelentősége nemcsak a távoli felfede-
zésekkel függött össze, hanem innen 
hajózták be a híres jerezi bort. Vacso-
ra, szállás Sevillában.

4. nap: Cordoba - Granada 
Irány CORDOBA-ba, az egykori Spa-
nyol Kalifátus központja. A város 
egyik leghíresebb látnivalója a la 
Mezquita, az egykori mecset, mely 
ma katedrális. Délután utazás Gra-
nadába, a flamenco szülőhazájába. 
Vacsora, szállás Granadában. 

5. nap: Granada - Torremolinos
Városnézés GRANADA-ban: a híres 
spanyol mondás szerint „aki nem lát-
ta Granadát, az nem látott semmit.” 
A műemlékekben gazdag, nyüzsgő 

várost a gyönyörű épületek mellett 
a Sierra Nevada hegylánc ölelése 
teszi különösen hangulatossá. Vá-
rosnézésünkből nem maradhat ki 
az Alhambra - a mór uralkodók re-
zidenciája, mely a legcsodálatosabb 
arab építészeti alkotás az európai 
kontinensen. Késő délután utazás 
a világhírű andalúz tengerpartra, a 
Costa del Solra. Vacsora, szállás Tor-
remolinos környékén.

6. nap: Ronda - Mijas
Irány a lélegzetelállító fekvésű RON-
DA, melyet a korabeli írások szikla-
fészeknek is neveznek. A klimatikus 
gyógyközpontot a Tajo de Ronda 
160 m mély szakadéka szeli ketté a. 
Továbbutazás MIJAS-ba. A hegyek-
ben fekvő tradicionális andalúz kis-

város fehér épületei, romantikus kis 
utcácskái, virágokkal tűzdelt erké-
lyei, színpompás kertjei lenyűgözik 
a látogatókat. Vacsora, szállás Tor-
remolinos környékén. Fakultatív esti 
program: zenés flamenco est. 

7. nap: Malaga - Budapest
Városnézés MALAGA-ban: katedrá-
lis, Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, 
stb. Délután szabadidő keretében 
lehetőség van megkóstolni a másik 
híres andalúz borkülönlegességet, a 
Malaga bort. Desszertbor ez is, mely-
nek jellege egy kicsit hasonlatos a mi 
világhírű Tokaji aszúnkhoz. Ezután 
vidám hangulatban búcsút intünk 
Andalúziának és álmodozunk tovább 
egy következő utazásról. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban

35

Andalúz álmodozás
Az Ibériai-félszigetet az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger öleli körbe. 
Egyetlen tartománya, Andalúzia az, amelyik mindkettővel határos - ennek 
óriási szerepe volt a terület történelmében. A görögök, rómaiak és az ara-
bok is egyformán nagy jelentőségűnek tekintették a területet gazdasági és 
stratégiai szempontból egyaránt. Érdekes és izgalmas történelme, egye-
dülálló építészete, erős hagyományai és különleges ételei elkápráztatják 
az utazót. Andalúzia tájain napsütötte tengerpartokat ugyanúgy találunk, 
mint csodás épségben megőrzött mór városokat és vad természeti tájakat.

Spanyolország déli gyögyszemei
Cadiz - Kolombusz városa
Sevilla hatalmas katedrálisa
Cordoba & Granada mór emlékei
Ronda - a meseszép!
Flamenco - vérpezsdítő táncest
Jerez - a híres sherry bor hazája 

Dátum:     10.18 - 10.24.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   269.700,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft 
Egyágyas felár:    77.200,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR
Belépők, foglalási díjak és fülhallgató kb.: 150,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív esti program: Flamenco est kb. 30,- EUR/fő. 
A részvételi szándékot irodánkban kérjük jelezni, indulás előtt.
Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Sevilla és Malaga-Budapest útvonalon 
menetrendszerinti repülőjárattal, a körút során légkondicionált spanyol autóbusz-
szal; szállás középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; fél-
panzió; idegenvezetés, BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Cordoba óvárosa, Sevilla: katedrális, Granada: Alhambra

További információkért keresse fel honlapunkat!

MIJAS

Egyes látványosságok megtekintése előzetes regisztrációhoz vagy befizetéshez kötött, ezért 
ezeket mi lefoglaljuk minden résztvevő számára. Kérjük, legkésőbb a hátralék befizetésével 
egy időben nyilatkozzanak, amennyiben NEM óhajtanak valamelyik programon részt venni. 
Döntésük visszavonhatatlan!
A fent említett belépők a következők: Granadában az Alhambra: kb. 50,- EUR, Sevillaban az 
Alcazar: kb. 13,- EUR, és a Katedrális kb. 9,- EUR, Cordobában a Mezquita kb. 10,- EUR 

ALHAMBRA
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1. nap: Budapest - Nizza - Monaco 
Repülés Nizzába, majd autóbusszal 
irány a mini állam MONACO. Látoga-
tás az Oceanográfiai Múzeumban, a 
Katedrálisban, a Hercegi palotában, 
majd következik MONTE CARLO, 
a kaszinózás fellegvára. Buszos és 
gyalogos városnézés a „Côte d’Azur 
Párizsában”, NIZZA-ban. A XIX. sz.-i 
angol és orosz arisztokrácia hagyta 
örökül a sugárutak és az árnyas sé-
tányok mondén hangulatát. Ezt érez-
zük a Promenade des Anglais-n és 
az orosz negyedben, a várdombról 
gyönyörű panoráma tárul elénk a régi 
kikötőre. Természetesen besétálunk a 
fűszer és virágillattól átitatott ó-Nizzá-
ba, ahol Matisse is több éven keresztül 
lakott. Szállás Cannes környékén. 

2. nap: Grasse - Gourdon - St-Paul 
de Vence 
Utazás GRASSE-ba, a parfümgyártás 
fővárosába. Látogatás a Fragonard 
üzemben (vásárlási lehetőség). To-
vábbutazás a Farkastorok-szurdok 
érintésével GOURDON-ba. A hegy-
csúcsra épült települést lélegzetelállí-
tó panorámája miatt keresik fel az uta-
zók. Yves Montand kedvenc helye, a 
Cote d’Azur legattraktívabb művész-
városa ST-PAUL DE VENCE, ahol egy-
mást érik a képző- és iparművészeti 
galériák. Szállás Cannes környékén.

3. nap: Cannes - St-Tropez - Port 
Grimaud
Délelőtt séta CANNES-ban (kikötő, 
La Croisette tengerparti sétány, Film- 
fesztivál palota, Suquet-domb, a vá-
ros középkori magja), majd utazás 
hajóval az aranypart mentén ST-
TROPEZ-ba. Látni fogjuk, hol szalad-
gált ide-oda Louis de Funés, a világ-
hírű komikus csapata: „Lütyő, Fityesz,  
Pacuka” és a többiek, azaz, a St-
Tropez-i csendőrök! Hajóval tovább- 
indulunk PORT GRIMAUD nyaralópa-
radicsomba, a mesterséges Velencé-
be. Autóbusszal utazunk Aix-en-Pro-
vence környéki szállásunkra.

4. nap: Aix-en-Provence - Arles - 
Les Baux-de-Provence - Nîmes
Provence egykori fővárosa, 
AIX-EN-PROVENCE, amely több 
mint kétezer évre tekint vissza. 
Városnéző séta: városháza, Igaz-
ságügyi Palota, St. Sauveur Szé-
kesegyház, a három sellőt ábrázoló 
Rotonde szökőkút. Amennyiben 
követjük Paul Cézanne munkásságá-
nak emlékét őrző körséta útvonalát, 
úgy megtudhatjuk hol élt és alkotott 
a művész. Franciaország „legró-
maibb” városa: ARLES. A legtöbb 
műemlék az ún. Centre Monumen-
tal (római építmények és középköri 
templomok körzete), valamint az 

Alyscamps (ősi temető) környé-
kén található. A város másik híres 
látnivalója a csodásan megmaradt 
római aréna. A település hosszú éve-
ken keresztül Van Gogh és barátja, 
Gaugin otthona volt. Látogatás Van 
Gogh szanatóriumában, melynek 
kertjét egyik festménye alapján re-
konstruálták. Rövid megálló LES 
BAUX-DE-PROVENCE városkában. 
Késő délután városnézés Franciaor-
szág Rómájában, NÎMES városában. 
Az i.e. I. században épített Amfite-
átruma a legjobb állapotban maradt 
fenn Franciaországban. Szállás Ni-
mes környékén.

5. nap: Pont du Gard - Orange - 
Avignon - Tarascon
Elsőként rövid megálló a PONT DU 
GARD-nál, a Gardon folyó felett 
átívelő római vízvezetéknél, majd 
ORANGE-ba látogatunk, mely a 
tartomány kapuja, s a világ egyik 
legjelentősebb római kori műem-
lékének városa. A település római 
kori színháza egyedülálló a világon, 
hiszen a nézőtere és a színpad mö-
götti fal is teljes épségben megma-
radt. Továbbutazás AVIGNON-ba. 
A város legnevezetesebb épülete a 
pápai palota, amely egy sziklaszirt, 
a Rocher des Doms tetején épült. A 
St-Bénézet hídról messze földön is 
népszerű dal született. A városhá-
za múlt századi épülete magában 
foglalja a XIV. században emelt óra-
tornyot is, tetején harangjátékkal. A 
látványos TARASCON váránál rövid 
fotószünetet tartunk. Szállás Nimes 
környékén. 

6. nap: Camargue - Aigues-Mortes 
- Montpellier
Reggel az egyedülálló nádból, ta-
vakból, lagúnákból álló CAMAR-
GUE-i természetvédelmi területre 
kalandozunk, mely félvad lovairól, 
flamingóiról és fekete bikáiról híres. 
AIGUES MORTES a holt vizek váro-
sa, a tengertől sok kilométerre talál-
ható, de tengeri kikötőnek létesült 
a XIII. században. Hatalmas, szabá-
lyos téglalap alakú vára mindmáig 
sértetlen maradt. Languedoc-Rous-
sillon fővárosa MONTPELLIER, első-
sorban többszázados orvostudomá-
nyi egyeteméről híres. Itt végezte 
tanulmányait a jövendőmondásairól 
híres Nostradamus is. A település 
központi terét, a Place de la Comé-
die-t a helyiek ellipszis formájára 
utalva csak „tojás”-ként emlegetik. 
Itt látható a kecses nőalakokkal ékes 
szökőkút és a színház. A központból 
kivezető út végén áll XIV. Lajos dia-
dalíve, túloldalán a Jardin des Plan-
tes, Franciaország legrégebbi bo-
tanikus kertje. Cathédrale St. Pierre 
a város egyetlen temploma, amely 
túlélte a vallásháborúk pusztításait. 
Szállás Marseille környékén.

7. nap: Marseille
Utazás a Földközi-tenger egyik leg-
régebbi kikötővárosába, MARSEIL-
LE-be. Városnézés: megtekintjük a 
neo-bizánci stílusban épült Basilique 
Notre-Dame de la Garde teplomot, a 
Cathedrale de la Major-t és a több, 
mint 2500 éves múltra visszatekintő 
kikötőt. Hazautazás repülővel  Bu-
dapestre menetrend függvényében, 
érkezés a kora esti órákban.
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A mini állam - Monaco hercegsége
A Riviera leghíresebb városai
Grasse - a parfüm fővárosa
Arles - Van Gogh és Gaugin otthona
Aix-en-Provence - Cézanne városa
Pont du Gard római vízvezetéke
Avignon, a „pápai fogság” városa

Provence & a francia Riviéra SZEPTEMBER 10-16.
Provence, ha meghalljuk ezt a szót, sok embernek a levendula jut az 
eszébe. Nagyon helyesen, mert az egyik jelképe a tájnak. Egy csodá-
latos csokrot állítottunk össze, mely felöleli Franciaország déli terü-
leteinek legszebb, legérdekesebb látnivalóit. Katedrálisok, várak, pa-
loták, amfiteátrumok és színházak, valamint múzeumok mellett a táj 
megkapó hangulata, a tengerparton horgonyzó jachtok sokasága mind 
elbűvöli az arra járót. 

Dátum:    09.10 - 09.16.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  238.300,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  57.000,- Ft
Félpanziós felár:   54.500,- Ft 
Egyágyas felár:   79.500,- Ft 
Idegenforgalmi adó kb.:  14,- EUR  
Belépőjegyek, hajójegyek, fülhallgató kb.: 170,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során autóbusszal; középka-
tegóriás szállodák; reggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Arles, Orange római kori színháza, Pont du Gard, Avignon

További információkért keresse fel honlapunkat!

PROVENCE
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1. nap: Budapest - Barcelona - 
Carcassonne
Reggel Barcelonába repülünk, ahon-
nan a Pireneusokon autóbusszal át-
kelve érkezünk meg Franciaországba, 
no és a középkorba! Elsőként az ódon 
várfalakkal körülvett CARCASSON-
NE-ban ismerkedünk a régi századok 
örökségével. Délután Dél-Franciaor-
szág legfontosabb városát tekintjük 
meg. TOULOUSE gazdag történelmi 
és építészeti örökséggel rendelkező 
metropolisz. A St. Sernin bazilika és a 
Jakobinusok temploma kihagyhatat-
lan látványosságok. Szállás Toulouse 
környékén.

2. nap: Moissac - Albi - Cahors
Reggeli után MOISSAC világhírű 
apátságát járjuk végig. ALBI városa 
a régió meghatározó települése a 
Tarn folyó partján. A XIII. században 
épült Sainte Cécile katedrális köz-
vetlen szomszédságában álló egy-
kori érseki palota a tragikus sorsú 
Toulouse-Lautrec alkotásainak ad 
otthont. CAHORS-ban található az 
1308-ban épült híd, amely a középkor 
egyik jelképévé vált. Három éjszakát 
maradunk a Dordogne vidékén.

3. nap: Sarlat-la-Canéda - Domme - 
La Roque-Gageac - Castelnaud
SARLAT-LA-CANÉDA méltán viseli 
a „Művészet és Történelem Városa” 
címet. Utcáin sétálva középkori idő- 

utazást teszünk. A közeli DOMME egy 
erődített apró város. Magasan a folyó 
felett építették ki, híresek tornyai, ka-
pui és városfalai. A Dordogne folyó 
következő kanyarulatában fekszik LA 
ROQUE-GAGEAC, egy újabb bűbá-
jos falu, ahol sétahajózást tehetünk 
a mesebeli kastélyok övezte folyón. 
CASTELNAUD várkastélyában kiállí-
tás mutatja be az 1442-ben lezajlott 
ütközetet az angolok ellen és a kö-
zépkori háborúk fegyvereinek hasz-
nálatát a faltörő kostól a katapultig.

4. nap: Rocamadour - Montal - 
Collonges-la-Rouge
A ma alig több mint 600 lakosú RO-
CAMADOUR évszázadokon át a ke-
resztény Európa egyik legismertebb 
zarándokhelye volt. Egyedülálló mó-
don egy szikla oldalára épült, házai 
úgy emelkednek egymás fölé, mint-
ha beletapadtak volna a sziklába. 
Továbbutazás a PADIRAC-i szaka-
dékhoz, Európa elsőszámú földalatti 
képződményéhez, mely nem más, 
mint egy beszakadt barlang. Miután 
leereszkedtünk a 103 méteres mély-
ségbe, csónakokba szállunk, vízen 
majd gyalogosan fedezzük fel ezt a 
szavakkal le nem írható cseppkőbar-
lang rendszert. MONTAL kastélya a 
régi főúri lakhelyek hangulatát idézi. 
Franciaország legszebb falvai közé 
választották COLLONGES-LA-ROU-

GE települést, ahol a rózsaszínbe 
játszó vörös homokkőből épült há-
zak között a vidéki idill köszönt ránk.

5. nap: Figeac - Conques - 
Saint Simon
FIGEAC felé vesszük az irányt, útköz-
ben rövid megállót tartunk, hogy a 
szépséges faluról, SAINT-CIRQ-LA-
POPIE-ről is készülhessen egy fény-
kép. Figeac szülötte Jean François 
Champollion, akinek sikerült megfej-
tenie az egyiptomi hieroglifák titkát. 
CONQUES fekvése és főutcája, vala-
mint a Sainte Foy apátság elbűvöli 
a látogatót. Utunk fontos állomása 
SAINT SIMON. Itt született Gerbert - 
vagyis II. Szilveszter - az első francia 
származású pápa. Ő küldte a koronát 
István királynak, így a magyar álla-
miság és kereszténység szimbolikus 
alakja is. A falu templomának belse-
jét Szinte Gábor festőművész alkotá-
sa ékesíti. Szállás Aurillac környékén.

6. nap: Anjony - Salers - Orcival
ANJONY ma is lakott ősi kastélyá-
ban az alapító család leszármazott-
ja kalauzol végig bennünket. Au-
vergne vadregényes tájain utazva 
jutunk SALERS-be, az 1.000 méter 
tengerszint feletti magasságban 
fekvő néhány százfős kisváros-
ba, amely hűen őrzi történelmi és 
építészeti emlékeit. Franciaország 
ezen részét, elkerülték a háborúk, 
így sikerült megőrizni a középkor 
örökségét. ORCIVAL temploma is 
a régi idők tanúja. Rövid fotószü-
net MUROL kastélyánál, amely a 
XII. század építészetének kiemel-
kedő alkotása. A hegyi legelőkön 

bóklászó tehenek mellett elhaladva 
eszünkbe jut, hogy a sajtok hazá-
jában járunk, így aztán egy sajtbe-
mutató sem maradhat ki progra-
munkból. Szállás Clermont-Ferrand 
környékén.

7. nap: Issoire - Le Puy-en Velay
Irány PUY de DÔME! Elektromos fo-
gaskerekű vonattal kb. 15 perc alatt 
érünk fel az UNESCO világörökség 
részét képező, közel 1500 méter ma-
gas vulkán kúp tetejére. A csúcsról 
pazar panoráma tárul elénk, amely 80 
vulkánt ölel át. Ez az auvergne-i tek-
tonikus vidék a Föld kialakulásának 
dobogós hírnöke. A neolitikum korá-
ból ismét visszatérünk a középkorba, 
és ISSOIRE templomát fogjuk meg-
csodálni. A Szent Jakab zarándoklat 
egyik kiinduló pontja, a vulkánkúp 
ölébe épült LE PUY EN VELAY ko-
ronázza meg a napot. Városnézés a 
több mint ezer éves történelmi múlt-
ra visszatekintő ikonikus településen. 
Sétánk csúcspontja az UNESCO vi-
lágörökségi listájára is felkerült Notre 
Dame katedrális és a hozzátartozó 
kerengő. Szállás a városban.

8. nap: Pérouges - Annecy - 
Budapest
Igazán stílusosan búcsúzunk Fran-
ciaországtól és a középkortól: PÉR-
OUGES egy újabb romantikus sétát 
tartogat még az utolsó napra. Hab a 
tortán ANNECY városa. A hegyek, a 
tó és kis folyók vízével szabdalt vá-
ros a szépségén túl a katolikus vallás 
jelentős helyszíne is. Utazás a  milá-
nói repülőtérre, érkezés Budapestre 
a menetrend függvényében.
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Utazás a középkorba
Mintha megállt volna az idő, Dél-Franciaország nyugati felének 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 évszázadok 
angol-francia majd német-francia vetélkedéseiből is. Az eredeti állapotuk-
ban megmaradt településeken sétálva igazi időutazáson vehetünk részt! 

Dél-Franciaország titkos kincsei
Ódon városok, kolostorok & kastélyok
A középkor lenyűgöző építészete
Moissac apátsága & Albi katedrálisa
Rocamadour - híres ősi zarándokhely
Carcassone hatalmas középkori vára
Saint Simon, II. Szilveszter pápa városa

Dátum:     09.27 - 10.04.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   269.800,- Ft
Reptéri illeték és csomagdíj kb.:  58.000,- Ft 
Félpanziós felár:    67.800,- Ft
Egyágyas felár:    92.300,- Ft
Belépőjegyek és fülhallgató kb.:  165,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:   14,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Barcelona és Milánó-Budapest útvonalon 
repülővel, a körutazás során légkondicionált autóbusszal; szállás **/*** szállodák 2 
ágyas, zuhanyzós/WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Le Puy-en Velay kolostora, Albi püspökvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

CASTELNAUD
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1. nap: Budapest - Metz környéke
Elutazás Budapestről Metz környé-
kére. Szállás.

2. nap: Párizs - Rouen
A párizsi repülőtéren a déli órákban 
találkozunk csoportunk repülővel 
érkező tagjaival. Délután séta az 
egykori Normandia fővárosában, 
ROUEN-ban, melyet történelmi em-
lékei alapján, múzeumvárosként is 
említenek. Bebarangoljuk a közép-
kori városmagot: a város hősnője 
Jeanne d’Arc, megnézzük vesztőhe-
lyét és a normann gótika legcsodá-
latosabb emlékeit. Szállás.

3. nap: Fécamp - Etretat - Honfleur - 
Caen 
A tenger felé vesszük az irányt. Se-
hol Franciaországban nem találunk 
olyan vadregényes tengerpartot, 
mint az észak-nyugati rész kréta 
falak szabdalta partján, a Szajna 
és a Somme folyó torkolata között. 
FÉCAMP az első jelentős város és 
egyben fürdőhely, mely hírnevét a 
Benedek-rendi szerzeteseknek kö-
szönheti, akik az apátság falai kö-
zött gyártották a Bénédictine likőrt. 
ETRETAT vadregényes sziklaformá-
cióiról vált ismertté. A 80 - 90 m 
magas fehérben pompázó mészkő 
falakat és onnan, a La Manche csa-
torna végtelen látványát csodálhat-
juk meg. Ismerkedés HONFLEUR 

településsel, amely egyedülállóan, 
épségben vészelte át a II. világhábo-
rút (régi kikötő, középkori házak, fa-
templom, Hadnagyi Ház). Végezetül 
rövid pihenő CAEN-ban, a „normann 
Athén”-ban (Vilmos király őrtornya, 
Nők - és Férfiak Apátsága, Saint-Pi-
erre templom). Szállás Caenban.

4. nap: Bayeux - Arromanches - 
Mont-Saint-Michel
Folytatjuk utunkat BAYEUX-be. A 
város 1944. június 7-én elsőként sza-
badult fel a hitleri elnyomás alól. A 
közeli ARROMANCHES - a norman-
diai partraszállás legfontosabb helye 
- panoráma mozijában archív felvé-
telek segítségével a múlt és a jelen 
eseményei elevenednek meg körü-
löttünk. A tengerpart teljes hosszá-
ban még ma is látható, megrozsdá-
sodott, úszó kikötők emlékeztetnek 
a „Nagy Napra”. Délután a képekről 
már jól ismert Szent-Mihály dombja, 
MONT-SAINT-MICHEL és koronája 
(La Merveille - a középkor csodá-
ja), a bencés apátság megtekintése 
szerepel programunkban. Szállás 
Mont-Saint-Michel környékén.

5. nap: St-Malo - Dinan - Tréguier - 
Lannion 
Elsőként SAINT-MALO-ba, a nép-
szerű nyaralóhelyre látogatunk. A 
hajdani korzárok városa egyben 
a breton függetlenség szimbólu-

ma is (homokos strandok, közép-
kori vár, katedrális, kikötő). Nem 
messze innen található DINAN 
városa, melynek falai között Bert-
rand du Guesclin, a százéves há-
ború legnagyobb breton alakja 
ismerte meg szerelmét. Mai utol-
só állomásunk a festői TRÉGUIER. 
Két folyó találkozásánál, egy félszi-
geten helyezkedik el. A középkori 
város fejlődését hajdani kézművese-
inek, üvegablak készítőinek köszön-
heti. A Szent Tugdual katedrális talán 
a leglátványosabb a kilenc breton 
székesegyház közül. Meghökkentő 
faragott szobrai, de legfőképpen az 
itt őrzött ereklye, szent Yves (jogá-
szok, ügyvédek, bírók védőszentje) 
koponyája teszi különlegessé. Szál-
lás Lannion környékén.

6. nap: Rózsaszín gránit part
A napot a hullámok formázta, hatal-
mas rózsaszín sziklatömbökről elne-
vezett, hamisítatlan breton partvidé-
ken 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 a városi-
nál kényelmesebb és strapabíróbb 
cipő ajánlott. Délután fürdőzés vagy 
kirándulás a gránitvilág parti ösvé-
nyein. 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 kálváriája, LA ROCHE-MAU-
RICE groteszk szobrocskái, valamint 
LA MARTYRE legelsőként megépült 

zárt parókiakertje (XI.-XVII. sz.) máig 
tanúskodnak a breton képzeletvilág 
és a keresztény kultúra sajátos egybe-
olvadásáról. (Kálváriák, csontraktárak, 
reneszánsz diadalkapuk...) Délután 
érkezünk a KERJEAN-i kastélyhoz, 
amely méretével, korabeli technoló-
giájával és reneszánsz pompájával 
látványos emléke a XVI. sz-i gazda-
sági fellendülésnek. Itt kapunk ízelítőt 
a berendezések között megőrzött, 
tipikus breton bútorokból. Utazásunk 
legtávolabbi pontja: le CONQUET. 
Franciaország legnyugatibb kikötőjét 
feltehetően a templomosok alapítot-
ták, s évszázadokon keresztül védte a 
partot az angolok ellenséges hadaitól. 
Ma gyönyörű természeti környezet-
ben lüktető aktív halászfalu. Útban 
Brest felé rövid megállót tartunk a 
Szent Máté apátság romjainál. A IX. 
sz.-ban breton hajósok szállították ide 
Egyiptomból Máté evangélista földi 
maradványait. Rövid szabadidő kere-
tében séta és fotózás a vadregényes 
óceánparton. Szállás Brest környékén.

8. nap: Quimper - Pont-Aven - Carnac 
A napot QUIMPER-ben kezdjük, 
melynek impozáns katedrálisa, 
nyüzsgő, virágba borult terei, a 
breton kultúra gazdagságát bemu-
tató nyári fesztivál a világ minden 
részéről csábítják a látogatót. To-
vábbutazunk a közeli PONT-AVEN-
be, rövid séta a „festők városában”, 
melyet a XIX. század végén az imp-
resszionisták, többek között Gaugin, 
fedezte fel. Következő állomásunk 
CARNAC, ahol a hatezer éves mega- 
litokkal ismerkedünk. Szerepükre 
számos legendás magyarázatot  
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4 variációban foglalható program!
Vadregényes észak-francia tájak
Középkori hangulatú mesevárosok
Impozáns kastélyok a Loire mentén
Hosszabbítási lehetőség VAGY csak 
hosszú hétvégi városnézés PÁRIZS-ban

 

Normandia - Bretagne - Loire-völgye & PÁRIZS!
Az észak-francia partoknál, a normann és breton vidéknél kevés regé-
nyesebb táj létezik a világon. Ráadásként utunk során több mesés Loire 
menti kastélyt is megcsodálhat. Barangoljon velünk Ön is a legendák 
földjén! Idén ÚJDONSÁGKÉNT hosszabbítási lehetőség PÁRIZS-ban, 
illetve ha valaki csak a „fények városába” tartana velünk egy hosszú 
hétvégére, erre is van lehetőség!

MONT-SAINT-MICHEL

ETRETAT
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találhatunk: Druidák oltárai, temet-
kezési hely, UFO leszálló pálya. Szál-
lás Nantes-ban.

9. nap: Nantes - Chinon - Tours 
A Loire torkolatához, NANTES-ba, 
az egykori breton hercegi székhely-
re látogatunk. A közelmúltban cso-
dálatosan felújított hercegi palota 
méreteivel és pompájával hiteles 
képet ad a hercegség történelmi je-
lentőségéről (palota, székesegyház). 
Angers érintésével utazunk tovább 
CHINON-ba, látogatás a várkastély-
ban, mely a százéves háború idején 
fontos állomása volt Jeanne d’Arc 
hőstörténetének és egyben a francia 
királyság központja is volt. A falucs-
kában, mintha megállt volna az idő! 
Továbbutazás TOURS-ba, a Pannóni-
ában született püspök, Szent Márton 
városába (Guise torony, Saint-Gatien 
katedrális, Szent Márton bazilika). 
Szállás Tours környékén.

10. nap: Amboise - Blois - Orleans - 
PÁRIZS
Első megállónk AMBOISE, melynek 
történelme a római korig tekint visz-
sza. A több francia királynak is ott-
hont adó kastély nagy részét sajnos 
a XIX. században lebontották. Eb-
ben a városban halt meg Leonardo 
da Vinci, a zseniális művész és po-
lihisztor. Továbbutazás BLOIS-ba, 
ahol megtekintjük I. Ferenc kasté-
lyát, mely a vallásháborúk idején 

a francia királyság központjaként 
kulcsfontosságú események szín-
tere volt. ORLEANS érintése után a 
csoport szétválik. Irány a párizsi re-
pülőtér, ahonnan a repülős utasok 
hazautaznak. A Párizsban hosszab-
bítóknak és a buszos utasoknak 
szállás Párizs külvárosában. 

11. nap: PÁRIZS „ A világ fővárosa”
(Reggeli után a buszos utasoknak, 
akik nem vesznek részt a párizsi 
hosszabbításon, utazás Németor-
szágba. Útközben rövid megálló RE-
IMS-ben a francia királyok koronázó 
városában. Szállás Mannheim kör-
nyékén. Másnap egész napos utazás, 
érkezés Budapestre az esti órák-
ban.) A csak a párizsi hosszú hét-
végére csatlakozó utasok a hajnali 
órákban elrepülnek Párizsba. Egész 
napos buszos és gyalogos városné-
zés PÁRIZS-ban. A Notre-Dame ka-
tedrális a francia gótika leghíresebb 
alkotása, a stílus majd minden je-
gyét magán viseli (kívülről). A Szent 
Kápolna az Ile de la Cité sziget káp-
rázatos nevezetessége, amelynek 
megcsodáljuk varázslatos színekben 
fénylő üvegablakait. A Latin negyed, 
a Panthéon, a Sorbonne Egyetem, az 
irodalmi kávéházak és kiskocsmák 
negyede kulturális eseményektől 
hangos. A Louvre a világ leghíre-
sebb művészeti gyűjteményének 
otthona, ahol felkeressük pl. a Milói 
Vénuszt és a Mona Lisat is. A Sacré 

Coeur bazilika a XIX. században 
épült a Montmartre tetejére, híres 
fehér épülete máig meghatározó je-
lenség. Szállás Párizs külvárosában.

12. nap: Versailles - Párizs 
Kirándulás VERSAILLES-ba, ahol 
XIV. Lajos, a Napkirály palotáját 
látogatjuk meg. A kastély máig 
hirdeti Európa leghatalmasabb 
uralkodójának művészet iránti elkö-
telezettségét és pompakedvelését. 
Visszatérve PÁRIZS-ba folytatjuk 
a városnézést. Az impresszioniz-
mus legkomolyabb gyűjteményét 
tekintjük meg az Orsay múzeum-
ban. Az Eiffel tornyot az 1889. évi 
világkiállításra építették. A torony-
ból fantasztikus kilátás nyílik a tel-
jes városra (a torony látogatása a 
rendkívül nagy tömeg létszámától 
függ). Hajókirándulás az esti fé-
nyekben szikrázó Szajnán. Szállás 
Párizs külvárosában.

13. nap: Párizs - „Au revoir á Paris”
További ismerkedés a francia fő-
várossal, a „fény városával”! Párizs 
közepén egy nyugalmas kertben 
található a Rodin Múzeum. A kiál-
lított szobrok alapján mindenki el-
döntheti, ki volt nagyobb művész: 
Rodin, avagy szeretője és egyben 
tanítványa, Camille Claudel. Az In-
validusok dómját XIV. Lajos épít-
tette. Hatalmas, arannyal gazdagon 
dekorált kupoláját, szenteket ábrá-
zoló szobrok díszítik. Itt nyugszik I. 
Napóleon. Rövid szabadidő, majd 
transzfer a repülőtérre. Hazautazás 
a késő esti órákban. Érkezés a me-
netrend függvényében.
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Belépőjegyek, fülhallgató: kb. 150,- EUR Normandia-Bretagne programon; kb. 140,- EUR a párizsi hosszabbításon
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal, igény esetén Budapest - Párizs - Budapest útvonalon az Air France légitársaság menetrend 
szerinti járatával; szállás **/***-os szállodák 2 ágyas, zuhanyzós/WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Mont-Saint-Michel, Loire-völgye Sully-sur-Loire és Chalonnes között, Párizs - Szajna part, Versailles-i kastély

További információkért keresse fel honlapunkat!

AUGUSZTUS 5-16. (PÁRIZSI HOSSZABBÍTÁSSAL) AUGUSZTUS 14-16. (CSAK PÁRIZS REPÜLŐVEL)
AUGUSZTUS 5-13. (REPÜLŐVEL)

AUGUSZTUS 4-15. (BUSSZAL)

NORMANDIA - BRETAGNE
BUSSZAL

NORMANDIA - BRETAGNE 
REPÜLŐVEL

NORMANDIA - BRETAGNE 
+ PÁRIZS REPÜLŐVEL PÁRIZS REPÜLŐVEL

Dátum: 08.04 - 08.15 08.05 - 08.13. 08.05 - 08.16. 08.14 - 08.16.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 299.600,- Ft 279.800,- Ft 359.700,- Ft 149.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: --- 59.000,- Ft 59.000,- Ft 59.000,- Ft

Egyágyas felár: 130.000,- Ft 98.300,- Ft 142.700,- Ft 31.400,- Ft

Félpanziós felár: 97.500,- Ft 76.800,- Ft 99.900,- Ft 16.900,- Ft

Idegenforgalmi adó kb: 18,- EUR 13,- EUR 20,- EUR 6,- EUR

Párizsban a programok sorrendje 
felcserélődhet illetve módosulhat 
a nyitvatartások, időjárás, vala-
mint a nagy látogatottság miatt!

QUIMPERPÁRIZS

PÁRIZS
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1. nap: Budapest - Barcelona - 
Villafranca del Penedés - Tarragona 
Repülés Barcelonába, majd irány a 
katalán borgyártás hazája. VILLA- 
FRANCA DE PENEDÉS-ben található 
a spanyol Torres pincészet központ-
ja. A dinasztia már a 17. század óta 
foglalkozik borkészítéssel, mára több 
kontinensre kiterjedő borbirodalmat 
mondhat magáénak. Kóstolóval egy-
bekötött látogatás a pincészetben. 
Továbbutazás Katalónia egyik érseki 
székhelyére, TARRAGONA-ba. Rövid 
séta az ún. a római korba kalauzoló 
„Archeológiai sétányon”. A Balcón 
del Mediterráneo az egyik legszebb 
kilátóhely, ahonnan az amfiteátrum 
és a Földközi-tenger panorámája tá-
rul elénk. Vacsora, szállás Salouban.

2. nap: Poblet - Santes Creus
Délelőtt kirándulás POBLET-be és 
SANTES CREUS-ba, mindkét kolos- 
torváros az UNESCO Világörökség 
része. A települések, mint hatalmas 
múzeumok őrzik a XII-XIV. századi 
műkincsek gazdagságát. Vacsora, 
szállás Salouban. 

3. nap: Cervera - La Seu D’ Urgell - 
Andorra 
Városnéző séta CERVERA-ban. A te-
lepülést V. Fülöp emelte városi rangra. 

Idehelyezte a barcelonai egyetemet, 
mely 1842-ig Katalónia egyetlen egye-
teme volt. Belvárosi séta során megte-
kintjük még a városfalat és a XII-XIII. 
századi Szűz Mária templomot. LA 
SEU D’URGELL egyházi központ. A 
város püspöke a francia államelnökkel 
együtt Andorra egyik „társhercege”. 
Továbbutazás Andorrába, a mini-ál-
lamba. Vacsora, szállás Andorrában.

4. nap: A Pireneusok világa 
Ízelítőt kapunk a Pireneusok világá-
ból. ANDORRA alig ismert a turisták 
körében, pedig az útleírások úgy 
tartják, hogy „óriás a törpék között”. 
A főváros mellett ismerkedés a völ-
gyek, és kisebb falvak látnivalóival is 
(Meritxel, az andorraiak szentélye, 
Pal). Vacsora, szállás Andorrában.

5. nap: Ripoll kolostorai - Besalu 
A mini államból a tengerpartra 
vezető út során fantasztikus pa-
noráma tárul elénk! RIPOLL Szűz 
Mária-kolostora csodálatos módon, 
szinte teljes épségben vészelte át 
a XV. századi földrengést, mely a 
település középkori épületeit meg-
semmisítette. A hatalmas bencés 
kolostor-együttest a VI. században 
alapították, XII-XIV. században ké-
szült kerengőjét Katalónia legszebb 

román kori alkotásai közé sorolják. 
BESALU máig megőrizte középkori 
jellegét, sétánk során megismerhet-
jük hangulatos utcáit, tereit. Vacsora, 
szállás a Costa Brava északi részén, 
Rosasban.

6. nap: Elne - Collioure - Perpignan 
ELNE-ben az egyik különleges mű-
remek a kolostor kerengője, amely 
a XII. századi későromán építészet 
gyöngyszeme. COLLIOURE-ban a 
tengerparton áll a francia királyok  
palotája. Két oldalán a régi mór ne-
gyed, illetve a halászfalu. A strand 
és a 3 km hosszú, festői tengerparti 
sétány népszerű a turisták körében. 
Délután látogatás PERPIGNAN-ban, 
a mallorcai királyok palotájában. A 
nyüzsgő kulturális életet élő, festői 
óváros is rengeteg látnivalót tar-
togat (Le Castillet-torony, St. Jean 
katedrális, városháza stb.). Vacsora, 
szállás Rosasban.

7. nap: Gerona - Barcelona repülőtér - 
Budapest 
GERONA (Girona) románkori temp-
lomépítészetének remekeit tekintjük 
meg. Délután transzfer a repülőtér-
re, hazautazás. Érkezés Budapestre 
a menetrend függvényében.
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A középkori építészet gyöngyszemei
7 nap alatt 3 ország csodái
Spanyolország & Franciaország
A mini állam, Andorra!
Katalónia művészeti kincsei
Poblet, Besalu, Ripoll, Perpignan 
Magyar autóbusz a programokon!

Pireneusok SZEPTEMBER 18-24.
A középkori építészet csodálatos alkotásait három országban tekintjük 
meg: programunk során Franciaország és Spanyolország mellett Andorrát 
is felkeressük! A mini állam nem tagja az Uniónak és a történelem során 
mindig is különleges státusza volt a területnek. Spanyolországban Kataló-
nia autonóm tartomány gyönyörű vidékét és annak fantasztikus művészet-
történeti alkotásait ismerhetik meg. 

Dátum:    09.18 - 09.24.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  219.800,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.: 49.000,- Ft 
Egyágyas felár:   41.400,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:  6,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 10,- EUR
Belépők és fülhallgató kb.: 100,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Barcelona-Budapest útvonalon menetrendszerinti repü-
lővel, a körutazáson légkondicionált autóbusszal; szállás ***/**** szállodák kétágyas, zuhanyozós / 
WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Poblet-kolostor, Pireneusok területe (Mont Perdu)

További információkért keresse fel honlapunkat!

COLLIOURE

BESALU

ANDORRA
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1. nap Budapest - Marrakesh
Repülés átszállással Marrakeshbe. 
Érkezés után transzfer a szállodába. 
Vacsora, szállás Marrakeshben.

2. nap: Marrakesh
MARRAKESH, a királyváros egy 
hatalmas oázis. Városnézés a ma-
gával ragadó atmoszférájú berber 
városban: Ménara kert, Báhia palota, 
Kutubija-mecset, a Szadida dinasz-
tia tagjainak sírjai, a híres bazár (a 
„Souk”, a kereskedők és kézmű-
vesek birodalma), Djemaa el Fna 
(hatalmas tér, a város középpontja, 
árusok és mutatványosok hadával) 
stb. Ebéd a szállodában. Este fakul-
tatív programként részt vehetünk 
egy fergeteges berber-arab folklór 
esten, marcona harcosok és tánco-
sok fellépésével és tipikus berber 
ételekből álló vacsorával egy vadre-
gényes sivatagi várban. Szállás Mar-
rakeshben.

3. nap: Marrakesh - Casablanca
Utazás CASABLANCA-ba. Elnevezé-
sét (fehér ház) a portugál gyarma-
tosítók által 1575-ben épített fehér 
színű kormányzói palotáról kapta. 
Marokkó legnagyobb városa a gaz-
dasági élet központja, nevét mégis 
Kertész Mihály azonos című filmje 
tette igazán ismertté. A II. Hasszan 

Mecset ékes példája a hagyományos 
díszítőművészet és a modern techni-
ka összehangolásának. Csodás külső 
és belső mozaikokkal, stukkódíszí-
téssel, márványpadlóval, valamint 
a világ legmagasabb minaretjével 
rendelkezik. A modern város közte-
rületei közül a legszebbek az Arab 
Liga Park, vagy az V. Mohammed tér. 
Vacsora, szállás Casablancában.

4. nap: Rabat - Meknes - Fez
Délelőtt utazás RABAT-ba, a Marok-
kói Királyság fővárosába. Ismerkedés 
a főbb látnivalókkal: Követek Kapuja, 
Mechouar, királyi negyed, Oudayas-i 
Kasbah, Hasszán torony, V. Moha-
med mauzóleum. A királyvárosok 
következő állomása MEKNES, melyet 
régen, kis túlzással „marokkói Ver- 
sailles”-ként is említették a helyiek. 
Városnézés: Báb-Manszúr, a királyi 
palota gabonatárolói és Istállója, Mu-
láj Iszmáil mauzóleuma stb. Továbbu-
tazás Fezbe. Vacsora, szállás.

5. nap: Fez
Egész napos (zömmel gyalogos) 
városnézés FEZ-AL BALI-BAN, Ma-
rokkó vallási és kulturális központjá-
ban. A kézművesipar fellegvárában 
láthatunk szőnyegkészítőket, réz- és 
fémműveseket, bőrfeldolgozókat, 
selyemszövőket, textilkészítőket stb. 

Megcsodáljuk a kék-zöld Bab Bou 
Jeloud Kaput, a Nejjarine teret szép 
kútjával és II. Moulay Idriss emlékhe-
lyét. A marokkói építészet díszítőmű-
vészetét egy Medreszében, azaz 
korán iskolában tekintjük meg. Ebéd 
a szállodában. Felfedezzük a zsidó-
negyedet, a mellah szép balkonjait, a 
királyi palota csodás kapuját, Fez-el-
Jded és Ville Nouvelle utcáit. Este fa-
kultativ vacsora lehetőség, melynek 
keretében helyi tipikus fogásokat (pl. 
Pastilla) kóstolhatunk meg, arab zene 
kíséretével akár hastáncos is szóra-
koztathat minket, vagy egy arab es-
küvő ifjú párjával is megismerkedhe-
tünk. Szállás Fezben.

6. nap: Volubilis - Tanger - Algeciras
Látogatás a közeli római kori VOLU-
BILIS romvárosához, amely a Római 
Birodalom idején a környék legna-
gyobb városa volt. Továbbutazás 
Tangerbe. Kompátkelés a Gibraltá-
ri-szoroson Tarifába, majd rövid uta-
zás Algecirasba. Vacsora, szállás.

7. nap: Sevilla
Délelőtt irány Andalúzia székhe-
lye, SEVILLA! A hangulatos város 
lenyűgöző műemlékekkel ejti rabul 
a turistákat. Városnézés: Katedrális 
(a világ harmadik legnagyobb ka-
tolikus dómja), Alcazar (a királyok 
palotája), Mária Lujza park (az 1929-
1930-as Ibér-Amerikai Világkiállí-
tás helyszíne), Spanyolország tere 
a spanyol városokat megörökítő 

csempeképeivel stb. Vacsora, szállás 
Sevillában.

8. nap: Cordoba - Granada
Reggeli után utazás CORDOBA-ba, 
amely mind a mai napig megőrizte 
mór jellegét. Városnézés az egykori 
Spanyol Kalifátus központjában. A 
„Nagymecset” (La Mezquita) a nyu-
gati világ második legnagyobb me-
csete volt. A 19 hajós, katedrálissá 
alakított mezquita Andalúzia egyik 
legjelentősebb látnivalója, a mór 
építőművészet egyik legnagyobb 
alkotása. Délután továbbutazás Gra-
nadába. Vacsora, szállás.

9. nap: Granada - Budapest
Utazásunk utolsó napján a mesés 
GRANADA felfedezése vár ránk.  A 
városban számos csodálatos műem-
lék található és ez a hely a flamenco 
szülőhazája is. A város fantasztikus 
hangulatát tovább erősíti a Sierra 
Nevada hegyi környezete. Városné-
zés, melyből nem maradhat ki az 
Alhambra, a mór uralkodók reziden-
ciája, a legcsodálatosabb arab építé-
szeti alkotás az európai kontinensen. 
Séta a Generalife-ben, azaz a szabá-
lyos alaprajzú kertekben, amelyet 
a nyári palota összeköttetéseként 
alakítottak ki az 1930-as években. A 
csodálatos parkban 160-nál is több 
növényfaj fedezhető fel. Progra-
munk végeztével transzfer a mala-
gai repülőtérre, hazautazás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
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Marokkó - Spanyolország
Mór emlékek nyomában - két földrész két országában! Meknes a „marok-
kói Versailles” és Cordoba az egykori kalifátus központja. Mert a kultúra és 
a művészet nem ismer határokat!

Mór emlékek nyomában két földrészen
Meknes, a „marokkói Versailles”
Marrakesh, a berber oázis
A filmből ismert város - Casablanca
Fergeteges folklór vacsora
Kompátkelés a Gibraltári-szoroson
Sevilla, Cordoba & Granada műemlékei

Dátum:    10.02 - 10.10.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:   315.900,- Ft
Repülőtéri illetékek és csomag díjak kb.: 79.000,- Ft  
Egyágyas felár:   82.800,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  35,- EUR
Marokkói belépőjegyek kb.:  60,- EUR  
Marokkói fakultatív esti programok kb.: 100,- EUR
Spanyol belépők és foglalási díjak kb.: 100,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal; Spanyolországban ***/****, Marok-
kóban **** szállodák; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Spanyolország: Sevilla: katedrális; Cordoba: történelmi központ; Granada: Al-
hambra Marokkó: Fez, Marrakesh és Meknes óvárosa; Volubilis 

További információkért keresse fel honlapunkat!

ALHAMBRA

Egyes látványosságok megtekintése előzetes regiszt-
rációhoz/befizetéshez kötött, ezért ezeket lefoglaljuk 
minden utas számára. Kérjük, legkésőbb a hátralék 
befizetésével egy időben nyilatkozzanak, amennyiben 
NEM óhajtanak valamelyik programon részt venni. 
Döntésük visszavonhatatlan!
A fent említett belépők: Granada-Alhambra: kb. 
50,- EUR, Sevilla-Alcazar: kb. 13,- EUR, Katedrális 
kb. 9,- EUR, Cordoba-Mezquita kb. 10,- EUR 
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1. nap: Budapest - Lisszabon - 
Coimbra - Figueira da Foz
Repülés közvetlen járattal Lisz-
szabonba. Továbbutazás az ország 
harmadik legfontosabb városába, 
COIMBRA-ba, ahol Európa legré-
gibbnek tartott egyeteme található. 
Hangulatos a város sétálóutcája is 
és a Santa Cruz templom. Szállás Fi-
gueira da Fozban (júliusban a város 
környékén). FIGYELEM! Ha a Coimb-
rai Egyetem könyvtárlátogatását az 
Egyetem vezetősége nem teszi le-
hetővé, akkor a coimbrai városnézést 
kihagyjuk, helyette a QUELUZ Nem-
zeti Palotát tekintjük meg!

2. nap: Guimaraes - Bom Jesus do 
Monte - Braga
Városnézés GUIMARAES-ben, Por-
tugália első fővárosában. Tovább 
utazván meglátogatjuk BOM JESUS 
DO MONTE-t, Braga környékének leg-
látványosabb zarándokhelyét, majd 
ismerkedés a „portugál Rómának” is 
nevezett BRAGA városával. Legimpo-
zánsabb temploma a Sé (katedrális), 
amely a román, a gót, a barokk és a 
manuel stílus jegyeit is magán viseli. 
Séta a történelmi belvárosban és fő-
téren, ahol a patinás Viana és Astoria 
kávézók is régóta hozzátartoznak a 
városképhez. Szállás Figuera de Foz-
ban (júliusban a város környékén).

3. nap: Porto
Kirándulás a festői PORTO-ba: Dom 
Luis híd; a XII. századi román stílusú 
Sé (erőd-templom pompás panorá-
mával); a neoklasszicista Palacio da 
Bolsa; a Szent Ferenc templom pazar 
barokk aranydíszítése; és a hangula-
tos Ribeira városrész szűk, középkori 
utcácskái.  A bor szállítására egykor 
használt hajók egyikével hajókázás 
a folyón, majd kóstoló a híres portói 
borból. Szállás Figuera da Fozban 
(júliusban a város környékén).

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

5. nap: Batalha - Alcobaca - Nazaré 
- Óbidos
Egész napos kirándulás négy cso-
dálatos városba: BATALHA-ban a 
győztes csata emlékére épített góti-
kus templom megtekintése. ALCO-

BACA-ban Portugália legnagyobb 
temploma, a középkori ciszterci 
apátság legjobban megőrzött épüle-
te áll. NAZARÉ tulajdonképpen nem 
egy, hanem két város. A felsőváros-
ból fenséges kilátás nyílik a sziklás 
tengerpartra, az alsóváros sétánya 
mára hangulatos, éttermekkel, fagy-
laltozókkal, üzletekkel teli gyönyörű 
tengerparttá fejlődött. A megkapó-
an szép ÓBIDOS fehér házait szín-
pompás muskátlik, bougainvilleák és 
leanderek díszítik. Vára ma luxusz-
szállóként várja vendégeit. Keskeny, 
népművészeti boltokkal galériákkal 
teli utca vezet a Santa Maria temp-
lomhoz. Szállás Lisszabon környékén.

6. nap: Cabo da Roca - Sintra - 
Cascais - Estoril
CABO DA ROCA az európai száraz-
föld legnyugatibb pontja. SINTRA a 
portugál királyok nyári székhelye, az 
óváros központját a királyi palota ural-
ja. Láthatjuk a hattyúk, a szarkák és a 
címerek termét is. Az Atlanti-óceán 
partján, tarajos hullámok által ostro-
molt strandok, szörfparadicsomok 
mellett vezet utunk. Boca de Inferno 
barlangokkal és hasadékokkal tűzdelt 
sziklás tengerparti rész. A CASCAIS 
festői öble körül húzódó óváros sé-
tálóutcáin egymást érik az éttermek, 
kávézók és szuvenír üzletek. ESTORIL 
eredetileg halászfalu volt, de az idők 
folyamán elegáns üdülőhellyé alakult. 

Pálmákkal szegélyezett park köze-
pén áll Európa legnagyobb kaszinója. 
Szállás Lisszabon környékén.

7. nap: Lisszabon
Belém városrész egyik meghatározó 
látnivalója a Felfedezések emlékmű-
ve. Az építmény előtt egy márvány 
világtérkép található, amelyen meg-
jelölték a portugal hajósok felfede-
zéseinek dátumait. A Belém-torony 
(kívülről tekintjük meg) a Tejo folyó 
hajóforgalmát ellenőrizte, de volt 
börtön és raktár is. A repülés hős-
korából származó hidroplánon két 
bátor portugál aviátor 1922-ben szel-
te át az óceánt Lisszabontól Rio de 
Janeiróig. A Szent Jeromos templom 
és kolostor a manuel stílus mester-
művei. Itt találjuk Vasco da Gama és 
Camoes szarkofágjait is. A Comercio 
és a Rossio az igazi központ, ahol 
szökőkutakat, a Nemzeti Színházat 
és Operát is megtaláljuk. Este még 
élvezhetjük a kivilágított Lisszabon 
szépségeit. Transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás, éjszaka a repülőn.

8. nap: Budapest
Érkezés kora reggel Budapestre.
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Szálláshelyek az óceán közelében!
Lisszabon, a főváros látnivalói
Porto városa - világhírű bor hazája
Világörökségi helyszínek sokasága
Látványos közélpkori templomok
Sintra, a királyok nyaralóhelye

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

JÚLIUS 11-18., SZEPTEMBER 13-20. 

MÁJUS 16-24.*

Dátum:   05.16 - 05.24.*eltérő program!  07.11 - 07.18. 09.13 - 09.20. 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 257.600,- Ft  269.800,- Ft 247.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 68.000,- Ft  68.000,- Ft 68.000,- Ft
Egyágyas felár:  79.400,- Ft  74.900,- Ft 62.000,- Ft
Félpanziós felár itallal: 46.800,- Ft  49.800,- Ft 45.000,- Ft 
Idegenforg.adó kb. (helyszínen!)  6,- EUR    6,- EUR  6,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:  20,- EUR   20,- EUR  20,- EUR

Belépők: kb. 130,- EUR, 65 éves kor felett kb. 110,- EUR (*májusban kb. 140,- EUR, 65 éven felülieknek kb. 120,- EUR)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során autóbusszal; szállás középkategóriás szállodák 2 
ágyas, zuhanyozós / WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

*Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy májusi 
körutazásunk programja az itt megjelent-
től eltérő, így ha arra jelentkeznének, 
kérjük keressék fel honlapunkat, ahol 
megtalálják a részletes májusi programot.

PORTO
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Repülés Budapestről Lisszabonba, 
majd átszállás után továbbrepülés 
Madeira szigetére a déli órákban. 
Szállás 6 éjszakán át medencés 
szállodában Funchalban.

2. nap: Kelet-Madeira 
Egész napos, ebéddel egybekötött 
kirándulás keretében ismerkedés 
Madeira keleti részével. CAMACHA 
fonott kosarairól híres, Pico de Ari-
eiro a sziget harmadik legmagasabb 
pontja. RIBEIRO FRIO környéke a 
környező babérerdőkről és piszt-
rángosokról ismert. SANTANA kis, 
háromszög alakú, kétszintes háza-
iban laktak régebben a madeiraiak, 
ma múzeumként helyreállítva várják 
a látogatókat. A Portela hágó klí-
maválasztó, a sziget északi és déli 
része között. MACHICO volt az első 
Madeirán alapított település, mely-
ben még ma is a halászat a legfon-
tosabb tevékenység.

3. nap: Funchal
Gyalogos városnézés keretében is-
merkedés FUNCHAL látnivalóival. 
Érintjük a régi kikötőt és a mari-
nát, a yachtok pihenőhelyét, a Szt. 
Katalin parkot és a Városi parkot, 
ahol a városházát is találjuk. Látjuk 

Szt. Lőrinc szobrát és a róla elne-
vezett erődöt, a Mánuel király által 
építtetett Sé (katedrális) épületét. 
Felkeressük a híres piacot, valamint  
megismerkedhetünk a világhírű 
Madeira-hímzéssel is. A botanikus 
kert a buja szubtrópusi és trópusi 
növények, csodálatos virágok le-
nyűgöző együttese. Megkóstoljuk a 
különleges és kiváló madeirai bort, 
melyből vásárolhatunk is, ha ízlett. 

4. nap: Nossa Senhora do Monte - 
Eira Do Serrado
Szabadprogram vagy fakultatív 
kirándulás. Kabinos felvonóval (fa-
lultatív, helyszíni fizetés) jutunk 
fel a Funchallal szinte egybeépült 
MONTE városkába, ahol a Miasszo-
nyunk Templomban megtekintjük az 
utolsó magyar király, IV. Károly sírját. 
Séta a varázslatos, trópusi Jardins 
do Monte Palace kertben. Akinek 
kedve tartja (fakultatív, helyszíni 
fizetés), a fővárosba a helyi hagyo-
mányos ún. nyári szánnal, a tobog-
gannal juthat vissza! Ezt követően 
az Apácák Völgyének csodálatos 
panorámájában gyönyörködhetünk 
EIRA DO SERRADO-nál. Este fakul-
tatív programként részt vehetünk 
egy tipikus, vacsorával egybekötött 

madeirai folklóresten, ahol finom 
nyárson sült húsokkal és portugál, 
ill. madeirai dallamokkal, táncokkal 
ismerkedhetünk. 

5. nap: Porto Santo  - Santa Maria -  
Delfinles - Levada túrák - Jeep safari
Szabadprogram vagy többféle fa-
kultatív kirándulás (helyben fize-
tendő) közül választhatunk. Egész 
napos kirándulás ebéddel PORTO 
SANTO szigetére. Busszal és hajó-
val jutunk el a szomszédos szigetre, 
melynek fő attrakciója a 8 km hosz-
szú homokos strand, ahol fürdőzés-
re és vízisportokra is van lehetőség. 
Ha azonban Madeira szigetén ma-
radnánk, akkor hajózhatunk Kolum-
busz Kristóf híres hajójának, a Santa 
Mariának másával az óceánon. Akár 
delfinlesre is mehetünk egy ké-
nyelmes katamaránnal. Ha a sziget 
izgalmas belsejét szeretnénk fel-
fedezni, gyalogtúrára indulhatunk 
az egyik „Levada”, mentén. A „Le-
vada” Madeira egyik leghíresebb 
látnivalója, a nyitott (több száz 
kilóméternyi) vízvezeték-rendszer, 
melynek „partja” sétaösvény a tu-
risták számára. Terepjáróval is útra 
kelhetünk. Ezekre a programokra a 
helyszínen lehet jelentkezni. 

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

gyományos, színesre mázolt, nyi-
tott halászbárkákat, amelyek már 
Winston Churchillt is festésre ihlet-
ték. CABO GIRAO sziklájánál több 
mint 500 méter magasból nyílik 
fantasztikus kilátásunk. Kellemes 
sétát tehetünk RIBEIRA BRAVA 
kedves kis városában. Lélegzetelál-
lító és vadregényes panorámaúton 
jutunk a sziget északnyugati szeg-
letébe, PORTO MONIZ-ba, ahol fa-
kultatív lehetőségként fürödhetünk 
az óceánvízzel feltöltött természe-
tes medencékben. Hazafelé érintjük 
PAUL DA SERRA kopár, ember nem 
járta fennsíkját, mely gyakran felhő-
ködbe burkolózik. 

7. nap: Ponta Du Garajau - Santa Cruz
Délelőtt szabadprogram. Kora dél-
után a PONTA DO GARAJAU foknál, 
a Cristo Rei kilátópontnál búcsúzunk 
Madeirától. Rövid szabadidő a ten-
gerparti SANTA CRUZ bájos bel-
városában. Transzfer a repülőtérre, 
majd lisszaboni átszállással utazás 
Budapestre. Éjszaka a repülőn.

8. nap: Budapest
Hazaérkezés Budapestre a kora reg-
geli órákban.
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Madeira szigete
Az Atlanti-óceán buja virágoskertje, az „örök tavasz” szigete! A termé-
szet bőkezűen bánt nemcsak Madeirával, de testvérszigetével is! Porto 
Santo hosszú, lassan mélyülő tengerpartján igazi trópusi paradicsomban 
érezhetjük magunkat! 

Az Atlanti-óceán „úszó virágoskertje”
Üdülés & fakultatív kirándulások
Szállás medencés hotelben
2 x egész napos kirándulás ebéddel
Városnézés a fővárosban, Funchalban
Kombinálható a Portugál körúttal!

Dátum:   05.24 - 05.31.*eltérő program! 07.18 - 07.25. 09.20 - 09.27. 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 258.300,- Ft  278.800,- Ft  254.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 82.000,- Ft   82.000,- Ft 82.000,- Ft
Egyágyas felár:  63.200,- Ft   64.200,- Ft 63.200,- Ft 
Félpanziós felár itallal: 36.000,- Ft  38.000,- Ft 38.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  20,- EUR   20,- EUR  20,- EUR 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok: létszámfüggő (min. 15 fő), tájékoztató jellegű árak 
Porto Santo hajókirándulás: 135,- EUR
Santa Maria - Colombus hajója: 50,- EUR
Delfinles katamaránnal: 50,- EUR 
Félnapos Levada túra: 35,- EUR
Félnapos dzsip szafari: 50,- EUR     
Folklór est vacsorával és itallal: 50,- EUR
Nossa Senhora do Monte: 55,- EUR + 11,- EUR felvonó
Tobogán nyári szánkózás: 15,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programokon autóbusszal; szállás Funchalban, középkategóriás, me-
dencés szálloda 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban; reggeli és két napon ebéd; belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.

További információkért keresse fel honlapunkat!

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

FONTOS! 15 fő alatti létszám ese-
tén nem kizárólag a magyar Haris csoport 
privát túrájaként valósul meg az adott 
fakultatív program, hanem más - nem a 
Haris csoport - jelentkezőivel összevontan, 
kivéve a Nossa Senhora do Monte kirándu-
lást, ott szükséges a min. 15 fő és az itthoni 
jelentkezés a program indításához.

JÚLIUS 18-25., SZEPTEMBER 20-27. 

MÁJUS 24-31.*

*Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy májusi 
körutazásunk programja az itt megjelent-
től eltérő, így ha arra jelentkeznének, 
kérjük keressék fel honlapunkat, ahol 
megtalálják a részletes májusi programot.
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Körutazás & szigettúra kombinációja
UNESCO Világörökségek nyomában 
A főváros, Lisszabon látnivalói
Porto gyönyörű folyóparti városa 
Az „örök tavasz szigete”
Szállás Madeirán medencés hotelben
Változatos fakultatív kirándulások

Portugália & Madeira
Az európai kontinens legnyugatibb országában tett körutazás során Por-
tugália legfontosabb látnivalóit, világörökségi helyszíneit keressük fel. A 
tartalmas napok után átutazunk az „örök tavasz” szigetére, Madeirára, 
ahol a pihenés mellett változatos fakultatív programok közül válogathat!

UNESCO Világörökségek
» Guimaraes történelmi épületei

» Porto történelmi belvárosa 

» Tomar: Krisztus rend kolostora

» Alcobaca: Santa Maria templom

» Batalha: Győzelem temploma

» Sintra kulturális látképe

» Jeromos templom és kolostor

» Belém torony

LISSZABON

PROGRAM
1. nap: Budapest - Lisszabon - Coimbra - Figueira da Foz

2. nap: Guimaraes - Bom Jesus do Monte - Braga

3. nap: Porto - a híres bor, a Portói hazája

4. nap: Tomar - Fátima

5. nap: Batalha - Alcobaca - Nazaré - Óbidos

6. nap: Cabo da Roca - Sintra - Cascais - Estoril

7. nap: Lisszabon

8. nap: Lisszabon - Funchal

9. nap: Kelet-Madeira 

10. nap: Funchal

11. nap: Nossa Senhora do Monte - Eira Do Serrado

12. nap: Porto Santo / Santa Maria - Delfinles - Levada túrák - Jeep safari

13. nap: Nyugat-Madeira

14. nap: Ponta Du Garajau - Santa Cruz 

15. nap: Budapest

Dátum:    05.16 - 05.31. *eltérő program! 07.11 - 07.25. 09.13 - 09.27.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  496.800,- Ft  508.500,- Ft  497.600,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:   82.000,- Ft   82.000,- Ft  82.000,- Ft 
Félpanziós felár Portugáliában:   46.800,- Ft  49.800,- Ft  45.400,- Ft 
Félpanziós felár Madeiran:   36.000,- Ft  38.000,- Ft 38.000,- Ft
Egyágyas felár:    156.800,- Ft  149.800,- Ft  140.200,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:   40,- EUR   40,- EUR  40,- EUR
Idegenforgalmi adó Portugáliában: kb.  10,- EUR   8,- EUR  8,- EUR

Portugál belépőjegyek kb. 130,- EUR, 65 éves kor felett kb. 110,- EUR (*májusban kb. 140,- EUR, 65 éven felülieknek kb. 120,- EUR)
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; középkategóriás szálloda; reggeli és két napon ebéd; belépők Madeirán; idegenvezetés; BBP biztosítás

Az utazás részletes programját valamint a fakultatív kirándulások árát megtalálja az előző oldalakon illetve honlapunkon!

*Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy májusi 
utazásunk programja az itt megjelenttől 
eltérő így ha arra jelentkeznének, kérjük 
keressék fel honlapunkat, ahol megtalálják 
a részletes májusi programot.

JÚLIUS 11-25., SZEPTEMBER 13-27. 

MÁJUS 16-31.*
FUNCHAL

SANTANA PORTO
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1. nap: Budapest - Lisszabon - 
Ponta Delgada
Repülés Budapestről lisszaboni 
átszállással Sao Miguel szigetére. 
Gyalogos városnézés a szigetek köz-
igazgatási székhelyén, a hangulatos 
kisvárosban, PONTA DELGADA-ban. 
Megnézzük a reneszánsz stílusban 
épült Sao Bras-erődöt az óceán part-
ján, a barokk Sao Sebastiao Székes-
egyházat, a városházát és a városka-
put. Szállás Ponta Delgadában.

2. nap: Nyugati part - Sete Cidades
Utazás a páratlan szépségű, SETE 
CIDADES krátertavakhoz, melyek 
1440-ben jöttek létre egy vulkán-
kitörés következtében. A 3.000 m 
magas vulkáncsúcs helyén két kris-
tálytiszta tó alakult ki: a Lagoa Azul 
(Kék-tó) és a Lagoa Verde (Zöld-tó). 
Látogatás egy ananászültetvényen, 
ahol a különleges ananászlikőr meg-
kóstolása közben betekintést nyer-
hetünk a gyümölcs termesztésének 
rejtelmeibe is.  Szállás Ponta Delga-
dában.

3. nap: Tűz-tó - Ribeira Grande - 
Furnas - Vila Franca do Campo
Reggel a LAGOA DO FOGO, azaz 
Tűz-tó elnevezésű, smaragdzöld 
krátertó csodálatos kilátópontjához 

kirándulunk. RIBEIRA GRANDE a szi-
get második legnagyobb városa, is-
merkedés a nevezetességekkel: vá-
rosháza, Matriz templom, völgyhíd 
és a városi park. Utazás kelet felé, 
rövid pihenő a Santa Iria Belvedere 
kilátópontnál. Látogatás egy tea-
ültetvényen. Továbbutazás a FUR-
NAS-TÓ partjára. Fürdési lehetőség 
a termál tóban vagy sétálhatunk a 
Terra Nostra botanikus kertben. A 
tó északi részén megnézzük a gejzí-
reket és megkóstoljuk cozido nevű 
helyi ételt. (Ez a zöldséges pörkölt a 
talajból feltörő meleg vizű források 
gőzében fő meg. Régen a tűzhe-
lyet helyettesítvén, a háziasszonyok 
reggelente eltemették vaslábasu-
kat a földbe, délben pedig kiásták 
az elkészült ételkülönlegességet.) 
Szálláshelyünket VILA FRANCA DO 
CAMPO-n, a sziget régi fővárosán 
keresztül érjük el. Szállás Ponta Del-
gadában.

4. nap: Terceira - Praia da Vitória
Kora reggel repülés Terceira szigeté-
re. Érkezés után PRAIA DA VITÓRIA 
városába látogatunk. Séta a lenyűgö-
ző belvárosban, felkeresve a főbb ne-
vezetességeket. Délután szabadidő. 
Szállás Angra do Heroismóban.

5. nap: Angra do Heroismo - Monte 
Brasil - Algar do Carvao - Biscoitos
Városnézés ANGRA DO HEROIS-
MO-ban: reneszánsz óváros, Sao 
Joao Baptista erőd, Capitaes Gene-
rais palota, katedrális. Körbejárjuk a 
szigetet: MONTE BRASIL kilátó, AL-
GAR DO CARVAO - az egyetlen lá-
togatható függőleges vulkáni kürtő 
a világon, látogatás a BISCOITOS-i 
bormúzeumban és megnézzük a fe-
kete vulkáni kövekből kialakult ter-
mészetes úszómedencéket is. Ebéd-
re megkóstoljuk a helyi jellegzetes 
ételt, a cserépedényben készült íny-
csiklandozó marhasültet, az alcatrát. 
Szállás Angra do Heroismóban.

6. nap: Faial
Átrepülünk FAIAL szigetére. Érkezés 
után barangolunk a sziget hangula-
tos fővárosában, HORTA-ban. Dél-
után szabadprogram vagy fakultatív 
programként részt vehetünk delfin- 
és bálna lesen kishajóval (időjárás 
függvényében). Szállás.

7. nap: Pico
Kirándulás hajóval PICO szigeté-
re. Ellátogatunk az Azori-szigetek 
egyik legismertebb jelképéül szol-
gáló Pico-hegyhez, a 2.351 méter 
magas tűzhányóhoz. Megtekintjük 
továbbá az UNESCO világöröksé-
géhez tartozó bortermelő vidéket. 
A sziget hajdanán a bálnavadászok 
központja volt, így meglátogatunk 
egy régi bálnafeldolgozó üzemet és 
a Bálna Múzeumot. Este visszaté-
rünk Hortára, a szálláshelyünkre.

8. nap: Faial - Lisszabon
Reggeli után túra a szigeten: Vale 
dos Flamengos, Caldeira (a sziget 
legmagasabb pontja). Látogatás a 
CAPELINHOS tűzhányóhoz, amely 
1957-ben működött utoljára. Inter-
aktív látogatóközpontjában meg-
ismerhetjük a vulkánok születését!  
Délután hazautazás lisszaboni át-
szállással, éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés kora reggel Budapestre.
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Az óceán gyöngyszemei: Azori-szigetek
Az Atlanti-óceán közepén található, Portugáliához tartozó vulkanikus szi-
getcsoport kilenc 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 ismerked-
hetünk meg és rengeteg élménnyel gazdagodhatunk!

Mesés szigetvilág az Atlanti-óceánon
SAO MIGUEL - TERCEIRA - FAIAL - PICO
4 sziget - a zöld 1000 árnyalata!
Gasztronómiai különlegességek
Delfin- és bálnales
Gejzírek, fortyogó föld, tűzhányók
Fürdés a Terra Nostra termáltóban

Dátum:     06.06 - 06.14.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   399. 900, - Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 96.000,- Ft
Egyágyas felár:    132.800,- Ft 
Félpanzió (7 vacsora, ital nélkül) felára: 57.200,- Ft
Szervizdíj / borravaló:    20,- EUR
Belépők és hajójegyek kb.:  55,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program:
Delfin- és bálna les kishajóval (időjárás függvénye, min. 4 fő): kb. 55,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a körutazáson a SATA helyi légi-
társaság járataival, autóbuszokkal, valamint hajóval; szállás középkategóriás 
szállodákban; reggeli és ebéd a 3. és 5. napon; idegenvezetés; BBP biztosítás.

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

A programok sorrendje felcserélődhet az időjárás és nyitvatartás függvényében!
További információkért keresse fel honlapunkat!

SETE CIDADES

PICO
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1. nap: Budapest - Tirol
Utazás a Bajor-Alpokba. Berch-
tesgaden közelében, az impozáns 
hegykoszorú által ölelt, mesebeli KÖ-
NIGSSEE-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 központ-
jába. A híres Szt. Gallusz és Ot-
már-székesegyház a kolostor ne-
gyedben hívja fel magára figyelmet. 
A káptalani könyvtár kihagyhatat-
lan látnivaló, mely méltán került 
az UNESCO Világörökségek közé. 
Utazás a Bódeni-tó partjára, majd a 
Rajna partján fekvő festői szépségű 
STEIN AM RHEIN-be, ahol a Grimm 
mesék világa elevenedik meg. A 
kisváros Svájc egyik legrégebbi te-
lepülése, mely szinte változatlanul 
őrizte meg középkori városmag-
ját. Délután látogatás a középko-
ri jellegét szintén hűen megőrző 
SCHAFFHAUSEN-ben. A XI. száza-
di alapokra épült, ma református 
Münster (templom), egykor bencés 
apátság volt, az óváros legnagyobb 
épületegyüttese. Schaffhausen 
keleti szélén, tokaji szőlőtőkékkel 
beültetett dombon emelkedik a te-
lepülés jelképe, Svájc egyedülálló 

kör alakú épülete, a Mentsvár, a régi 
erődrendszer megmaradt része. 
A város peremén található az or-
szág- és Európa egyik legnagyobb 
vízesése, a RAJNA-vízesés! Szállás 
a franciaországi Mulhouse-ban.

3. nap: Basel - Bern - Gruyéres
Délelőtt városnéző séta „Svájc 
aranykapujában”, a svájci ipar köz-
pontjában, BASEL-ben. A régió 
teherkikötőjét a Rajna köti ösz-
sze az Északi-tengerrel. A telepü-
lés központja az óvárosi piactér és 
környéke, ahol a városháza is áll. 
Továbbutazás a szövetség székhe-
lyére, BERN-be, melynek óvárosa az 
UNESCO világörökség része, az Aare 
folyó egyik kanyarulatában fekszik. 
A nevezetességek (városháza, par-
lament, Szent Vince nagytemplom 
stb.) megtekintése után irány a kö-
zépkori hangulatú GRUYÉRES! Este 
érkezünk a svájci síparadicsomban 
található szállodánkba, 3 éjszakára. 
Szállás.

4. nap: Mont Blanc - Chamonix - 
Aiguille du Midi
Kirándulás a MONT BLANC (Az 
Alpok legmagasabb hegycsúcsa) 
tövében található franciaországi 
CHAMONIX-ba, ahonnan kedvező 
időjárás esetén kabinos felvonóval 
juthatunk fel az AIGUILLE DU MIDI 

3.842 méter magas hegycsúcsára. 
Ennek a napnak legfontosabb meg-
határozója az időjárás. Átkelünk a 
hágón Chamonix-ba a Mont Blanc 
látványa kedvéért. Bízva a kedvező 
időjárásban, az említett felvonók-
kal legyőzzük a magasságot, kivé-
ve, akinek az orvos nem javasolja a 
közel 4.000 méteres tartózkodást. 
Szállás az előző szállodában.

5. nap: Genf - Lausanne - Montreux - 
Chillon
Egész napos kirándulás a Genfi-tó 
körül. Elsőként látogatás a „pro-
testáns Rómába”, GENF-be, mely 
több világszervezet székhelyének 
is otthont ad (ENSZ, Nemzetkö-
zi Vöröskereszt stb.). Városnézés: 
Nemzetek Palotája, St. Pierre Ka-
tedrális, Reformáció Emlékműve 
stb. Továbbutazás LAUSANNE-ba. 
Séta az óvárosban. Svájc talán leg-
rangosabb műemlékét, és egyben 
egyetlen gótikus katedrálisát a Not-
re Dame-ot is megtekintjük. Séta a 
jazz fesztiváljáról híres MONTREUX 
patinás, XVII-XIX. században épült 
szállodasorán, a tóparton. A nap 
utolsó állomásaként CHILLON le-
gendás vizivárát keressük fel. Szállás 
az előző szállodában.

6. nap: Zermatt - Gornergrat - 
Matterhorn - Gletsch
Reggeli után irány ZERMATT. Ez a 
kisváros az Alpok egyik legelegán-
sabb üdülőhelye, a Matterhorn lába-
inál fekszik 1.600 m magasságban. 
Fogaskerekű vasúttal felkapaszko-
dunk a GORNERGRAT sziklagerin-
cének kilátópontjára. Innen lélegzet-

elállító panoráma nyílik a „havasok 
arénájára”, a MATTERHORN és a 
MONTE-ROSA havas csúcsaira. Zer-
mattból továbbutazás a csodaszép, 
FURKA-hágón keresztül, GLETSCH 
irányába. A falucska nevéből szár-
mazik a gleccser kifejezés, hiszen 
a Rhone gleccser lábánál fekszik. 
Egyedülálló élményben lehet ré-
szünk: besétálunk a gleccser száján, 
az örök jég birodalmába! Szállás Me-
iringen környékén.

7. nap: Aareschlucht - Lauterbrun-
nen-völgy - Luzern - Tirol
Utazás AARESCHLUCHT-ba, az Aare 
folyó által kivájt szurdokba, ahol 
teszünk egy kellemes kis sétát. Kö-
vetkező állomásunk a Berni Felvidék 
éke, a LAUTERBRUNNEN-völgy. 
Olyan - gyönyörű, gleccserektől 
csipkézett - hegyek veszik körül, 
mint az Eiger, Jungfrau, Shilthorn 
és Breithorn. Délután ismerkedés az 
egyik leghangulatosabb svájci kis-
várossal, LUZERN-nel. A település a 
romantikus Vierwaldstatti-tó partja 
és a Pilatus-hegy lába között fek-
szik. Séta az óvárosban, ahol megte-
kintjük a város jelképét, a középkori 
fedett fahidat, a Kapelle-brücke-t. 
Elhagyjuk Svájcot, hogy felkeressük 
Európa egyik mini államát, LIECH-
TENSTEIN-t! Megálló egy rövid séta 
erejéig. Az esti órákban érkezünk ti-
roli szálláshelyünkre.

8. nap: Tirol - Budapest
Hazautazás pihenőkkel. Rövid séta 
az Inn partján fekvő hangulatos kis-
városban, RATTENBERG-ben. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.
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A kontinens legszebb hegycsúcsai
Mont Blanc, Matterhorn, Jungfrau
Svájci hotelek mesés környezetben
Európa legnagyobb vízesése a Rajnán
Stein am Rhein és Gruyéres városkái
Kivételes élmény: a gleccser születése!
Vacsora után focimeccsek!

Svájci nagy körutazás JÚNIUS 21-28.
Lélegzetelállító, 4000 méteres hegycsúcsok, középkori hangulatú kisvá-
rosok, zöldellő alpesi legelők, minőségi borok és világhírű sajtok, csodá-
latos mediterrán tavak… Svájc megunhatatlan! Programunkban minden 
gleccserek névadója, Európa legmagasabb csúcsa, patinás üdülőhelyek és 
a Lindt csokoládék tengernyi választéka! A legszebb programra töreked-
tünk, a jót még tovább javítottuk. Ha velünk jön, meggyőződhet róla!

Dátum:   06.21 - 06.28.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  199.500,- Ft
Egyágyas felár:   48.500,- Ft
Félpanziós felár (6):   29.800,- Ft  (A 2. estén nincs közös vacsora)
Belépőjegyek ára kb.:  175,- CHF és 65,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:  15,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás kö-
zépkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyozós / WC-s szobáiban; reggeli; 
idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: St. Gallen kolostora, Bern óvárosa, Jung-
frau-Aletsch-Bietschhorn régió, Lavaux teraszos szőlőültetvényei

További információkért keresse fel honlapunkat!

GORNERGRAT
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Holland tulipánshow
Ha meghalljuk a kis ország nevét, azonnal a sajt, a fapapucs, a tulipán és a 
szélmalom jut az eszünkbe. Ezek valóban az ország jelképei, de a valóság 
ennél több. A szorgalmas hollandok fejlett ipart, mezőgazdaságot, keres-
kedelmet és közlekedést teremtettek. Az utazás során egyaránt megis-
merkedünk a jelképekkel és a valósággal. Április az idegenforgalmi fősze-
zon, ekkor látogat a legtöbb turista az országba a világ minden tájáról.  
Rugalmas közlekedés! Válassza utazásához az Ön számára legkényelme-
sebb közlekedési módot! Autóbusz, repülő, vagy akár ezek kombinációja.

Rugalmasan választható közlekedés!
Megújúlt program - sok újdonsággal
Útközben: Rothenburg ob der Tauber 
KEUKENHOFI TULIPÁNSHOW
Amszterdam - a meglepetések városa
Látogatás a Rijks Museumban
Rotterdam & Delft & Hága

1. nap: Budapest - Nürnberg 
Reggel elutazás Ausztrián keresztül 
NÜRNBERG-be. Délután városnéző 
séta Frankföld fővárosában: Tornyos 
kapuk, Szent Lőrinc-templom, Alb-
recht Dürer háza, Főtér, Miasszonyunk 
temploma stb. Szállás Nürnbergben.

2. nap: Nürnberg - Maria Laach
Reggeli után utazás Németország 
egyik legszebb városába, ROTHEN-
BURG OB DER TAUBER-be. Belvárosi 
séta során ismerkedés a főbb látniva-
lókkal. Rövid szabadidőt követően 
irány északnyugat. A 61-es autópá-
lyán haladva kitérőt teszünk MARIA 

LAACH-ba, ahol megtekintjük XI. 
századi, háromhajós apátságot, a 
román építészeti stílus csodálatos 
alkotását. Továbbutazás, szállás Düs-
seldorf környékén. 

3. nap: Rotterdam - Delft 
Irány az eindhoveni repülőtér, ta-
lálkozó a repülővel érkező utastár-
sakkal. Utazás Hollandia második 
legnagyobb településére, a világ 
hajdani legnagyobb kikötővárosába, 
ROTTERDAM-ba („Európa-árboc”, 
panoráma kilátás a kikötőre). Rövid 
pihenő DELFT-ben, mely ugyan kis-
város, de sokak véleménye szerint 

szépsége és történelme felülmúlja a 
két nagy szomszédját, Rotterdamot 
és Hágát. Szállás Utrecht környékén. 

4. nap: Aalsmeer - Keukenhof - Hága
AALSMEER-ben rendezik meg a világ 
legnagyobb virágárveréseit. Látoga-
tás Hollandia leghíresebb kertjében, 
KEUKENHOF-ban. A látványos tuli-
pán show megtekintése, a stílusos, 
„Európa tavasza” elnevezésű kiállítá-
son. Délután irány HÁGA, Hollandia 
közigazgatási központja! Városnézés: 
Binnenhof (parlament), Békepalo-
ta, Madurodam (mini Hollandia) stb. 
Szállás Utrecht környékén.

5. nap: Amszterdam 
Egész napos kirándulás AMSZTER-
DAM-ba, amely hangulatos utcái, 
szép látképe, vendégszerető étter-
mei és kiskocsmái révén rendkívül 
népszerű úticél. Ismerkedés a sok-
szor „meglepetések” városaként is 
említett településsel, hajókirándulás 
a grachtokon. Látogatás a Rijks Mú-

zeumban, amelynek legismertebb 
kincse Rembrandt „Éjjeli őrjárat” al-
kotása. Látogathatóság függvényé-
ben a Királyi Palota megtekintése 
is szerepel terveink között, valamint 
nem maradhat ki programunkból egy 
gyémántcsiszoló műhely felkeresése 
sem. Szállás Utrecht környékén.

6. nap: Schermerland - Volendam - 
Marken - Boppard 
SCHERMERLAND a szélmalmok 
vidéke. Egy malomba betekintve 
mi is megnézhetjük, hogyan éltek 
régen a szorgos hollandok. Ezután 
kirándulás VOLENDAM és MARKEN 
népművészeti halászfalvakba. Aki 
szeretne gyorsan hazatérni, ezen a 
napon hazarepülhet Eindhovenből. 
Érkezés az esti órákban. A többiek-
kel folytatjuk utunkat autóbusszal, a 
Rajna partjára. 

7. nap: Boppard - Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.

          BUSZ / BUSZ         BUSZ / REPÜLŐ           REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:          04.11 - 04.17.          04.11 - 04.16.            04.13 - 04.16.

RÉSZVÉTELI DÍJ:      175.800,- Ft        169.900,- Ft          144.400,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:           ---         26.000,- Ft             49.000,- Ft
Félpanziós felár:                46.000,- Ft          42.800,- Ft            26.500,- Ft
Egyágyas felár:           49.800,- Ft         45.300,- Ft            28.700,- Ft

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

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program során autóbusszal; szállás Hollan-
diában és Németországban középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban; reggeli,  
idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Amszterdam védművonala

További információkért keresse fel honlapunkat!

KEUKENHOF

DELFTAMSZTERDAM
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1. nap: Budapest - Mannheim 
Utazás Budapestről a reggeli órák-
ban rövid pihenőkkel. Szállás Mann-
heim környékén.

2. nap: Luxemburg - Brüsszel 
A repülős utasoknak kora reggel el-
utazás LUXEMBURG-ba Találkozás az 
autóbuszos vendégekkel a délelőtt 
órákban a repülőtéren, majd  város-
néző séta a LUXEMBURGI Nagyher-
cegség fővárosában. Ebédszünetet 
követően továbbutazás Belgiumba. A 
WATERLO-i csata helyszíne sem ma-
rad ki a programból. Esti séta a világ 
legszebb főterén! Szállás Brüsszelben.

3. nap: Gent - Brugge 
Városnéző séták a flamand vidék 
legszebb városaiban. GENT-ben Jan 
Van Eyck, „A titokzatos bárány imá-
dása”; BRUGGE-ben Michelangelo 
világhírű alkotásának - „Brugge-i 
Madonna” - megtekintése szerepel 
a programban. E két várost méltán 
hasonlítják az itáliai Firenzéhez és 
Velencéhez. Szállás Brüsszelben.

4. nap: Brüsszel - Antwerpen 
A belga fővárost a helyiek gyak-
ran emlegetik „Európa szíveként”. 
Városnézés BRÜSSZEL-ben: Szent 
Mihály Székesegyház, Grand Place, 

Városháza, Manneken Pis, Atomium 
stb. Ebéd, majd utazás ANTWER-
PEN-be, városnéző séta, látogatás 
az egyedülálló Miasszonyunk temp-
lomában. Szállás Brüsszelben.

5. nap: Brüsszel - Rotterdam
Reggeli után visszatérünk a belga 
főváros központjába, ahol megte-
kintjük Királyi Képtárat (Rubens, 
Bosch és Bruegel). Délután utazás 
Hollandiába. Első holland prog-
ramunk: ROTTERDAM, Hollandia 
második legnagyobb települése, 
Európa legnagyobb kikötővárosa, 
mely az ezredfordulón még a világ 
legnagyobb kikötője volt. („Euró-
pa-árboc”-ról panoráma a kikötőre). 
Szállás Utrecht környékén.

6. nap: Keukenhof - Delft - Hága 
Reggel irány KEUKENHOF, a látvá-
nyos Tulipánshow. Ezután HÁGÁ-val, 
a kormányzati székhellyel ismerke-
dünk: Binnenhof (Parlament), Béke-
palota stb. Látogatás a felújított 
Mauritshuis-ban, ahol többek között 
Vermeer, Rembrandt, festményei 
nyűgözik le az embert. DELFT az 
egyik legszebb kisváros, a „delfti 
porcelán”, a fajansz hazája. Szállás 
Utrecht környékén.

7. nap: Amszterdam 
Városnézés a hangulatos, mindig 
nyüzsgő AMSZTERDAM-ban: ha-
jókirándulás a grachtokon (csator-
nákon), Rijks Múzeum (Rembrandt: 
„Éjjeli őrjárat”), gyémántcsiszoló, 
Királyi Palota (kívülről), Dam-tér, 
belvárosi séta stb. Szállás Utrecht 
környékén.

8. nap: Alkmaar - Volendam - Mannheim  
Délelőtt látogatás ALKMAAR-ban a 

híres sajtvásáron. SCHERMERLAND 
a szélmalmok hazája, végül VO-
LENDAM a népművészetéről híres 
halászfalu következik. Azon utasa-
ink, akik a kényelmet választották, 
hazarepülnek. A többiekkel foly-
tatjuk utunkat autóbusszal a Rajna 
partjára. 

9. nap: Boppard - Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.
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Kényelmesebb és TARTALMASABB!
A híres KEUKENHOFI TULIPÁNSHOW
Rijks Múzeum & a Királyi Képtár
Látogatás a híres alkmaari sajtvásáron 
Esti séta a világ legszebb főterén
Rubens városa, Antwerpen 
A szélmalmok hazája, Schermerland

Benelux körutazás ÁPRILIS 24-MÁJUS 2. (ÁPRILIS 25 - MÁJUS 1.)
BENELUX államok - három kis ország, melyek neve a történelem folyamán 
és gazdasági kapcsolataik révén összefonódott. Körutazásunk során a né-
metalföldi festőművészet kiemelkedő alkotásaival is megismerkedünk. 
Tavaszi utunk nemcsak a művészet, hanem a virágok jegyében is telik! 
Hollandiában a világhírű KEUKENHOF Tulipánshow megtekintése felejt-
hetetlen élményt nyújt!

   BUSSZAL   REPÜLŐVEL
Dátum:   04.24 - 05.02.  04.25 - 05.01.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  199.900,- Ft  209.900,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:       ---   55.000,- Ft 
Egyágyas felár:  78.200,- Ft  66.300,- Ft
Félpanziós felár:  50.800,- Ft (8 vacsora) 41.800,- Ft (6 vacsora)

Belépőjegyek, hajójegy és a fülhallgató kb.: 120,- EUR 
Idegenforgalmi adó kb.: 12,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint autóbusszal vagy repülővel, a program során busz-
szal; szálás 2 éj Németországban, 2 éj Brüsszelben és 3 éj Hollandiában ****/*** szállodák ; büféreg-
geli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökségek: Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; Brugge óvárosa; 
Hollandia: Amszterdam csatornarendszere és védművonala; Luxemburg: Luxembourg óvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

AMSZTERDAM

BRUGGE

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

2. nap: Luxembourg - Brüsszel 
A repülős utasoknak kora reggel el-
utazás Luxembourgba, találkozó az 
autóbuszos vendégekkel. Városnéző 
séta LUXEMBOURG-ban, a Nagyher-
cegség fővárosában, majd irány Bel-
gium! Nem maradhat ki programunk-
ból WATERLOO, ahol a Napóleon 
számára végzetes, sorsfordító csata 
zajlott. Esti séta a világ legszebb, 
virágszőnyeggel díszített főterén! A 
BRÜSSZELI VIRÁGSZŐNYEG-et Má-
ria mennybemenetelének ünnepére 
készítik el minden páros esztendő-
ben. Szállás Brüsszelben.

3. nap: Gent - Brugge 
Városnéző séták a flamand vidék leg-
szebb városaiban. GENT-ben Jan Van 
Eyck, „A titokzatos bárány imádása”; 
BRUGGE-ben Michelangelo világ-
hírű alkotásának, a „Brugge-i Ma-
donná”-nak megtekintése szerepel 
programunkban. E két várost méltán 
hasonlítják az Itáliai Firenzéhez és 
Velencéhez. Szállás Brüsszelben.

4. nap: Brüsszel - Antwerpen 
A belga főváros „Európa szíve”. 
Városnézés BRÜSSZEL-ben: Grand 
Place, városháza, Manneken Pis, 
Atomium stb. Kirándulás Rubens vá-
rosába, ANTWERPENBE. Városnéző 
séta, látogatás az egyedülálló Mi-
asszonyunk templomában.  Szállás 
Brüsszelben.

5. nap: Brüsszel - Rotterdam
Brüsszelben megtekintjük Királyi 
Képtárat (Rubens, Bosch és Bruegel). 
Délután utazás Hollandiába. ROTTER-
DAM az ország második legnagyobb 
települése, Európa legnagyobb kikö-
tővárosa, mely az ezredfordulón még 
a világ legnagyobb kikötője volt. („Eu-
rópa-árboc”-ról panoráma a kikötőre). 
Szállás Utrecht környékén.

6. nap: Aalsmeer - Delft - Hága 
Reggel AALSMEER-ben a világ leg-
nagyobb virágárverését keressük 
fel, majd irány DELFT, az egyik leg-
szebb kisváros, a „delfti porcelán”, 
a fajansz hazája. Befejezésül ismer-
kedés HÁGÁ-val, a kormányzati 
székhellyel: Binnenhof (Parlament), 
Békepalota stb. Látogatás a felújí-
tott Mauritshuis-ban, ahol többek 
között Vermeer, Rembrandt, Brueg-

hel festményei nyűgözik le az em-
bert. Szállás Utrecht környékén.

7. nap: Amszterdam
Városnézés AMSZTERDAM-ban: ha-
jókirándulás a grachtokon (csatorná-
kon), Rijks Múzeum (Rembrandt: „Éj-
jeli őrjárat”), gyémántcsiszoló, királyi 
palota (kívülről), Dam-tér, belvárosi 
séta stb. Szállás Utrecht környékén.

8. nap: Alkmaar - Volendam - Mannheim 
Délelőtt látogatás ALKMAAR-ban a 

híres sajtvásáron. SCHERMERLAND 
a szélmalmok hazája, végül VOLEN-
DAM a népművészetéről híres ha-
lászfalu következik. Azon utasaink, 
akik a kényelmet választották, ha-
zarepülnek. A buszos utasaink késő 
este érkeznek a Mannheim környéki 
szállásunkra.

9. nap: Mannheim - Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel, érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.
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   BUSSZAL   REPÜLŐVEL
Dátum:   08.14 - 08.22.   08.15 - 08.21.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  199.800,- Ft    209.800,- Ft 
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:          ---   55.000,- Ft  
Félpanziós felár   59.500,- Ft  (8 vacsora)  50.200,- Ft  (6 vacsora)
Egyágyas felár:  77.000,- Ft  64.700,- Ft

Belépők, hajójegy és fülhallgató:  kb. 130,- EUR
Idegenforgalmi adó:   kb. 12,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: légkondicionált autóbusszal VAGY oda-visszaútban repülővel, a progra-
mok során busszal; 2 éj Németországban, 3 éj Brüsszelben és 3 éj Hollandiában *** szállodák 2 
ágyas, zuh. / WC-s (TV) szobáiban; büféreggeli; BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökség: Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; Brugge óvárosa; Hollan-
dia: Amszterdam csatornarendszere és védművonala; Luxemburg: Luxemburg óvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

Benelux államok
BElgium, NEderland és LUXemburg három kis ország, melyeknek nevét 
gyakran emlegetjük együtt a múlt történelmi és a jelen gazdasági kapcso-
lata révén. Az Európai Unió bölcsőjének is tekinthetjük a vidéket. Prog-
ramunk meghatározó része a németalföldi festészet. Brüsszelben felke-
ressük a Királyi Képtárat, Amszterdamban a Rijks Múzeumot, Hágában a 
Mauritshuis-t, valamint Brugge és Gent művészettörténeti kincseit is. 

A BRÜSSZELI VIRÁGSZŐNYEG idején! 
Új útvonal - tartalmasabb program
Egyenesen Luxemburgba repülünk
Brüsszel & Amszterdam & Hága
Újdonság: Rubens városa, Antwerpen
Látogatás a híres alkmaari sajtvásáron 
A németalföldi festészet legjava

BRÜSSZEL

ANTWEPEN

ALKMAAR
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1. nap: Budapest - Mannheim 
Elutazás Budapestről a reggeli órák-
ban rövid pihenőkkel. Vacsora, szál-
lás Mannheim környékén.

2. nap: Heidelberg - Speyer 
Városnéző séta HEIDELBERG-ben. 
Az egykori kelta, később római tele-
pülés az érsekség, majd a XII. század-
ban a Hohenstauf család tulajdonába 
került. 1386 óta egyetemi központ. 
Délután utazás SPEYER városába, is-
merkedés a főbb nevezetességekkel. 
A település román stílusú székesegy-
házának kriptája, a „világ legszebb al-
temploma”, amely több német-római 
császár síremlékét is őrzi. Vacsora, 
szállás Boppardban.

3. nap: Eltz - Trier
Egész napos kirándulás a MOSEL 
folyó völgyében KOBLENZ-től TRI-
ER-ig. Látogatás ELTZ várában. A 
középkori építmény az ország egyik 
legszebb, leglátványosabb, legro-
mantikusabb vára. TRIER a legré-
gibb város német földön, római em-
lékei egyedülállóak. Városnéző séta: 
Porta-Nigra (II. században épült, 
világviszonylatban is a legnagyobb 
római kapuépítmény), Dóm, Miasz-
szonyunk-temploma, Aula Palatina 
(a IV. századi császári palota egyet-
len fennmaradt épülete, építtetője I. 
Constantinus császár, a keresztény-
séget államvallásnak kihirdető ural-
kodó). Vacsora, szállás Boppardban.

4. nap: Koblenz - Limburg 
Délelőtt városnézés a Rajna és a 
Mosel folyók találkozásánál fekvő, 
műemlékekben rendkívül gazdag 
városban, KOBLENZ-ben. A Deut-
sches Ecknél  (a német egység mo-
numentális emlékművénél) kabinba 
szállunk, és átlibegünk a Rajna fölött 
a túlparton magasodó, Ehrenbe-
reitstein várához, hogy megismer-
kedjünk a porosz militarizmussal, no 
meg a kilátóteraszról nyíló páratlan 
panorámával. Délután ismerkedés a 
Lahn melletti LIMBURG, a legszebb 
német városok egyikének látniva-
lóival. A kimagasló dómot különös, 
későromán stílusával először az 
1235-ben épült hídról nézzük meg. A 
város szinte teljesen gerendavázas 
házakból épült, egész utcák, terek 
őrzik az építészeti remekműveket. 
Kell hagyni szabadidőt is a bolyon-
gásra. Limburg felejthetetlen! Va-
csora, szállás Boppardban.

5. nap: Brühl - Köln 
KÖLN világhírű katedrális-város a 
Rajna mentén. Az egykori római te-
lepülés már a IV. században fontos 
egyházi központ, később szabad ki-
rályi város lett. Formálisan itt alakult 
meg a XIV. században a Hanza-vá-
rosok szövetsége, és itt jött létre a 
világ egyik legelső tőzsdéje. A II. 
világháborúban a belváros 90 %-a 
romba dőlt, de napjainkban ez sze-
rencsére már nem érzékelhető. Lá-
togatás a középkori alapokra épülő 
dómban. A brühli AUGUSTUSBURG 
kastély a legelső rokokó stílusú re-
mekmű Németországban. A legtöbb 
hercegi udvar mintaként használta 

fel a kastély-együttest, amely egy 
XII. századi kölni érseki vadaspark 
várból nőtte ki magát évszázadok 
során. Vacsora, szállás Boppardban.

6. nap: Kaub - Loreley-szikla - 
Rüdesheim
Reggeli után hajózás a RAJNA festői 
szépségű völgyében Boppardból ST. 
GOARSHAUSEN-be. A hajózás után 
kihagyhatatlan a LORELEY szikláról 
elénk táruló panoráma! A Heine által 
megénekelt szép, de gonosz tündér 
emlékét őrzi a hely. A rege szerint a 
sziklán fésülgette aranyhaját a go-
nosz tündér és dallal bűvölte a hajó-
sokat, akik itt a vesztükbe rohantak. 
KAUB a Közép-Rajna vidék egyik 
legjelentősebb szőlőművelő helye, 
már a római kor óta. A városka kö-
zelében találjuk a folyó közepén 
emelkedő PFALZ sziklaszirtjét. Pfal-
zgrafenstein erődjét a XIV. század-
ban a pfalzi hercegség létesítette 
a rajnai vámjog biztosítására. A táj 
látnivalói közül kiemelkedik RÜDES-
HEIM kisvárosa. Utolsó programunk 
keretében szőlőskertek, és a Rajna 
menti lankák között fellibegőzünk a 
Niederwald-emlékműhöz, ahol Ger-
mania alakja emlékeztet mindenkit 
az 1871-ben kiküzdött német egység 
emlékére. A páratlan panoráma mi-
att is érdemes itt egy kicsit megpi-
henni! Vacsora, szállás Mannheim 
környékén.

7. nap: Mannheim - Budapest 
Az elmúlt napok felülmúlhatatlan él-
ményeivel szívünkben hazautazunk 
az odaúttal hasonló útvonalon, rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.
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Németföld két legrégebbi városa
Eltz mesebeli romantikus vára
Heidelberg, a híres egyetemi város
Hajózás a Rajnán - Loreley-sziklák
Limburg - igazi ékszerdoboz
A gótika csodája, a kölni dóm

Német-római császárvárosok AUGUSZTUS 9-15.
A Rajna és a Mosel folyó völgye Németország egyik legszebb vidéke.  
Szokatlanul meredek hegyek szegélyezik a folyók kanyargós útját, mely-
nek mentén lépten-nyomon szőlőültetvények húzódnak. A rajna-völgyi 
Loreley-szikla szépségét Heinrich Heine is megénekelte 1823-ban: „Már 
hűvös az este; a Rajna nyugodtan folydogál; a hegycsúcs sugarasra gyúlt 
alkonypírban áll. Ott fenn ül - ékszere csillog - a leggyönyörűbb leány; 
aranyhaja messzire villog aranyfésűje nyomán.” (Szabó Lőrinc fordítása)

Dátum:     08.09 - 08.15.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   189.900,- Ft
Egyágyas felár:    35.000,- Ft
Belépők, hajójegyek és fülhallgató kb.:  110,- EUR
Idegenforgalmi adó:    10,- EUR (Helyszínen fizetendő!)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategóriájú szállodák / panziók, félpanzió, idegenvezetés, 
BBP biztosítás

UNESCO világörökségek: Speyer: dóm; Trier: Római kori műemlékek, a Szent Péter dóm, Miasszo-
nyunk-temploma; Brühl - Augustusburg kastélya

További információkért keresse fel honlapunkat!

HEIDELBERG

ELTZ
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1. nap: Budapest - Tirol
Utazás pihenőkkel Tirol tartomány-
ba. Séta a bájos RATTENBERG-ben. 
Az egyetlen utcácskából álló óváros 
ódon házai, templomai kihagyha-
tatlan látnivalók! Vacsora, szállás 
Tirolban.

2. nap: Lindau - Meersburg - 
Oberprechtal
Irány a Boden-tó partján fekvő 
LINDAU, a „sváb Velence”. Rövid 
séta a belvárosban (kikötő, a gótikus 
Szt. Péter templomban található id. 
Holbein freskói, a festett homlok-
zatú régi városháza). MEERSBURG 
romantikus település a tóparton, a 
„Boden-tavi vörös Burgundia vá-
rosa”. A tópartot elhagyva, Singen 
- Villingen - Schwenningen útvona-
lon utazunk Fekete-erdei szálláshe-
lyünkre. DONAUESCHINGEN-ben 
megkeressük azt a helyet, ahol a 
Breg és Brigach patakok egyesül-
nek, s már Duna néven folytatja 
útját „Európa kék szalagjaként” a 
Fekete-tenger felé. Vacsora, szállás 
Oberprechtalban. 

3. nap: Freiburg - Colmar - Riquewihr 
Utazás FREIBURG-ba, a régi egye-
temi és püspöki központba. Ismer-
kedés a főbb nevezetességekkel: 
a „bikavér színű” Kaufhaus, Sváb 
kapu, a fantasztikus gót székes-
egyház stb. Átkelve a Rajnán láto-
gatás a „legelzászibb” városban, 

COLMAR-ban. Csónakból csodál-
juk meg a „Kis Velence” favázás, 
ódon házait. Séta a középkori és 
reneszánsz épületek között. Elzászi 
utazásunk egyik leglátványosabb 
települése a favázas házairól híres, 
falakkal övezett, bájos RIQUEWHIR. 
Vacsora, szállás Oberprechtalban.

4. nap: Strasbourg - Hohkönigsburg
Irány a franciaországi STRAS-
BOURG, „Európa fővárosa”! Látniva-
lókban gazdag székesegyháza, zeg-
zugos utcái, a hangulatos La Petite 
France-negyed (Kis Franciaország) 
sok turistát csalogatnak. Hajóról 
az Unió negyedét is megcsodáljuk. 
Elzász egyik legnépszerűbb látni-
valója HOHKÖNIGSBURG, a közel 
900 éve emelt sasfészek, urai között 
a Hohenstaufen és a Lotharingiai 
ház is megtalálható volt. 1633-ban a 
svédek pusztították el és II. Vilmos, 
az utolsó német császár építtette 
újjá. A középkori hangulatot árasztó 
várat a filmesek szívesen választják 
helyszínül, még a Gyűrűk urának ké-
szítőit is inspirálta! Vacsora, szállás 
Oberprechtalban.

5. nap: Triberg - Titisee - Glottertal
A napot a Fekete-erdő vidékén tölt-
jük. TRIBERG-ben található Németor-
szág legmagasabb vízesése (162 m). 
Múzeumában a helyi népviselettel, a 
kakukkos órák eredetével, különleges 
zenélő szerkezetekkel ismerkedhe-

tünk. Délben a világ legnagyobb 
kakukkos órajátékát is hallhatjuk, 
láthatjuk! Továbbutazás a Duna igazi 
eredetéhez, ahol a hatalmas folyam 
még csak kicsi csermelyként csor-
dogál. Hajózás a Fekete-erdő tündéri 
tengerszemén, a TITISEE-n, melynek 
szépségét Szabó Lőrinc is megéne-
kelte. Természetesen nem maradhat 
ki a sorozatból ismert SCHWARZ- 
WALD klinika helyszíne sem a csodás 
fekvésű GLOTTERTAL-ban. Vacsora, 
szállás Oberprechtalban.

6. nap: Mainau - Reichenau - Kons-
tanz - Tirol
Utazás a BODEN-TÓ-hoz. MAINAU 
a virágok szigete, a pompás szín- és 
virág kavalkáddal (barokk kastély, 
botanikus kert). REICHENAU pará-
nyi szigetén a IX-X. századi Európa 
vallási- és kulturális központjaként 
híres Benedek-rendi kolostor mű-
ködött. KONSTANZ a tópart legna-
gyobb és legjelentősebb városa. Itt 

tartották a XVI. Általános Zsinatot, 
amely Husz Jánost máglyára jut-
tatta. Végül hajózás a Boden-tavon! 
Vacsora, szállás Tirolban. 

7. nap: Tirol - Budapest 
Hazautazás Salzburg - Bécs útvona-
lon rövid pihenőkkel. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.
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Dátum:      08.30 - 09.05. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:     189.900,- Ft
Egyágyas felár:      27.000,- Ft
Belépő- és hajójegy, fülhallgató kb.: 80,- EUR
Idegenforgalmi adó:  14,- EUR (helyszínen fizetendő!)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, szállás középkategóriás szállodák/panziók 2 
ágyas, zuhanyzós/WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP 
biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Strasbourg: La Petite France-negyed (Franciaország), Reiche-
nau szigete (Németország)

További információkért keresse fel honlapunkat!

Programunk többet kínál az óráknál és a meggytortáknál! A szelíd tájat 
festői, mesekönyvek 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!

A Duna forrásvidéke
Mainau - a virágok szigete
Lindau - a „Sváb Velence”
Csónakázás Colmar ikonikus házai közt
Strasbourg - „Európa fővárosa”
Hohkönigsburg hegytetőre épült vára

Fekete-erdo - Elzász - Boden-tó˝

COLMAR

HOHKÖNIGSBURG
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Ősi kelta legendák nyomában
A főváros, Dublin látnivalói
Rock of Cashel impozáns erődje
A kihagyhatatlan Kerry-gyűrű
Bunratty félelmetes vára
A lenyűgöző Moher-sziklák

Írországi körutazás MÁJUS 18-24.

1. nap: Budapest - Dublin
Repülés délelőtt Dublinba. Érke-
zés után irány a város, ismerke-
dés DUBLIN látnivalóival: O’Conell 
utca, Georgianus negyed, Főposta, 
Emlékezés kertje és a híres Temple 
Bar negyed. Vacsora, szállás Dublin 
környékén.

2. nap: Dublin - Glendalough - 
Powerscourt 
A városnézés folytatása DUBLIN-ban. 
A Trinity College-ot I. Erzsébet király-
nő építtette 1592-ben. Könyvtárában 
őrzik a VIII. századból való Book of 
Kellst (a világ egyik legszebben dí-
szített középkori kódexét) és Brian 
Boru király hárfáját, amely az ország 
egyik jelképe. Ezt követően látogatás 
a XI. századi Szt. Patrick Székesegy-
házban. Utazás Wicklow megyébe, 
Írország „zöld kertjébe”. GLENDA-
LOUGH-ban a Szt. Kevin kolostor 
romjait keressük fel, melyet az ország 
leghangulatosabb kolostorának tar-
tanak. Séta POWERSCOURT XVIII. 
században kialakított kertjében. Va-
csora, szállás Dublin környékén.

3. nap: Kilkenny - Cashel - Killarney
KILKENNY-ben, Írország egyik leg-
kedvesebb középkori kisvárosában 
a Szt. Canice székesegyház és a 
vár megtekintése. Továbbutazás a 
„ROCK OF CASHEL” várhoz, amely 
az arany lapályból kiemelkedő, 60 m 
magas mészkő-sziklára épült erőd. 
Vacsora, szállás Tralee környékén.

4. nap: Kerry-gyűrű
Az Iveragh-félsziget, a híres „KERRY 
GYŰRŰJE” színes és változatos útvo-
nal, rengeteg látnivalóval! A 170 km-
es „gyűrű” nagy részében csodálatos 
a panoráma, az Atlanti-óceán sziklás 
partvidékével, a Golf áramlat hatásá-
ra kialakult gazdag vegetációval. Itt 
találhatóak Írország legmagasabb 
hegyei, a kecskét koronázó Killorglin,  
Waterville - Chaplin kedvenc nyara-
lóhelye, juhászkutya bemutató, az ír 
parasztok életét bemutató skanzen 
stb. Átutazunk a színes házairól hí-
res Sneem-en, majd visszatérünk a 
Killarnay tavak festői láncolatához. 
Vacsora, szállás Tralee környékén.

5. nap: Adare - Bunratty - Moher - 
Burren - Galway környéke
Utazás északra. Rövid megálló az 
Írország „legcsinosabb faluja” címet 
viselő ADARE-ban. Következő lát-
nivalónk BUNRATTY-ban a XV. szá-
zadi félelmetes vár, amely az ország 
egyik legnépszerűbb látványossága. 
A Bunratty Folk Park (skanzen) hűen 
tükrözi az ír vidéki életet. Fényképe-
zési lehetőség a híres, lélegzetelállító, 
200 m magasan kiemelkedő, kb. 8 
km hosszan elnyúló MOHER-sziklán. 
Utazás a burreni mészkőfennsíkon át 
a Galway környéki szálláshelyre.

6. nap: Kylemore Apátság - 
Clonmacnoise - Dublin környéke 
Kirándulás a festői szépségű CON-
NEMARA-félszigeten. A Kylemore-tó 
partján épült Kylemore apátság egy 
része, és a 2,5 hektáros viktoriánus kert 

nyitott a turisták számára. Továbbuta-
zás CLONMACNOISE-be, a Shannon 
folyó partján fekvő, VI. századi vallási 
központba. A külső épületek mellett 
érdemes megnézni múzeumot is. Va-
csora, szállás Dublin környékén.

7. nap: Monasterboice - Malahide - 
Dublin - Budapest 
Utazás MONASTERBOICE-ba. A kö-
zépkori kolostor romjai egy sírkert-
ben elzárva találhatók. A tetőtlen 
kerek torony és két templom mellett 
gyönyörű, X. századi nagy kőkeresz-
teket is láthatunk. Utunk befejezé-
seként ellátogatunk a romantikus 
MALAHIDE-kastélyhoz. A XIV. szá-
zadi épülethez később hozzáépített 
részek mesebeli külsőt adnak a vár-
nak. Transzfer a repülőtérre. Haza-
utazás Budapestre, érkezés a késő 
esti órákban.

A szomszéd fűje se lehetne ennél zöldebb! Az smaragdzöld Írország cso-
dálatosan szép tájakat rejt. A dombos vidék széles látóteret kínáló rétjeit 
birkanyájak pettyezik. Mesebeli táján a hosszú partvidéknek köszönhetően 
a jó ír levegőt szinte harapni lehet.

CONNEMARA-FÉLSZIGET

Dátum:    05.18 - 05.24.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  299.300,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  65.000,- Ft 
Egyágyas felár:   80.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR
Belépők és a fülhallgató kb.:  115,- EUR 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest - Dublin - Budapest útvonalon repülővel, 
a körutazáson légkondicionált ír autóbusszal; szállás középkategóriájú szállodák 2 
ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; félpanzió (ír reggeli és vacsora); idegenvezetés; 
BBP biztosítás.

További információkért keresse fel honlapunkat!

ROCK OF CASHEL

BUNRATTY
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1. nap: Budapest - Dublin
Repülés délelőtt Dublinba. Menetrend 
függvényében panorámás városnézés 
DUBLIN-ban. Transzfer a szállodába. 
Vacsora, szállás Dublin környékén.

2. nap: Dublin
A városnézés folytatása DUB-
LIN-ban. A Trinity College-t I. Er-
zsébet királynő építtette 1592-ben. 
Könyvtárában őrzik a VIII. századból 
való Book of Kellst, a világ egyik leg-
szebben díszített középkori kódexét, 
és Brian Boru király hárfáját, amely 
Írország egyik leghíresebb jelképe. 
Nem maradhat ki programunkból az 
O’Conell utca, a Georgianus negyed, 
a XI. századi Szt. Patrick Székesegy-
ház, a Főposta, az Emlékezés kertje 
és a híres Temple Bar negyed sem. 
Vacsora, szállás Dublin környékén.

3. nap: Glendalough - Powerscourt - 
Dublin 
Utazás Wicklow megyébe, Írország 
„zöld kertjébe”. GLENDALOUGH-ban 
a Szt. Kevin kolostor romjait keressük 
fel. Ezt az egyházi épületegyüttest az 
ország leghangulatosabb kolostora-
ként is szokták az útleírások említeni. 
Séta POWERSCOURT XVIII. század-
ban kialakított kertjében, amelyet 

Írország legszebb kertjének tartanak. 
Vacsora, szállás Dublin környékén.

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

5. nap: Kerry-gyűrű
Az Iveragh-félsziget, a híres „KERRY 
GYŰRŰJE” rendkívül színes és válto-
zatos útvonal, rengeteg látnivalóval! 
A 170 km-es „gyűrű” nagy részében 
csodálatos a panoráma, az Atlanti 
óceán sziklás-szaggatott partvidé-
kével, a Golf-áramlat hatására kiala-
kult gazdag vegetációval. Itt találha-
tók Írország legmagasabb hegyei, a 
kecskét koronázó Killorglin kisváro-
sa Waterville - Chaplin kedvenc nya-
ralóhelye, juhászkutya bemutató, az 
ír parasztok életét bemutató skan-
zen stb. Már a szárazföld belsejében 
olyan kis településeken utazunk át, 
mint a színes házairól híres Sneem, 

végezetül pedig visszatérünk a Kil-
larnay tavak festői láncolatához. Va-
csora, szállás Tralee környékén.

6. nap: Adare - Bunratty - Moher - 
Burren - Galway környéke 
Utazás északra. Útközben rövid 
megálló az Írország legcsinosabb 
faluja címet viselő ADARE-ban. Kö-
vetkező látnivalónk BUNRATTY-ban 
a XV. századi félelmetes vár, amely 
az ország egyik legnépszerűbb lát-
ványossága. A Bunratty Folk Park 
(skanzen) hűen tükrözi az ír vidé-
ki életet. Továbbutazás a burreni 
mészkőfennsík szívébe. Pihenő és 
fényképezési lehetőség a híres, lé-
legzetelállító, 200 m magasan ki-
emelkedő, kb. 8 km hosszan elnyúló 
MOHER-SZIKLÁN. Továbbutazás a 
burreni mészkőfennsíkon át a Gal-
way környéki szálláshelyre.

7. nap: Kylemore Apátság -  
Clonmacnoise - Dublin környéke 
Kirándulás a festői szépségű CON-
NEMARA-félszigeten A Kylemore-tó 
partján épült KYLEMORE APÁTSÁG 
egy része, továbbá a 2,5 hektáros 
viktoriánus kert nyitott a turisták szá-
mára. Továbbutazás CLONMACNOI-
SE-be, a Shannon folyó partján fekvő 
VI. századi vallási központba. Vacso-
ra, szállás Dublin környékén.

8. nap: Belfast 
Utazás BELFAST-ba. Az elmúlt na-
pokat az Ír Köztársaság területén 
töltöttük, de most két éjszakára az 
Egyesült Királyság (Nagy-Britannia) 
részét képező Észak-Írországba ér-
kezünk. Ismerkedés Belfast a főbb 
látnivalóival: városközpont, protes-

táns-katolikus negyed, városháza, 
Albert Memorial óratorony, opera-
ház, Titanic emlékmű, Crown Liquor 
Salon (Észak-Írország leghíresebb 
pubja 1849-től), Parlament stb. Va-
csora, szállás Belfast környékén.

9. nap: Antrim tengerpart - Óriások 
útja - Bushmills - Belfast 
Első megállónk a közeli BUSHMILLS, 
a legrégebbi ír whiskey lepárlóüzem, 
kóstolóval egybekötött látogatással. 
Továbbutazás az UNESCO által Vi-
lágörökségnek nyilvánított természe-
ti szépséghez, a Giant’s Causeway-
hez (ÓRIÁSOK ÚTJA), ahol a több 
mint 40.000 bazaltoszlop páratlan 
látványt nyújt. Túránkat Antrim me-
gye romantikus tengerparti útján 
folytatjuk a CARRICK-A-REDE füg-
gőhíd felé, ahol a bátrabbak átkelhet-
nek egy kis szigetre, kb. 20 m hosszú 
kötélhíd vezet, mintegy 25 m maga-
san a tenger felett. Vacsora, szállás 
Belfast környékén.

10. nap: Malahide - Dublin - Bp.
Utazás vissza Dublin felé. Útközben 
kitérő MONASTERBOICE-ba. A kö-
zépkori kolostor romjai elszigetelt 
helyen, egy sírkertben elzárva ta-
lálhatók. Egy tetőtlen kerek torony 
és két templom mellett gyönyörű, 
X. századi nagy kőkereszteket is 
láthatunk. Utunk záró programja-
ként ellátogatunk a romantikus és 
elegáns MALAHIDE-KASTÉLY-hoz. 
A XIV. századi épülethez később 
hozzáépített részek mesebeli külsőt 
kölcsönöznek a várnak. Utunk befe-
jezéseként transzfer a repülőtérre, 
hazautazás. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.
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Ír- és észak-írországi nagykörút
A „nyugalom smaragdzöld szigete”, koboldok földje, a zene, a tánc és a 
fürge lábak világa! Mesés hely gyönyörű tájakkal, barátságos, vicces, néha 
talán furcsa emberekkel és szokásokkal! Egy hely, ahol mindenre a helyes 
válasz a „not too bad” (nem túl rossz) ahol a busz nem áll meg, ha nem 
inted le. Ahol a Mikulásnak whiskey-t vagy Guinness-t készítenek ki, ahol 
nyárról beszélnek, ha 18 fok van (és, ha a nap is süt, strandolni mennek), 
ahol állítólag angolul beszélnek, de külföldiként rájössz, hogy ez az angol az 
ork nyelvvel van keverve. Írország igazi kultúrsokk és igazi természeti cso-
da - a helyiek szerint, ha kicsit melegebb lenne, Mennyországnak hívnák…

Az Ír-sziget meghódítása 10 nap alatt
Az „élet vizének” nyomában
Legendás várak & romantikus kastélyok
A természet lenyűgöző alkotásai
Antrim tengerpart és az Óriások Útja
Guinness sör & Bushmills whiskey
12-én Foci EB döntő, 13-án indulás!

Dátum:     07.13 - 07.22.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   448.800,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:   65.000,- Ft 
Egyágyas felár:    125.900,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:   20,- EUR
Belépők és a fülhallgató kb.:   120,- EUR + 40,- GBP

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.

Részvételi díj tartalma: Budapest - Dublin - Budapest útvonalon repülővel, a körutazáson légkondicio-
nált ír autóbusszal; szállás középkategóriájú szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; félpanzió; 
idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNSECO Világörökségek: Giant’s Causeway az óriások útja

További információkért keresse fel honlapunkat!
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Kalandozások vadredényes tájakon
Szellemjárta kastélyok 
Whisky-gyár látogatás & kóstoló 
Edinburgh  - „Észak Athénja”
Iona & Mull sziget hajókirándulással
Rosslyn kápolna - a reneszánsz csoda
Falkirk - a világ egyetlen forgózsilipje 

Skócia és a Hebridák SZEPTEMBER 11-18.*

MÁJUS 2-9.

1. nap: Budapest - Edinburgh 
A késő délutáni órákban repülés 
EDINBURGH-ba, menetrend függ-
vényében. Vacsora, szállás Edinbur-
gh-ben* (Szeptemberben a szállás 
az 1-2. és a 6-7. éjszakán Edinburgh 
környékén lesz.)

2. nap: Edinburgh 
Egész napos városnézés EDINBUR-
GH-ban, ahol a természeti szépsé-
gekhez jó állapotban fennmaradt 
történelmi emlékek társulnak. A 
Királyi Mérföld „a világ legszebb ut-
cája”, amely a vár sziklás magaslatá-
tól a Holyrood-palotához (királynői 
rezidenciához) vezet. A „büszke” 
St. Giles katedrális I. Károlytól kapta 
egyházi rangját. Nem maradhat ki 
programunkból a vulkanikus magas-
laton épült, a skót koronaékszereket 
őrző vár sem, amelyet gazdag törté-
nelme és a városra nyíló lenyűgöző 
panorámája miatt érdemes felkeres-
ni. Vacsora, szállás Edinburgh-ben.

3. nap: Glamis-kastély - Whisky 
kóstoló - Blair-kastély
Utazás a skót kastélyok egyik leg-
szebbikéhez, a GLAMIS-kastélyhoz, 
ahol Erzsébet anyakirálynő töltötte 
gyermekkorát és a szigetország leg-
inkább szellemjárta várának tartják. 
Következő állomásunk szomjoltónak 
sem utolsó, az egyik híres whisky 

lepárlóban betekinthetünk a whis-
ky-gyártás folyamatába, kóstolóval. 
A napot a BLAIR-kastély megte-
kintésével zárjuk. Vacsora, szállás 
Pitlochry környékén, a Skót-felföld 
erdői és dombjai között megbúvó, 
tipikus skót településen.

4. nap: Inverness - Loch Ness -  
Eilean Donan - Skye-sziget - Oban 
Átutazunk a Skót-felföld „főváro-
sán”, Invernessen. A város közelé-
ben található a híres LOCH NESS, 
ahol talán a szörny is felbukkanhat. 
Ha nem pillantjuk meg azonnal a tó 
felszínén tekergőző Nessie-t, URQU-
HART várának romjaihoz látogatunk. 
1692-ig ez volt Skócia legnagyobb 
kastélya, amikor is felrobbantották, 
nehogy a jakobiták befészkeljék ma-
gukat a vaskos falak közé. Tovább- 
utazás a Kaledóniai Csatorna és a ta-
vak által alkotott Nagy Völgy (Great 
Glen) mentén. Kitérő a szépen hely-
reállított EILEAN DONAN kastély-
hoz. A XIII. századból fennmaradt 
erőd filmekből már ismerős lehet, 
itt forgatták a „Hegylakó” című fil-
met, valamint a James Bond széria 
„A világ nem elég” filmjének egyes 
jeleneteit. Egy kis időre átruccanunk 
Skye-szigetére is. A „köd szigete” 
különleges jelentőségű a skótok 
emlékeiben, mióta a XVIII. század-

ban ide menekítették angol üldözői 
elől Csinos Károly herceget. Vacsora, 
szállás Obanben.

5. nap: Hebridák 
Kirándulás a Déli Belső-Hebridák két 
tagjára, IONA-ra és MULL-ra. Átkelés 
komppal Mullra, a szinte lakatlan szi-
getre, ahol az érintetlen táj látványa 
megkapó. Újabb, rövid kompátkelés 
után érkezünk Ionara. A „Szent Szi-
get” legfontosabb látnivalói a VI. 
században érkező első hittérítők 
emlékei mellett, a XIII. században 
épített katedrális és a közelében 
lévő temető, ahol Skócia első 48 ki-
rálya (köztük Machbet) nyugszik. A 
szigeten a végtelenség, békesség és 
szabadság érzése járja át az utazót. 
Komppal térünk vissza Obanbe. Va-
csora, szállás.

6. nap: Felföld - Glen Coe - Falkirk
Elsőként a skót természet és törté-
nelem egy fenségesen komor hely-
színét, GLEN COE-t, a Könnyek völ-
gyét keressük fel, mely méltán Skócia 
egyik leghíresebb vidéke. A Felföld 
minden természeti szépségét elénk 
tárja: a hegyek, a tőzeglápos táj, a 
patakok és a tavak lenyűgöző kom-
binációját! Sétálunk tőzeg dombon, a 
Rannoch Moor tóvidékén, a Dochart 
vízesés kövein és kocsmázunk is egy 
jót! FALKIRK-nél a világ egyetlen for-
gózsilipjét láthatjuk, mely 24 méteres 
szintkülönbséget egyenlít ki. Vacsora, 
szállás Edinburgh-ben.

7. nap: Melrose - Abbotsford - Ross-
lyn kápolna - Walter Scott nyomában
A festői dombok között elterülő 
MELROSE-ba látogatunk. A legen-
dák szerint Skócia legnagyobb 
harcos királyának szelleme itt, a 
romantikus Melrose-apátság rom-
jai között tovább él, hiszen itt te-
mették el Robert Bruce szívét. AB-
BOTSFORD-ban a saját tervezésű 
kastélyában, eredeti berendezési 
tárgyai között idézzük fel a leghí-
resebb skót író, Sir Walter Scott 
emlékét. Végezetül irány ROSSLYN, 
ahol a Templomos Lovagok egye-
dülállóan értékes XV. századi kápol-
náját, a Rosslyn kápolnát tekintjük 
meg. Skócia egyetlen reneszánsz 
építészeti emléke a „Da Vinci-kód” 
mozifilmből lesz ismerős. Vacsora, 
szállás Edinburgh-ben.

8. nap: Stirling - Budapest
Délelőtt STIRLING várának rekonst-
ruált termeit tekintjük meg. Egykor e 
falak között lakott IV. Jakab, V. Jakab 
és Stuart Mária is. Délután transzfer 
a repülőtérre, hazautazás. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, a me-
netrend függvényében.

Dátum:    05.02 - 05.09.  09.11 - 09.18.*

RÉSZVÉTELI DÍJ:  424.800,- Ft  474.800,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  59.000,- Ft   59.000,- Ft
Egyágyas felár:  127.800,- Ft  157.800,- Ft

Belépők és fülhallgató kb.: 160,- GBP
Szervizdíj / borravaló: 15,- GBP
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; szállás közép-
kategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: Edinburgh

További információkért keresse fel honlapunkat!

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

EDINBURGH

*Szeptemberben oda-vissza vagy 
csak odaútban autóbusszal is 
lehet közlekedni, ez a program 
sorrend változását okozhatja! 
Részletes leírás február 10-től 
honlapunkon és az irodánkban.
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A Brit-sziget déli kincsei

Cornwall - Devon - Cotswolds
Programunkban az ÉDEN PROJEKT!
Artúr király legendái nyomában
Glastonbury apátság
A mesebeli vidéki falu - Bibury
Bath, a római kori híres fürdőváros
Rosamunde Pilcher hazájában

Dátum:    09.04 - 09.10.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  396.500,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  59.000,- Ft  
Egyágyas felár:  135.700,- Ft
Belépők és fülhallgató kb. : 180,- GBP
Szervizdíj / borravaló kb.: 15,- GBP

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autó-
busszal; középkategóriájú szállodák; félpanzió (reggeli és vacsora); 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: Bath városa, Kelet-Devon partvidék, Cornwall 
és Nyugat-Devon tája

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - London - 
Winchester - Portsmouth
Repülés Londonba, majd továbbu-
tazás WINCHESTER-be, melynek XI. 
században épült katedrálisában kö-
zel 20 angol uralkodó fejére került 
fel a korona, közülük többen itt nyug-
szanak. PORTSMOUTH kikötőjében 
láthatjuk Nelson admirális hajóját, a 
Victory-t, valamint VIII. Henrik hajójá-
nak, a Mary Rose-nak roncsait. Szál-
lás Portsmouth környékén.

2. nap: Poole - Swanage - Corfe vár
POOLE-ból hajókirándulás időjárás 
függvényében a Jurassic part szikla-
képződményéhez, a hajdani kalózról 
elnevezett Old Harry-hez. SWANA-
GE-ból folytatjuk utunkat Corfe vá-
rához. A kastély 1000 éven át uralta 
a tájat, és ötszáz évig volt királyi 
rezidencia. Utunk POUNDBURRY 
városka mellett halad el, melynek 

különlegessége, hogy Károly wale-
si herceg koncepciói szerint építik, 
várhatóan 2025-re készül el. Szállás 
Plymouth környékén.

3. nap: Marazion - St. Michael’s 
Mount - Polperro - Plymouth
Utunk Cornwallban folytatódik. MA-
RAZION bájos tengerparti üdülőváros, 
ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a 
St. Michael’s Mountra. A francia Mont 
St. Michel brit megfelelőjére gyalog 
(apály) vagy csónakkal (dagály ese-
tén) látogatunk át. A szigetdomb te-
tején messziről tündököl a XII. századi 
vár, egykori kolostor, börtön és erőd. 
Felkeressük POLPERRO-t, a hamisí-
tatlan cornwalli halászfalut, mely egy-
kor csempészek tanyája volt. Szállás 
Plymouth környékén.

4. nap: Éden projekt - Tintagel 
Az ÉDEN PROJEKT a „Növények és 
emberek élő színháza”, - egy koráb-

ban működő kaolinbánya helyére 
épült,- grandiózus fedett növényház 
sok látványossággal és szolgáltatás-
sal. Célja, hogy bemutassa, hogyan 
és miképpen függünk a növények-
től, hogyan tudjuk megőrizni őket 
túlélésünk érdekében. TINTAGEL 
várának romjai között Artúr király 
legendája elevenedik meg. Az óceán 
nyaldosta sziklák tövében lévő bar-
lang a mondák szerint, Artúr varázs-
lójának, Merlinnek barlangja, melybe 
apály idején be lehet sétálni. Szállás 
Exeter környékén.

5. nap: Exeter - Glastonbury - Wells
A két évezredes történelmi múltra 
visszatekintő EXETER legszebb ék-
köve gótikus katedrálisa. Belvárosi 
sétánk során láthatjuk a céhcsarno-
kot, mely a legidősebb önkormány-
zati épület Angliában, a Parlament 
utca egyike az Egyesült Királyság 
legszűkebb utcácskáinak, két em-
ber nehezen fér keresztül rajta. A 
közelben Rougemont vörös homok-
kőből épült erődítményének romos 
bejáratánál emléktábla őrzi Alice 
Molland emlékét, akit 1685-ben utol-
sóként égettek meg boszorkány-
ságért. A GLASTONBURY apátság 
impozáns romjaihoz kirándulunk. 
Egyes legendák szerint Jézus is járt 
itt, más legendák szerint itt temet-
ték el Arthur királyt és feleségét. A 
közeli WELLS-ben városnéző séta: a 
XIV. századi Vicar’s Close, a XII. szá-
zadi Katedrális, és a Püspöki palota 
(kívülről). Szállás Bristol környékén.

6. nap: Bibury - Bourton on the 
Water - Gloucester  
Bristol és Oxford között húzó-
dik Anglia szívének dombvidéke, 
Cotswolds. A zöldellő tájat jellegze-
tes, kőből épült öreg házakból álló, 
békebeli települések tarkítják. Irány 
a mesebeli falu, BIBURY! Legfőbb 
látványossága az Arlington row, - a 
legtöbbet fényképezett angliai, vi-
déki utca egyike,- mely a Coln fo-
lyó mellett húzódik. Továbbutazunk 
BOURTON ON THE WATER-be, 
melyet Cotswold Velencéjének 
is neveznek, gyönyörű látképét a 
központján átfolyó Windrush-fo-
lyó határozza meg. Több mint 100 
műemlék védelem alá tartozó háza 
helyben bányászott, sárgás színű 
mészkőből épült. Rövid megálló 
GLOUCESTER büszkeségénél, gyö-
nyörű katedrálisát normann stílus-
ban kezdték el építeni, de gótikus 
stílusban fejeztek be. Szállás Bristol 
környékén.

7. nap: Lacock - Bath - Bristol - 
Budapest 
Rövid pihenő a bájos LACOCK-ban, 
majd irány a római fürdőváros, 
BATH! A több mint 2 évezredes 
történelmi múltú városka legfőbb 
látnivalói: apátság, Római Fürdő, 
Szivattyú-terem és a Pultney-híd. 
Körutazásunk zárásaként megte-
kintjük a Royal Cresentet, Queen 
teret, Circus teret. Bristolból haza-
utazás Budapestre. Érkezés a me-
netrend függvényében.

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

ÉDEN PROJECT

BIBURY
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1. nap: Budapest - Oslo - Oppdal
Elutazás a déli órákban a norvég 
főváros repülőterére. Kora délutáni 
érkezést követően irány észak, Peer 
Gynt völgyében. Szállás Oppdalban.

2. nap: Kristiansund - Atlanti-út - 
Trollok útja - Alesund 
Reggeli után az Északi-tenger part-
ján épült KRISTIANSUND-ba uta-
zunk. A vad part, a tenger tomboló 
haragja ellenére a település halá-
szatból, valamint a szárított tőkehal 
exportjából él. Ezt követően a napot 
egyedülálló látnivalók között töltjük! 
Először az ATLANTERHAVSVEIEN 
(Atlanti-út) haladunk át. A szigete-
ket, mint egy hullámvasút kapcsolja 
össze az aszfaltút, miközben minde-
nütt víz vesz körül bennünket, úgy 
érezhetjük, mintha nem is közúton 
buszoznánk, hanem vízen hajóz-
nánk. Hidakon és kompon átkelve 
jutunk a Trollok útjához. A TROLL- 
STIGENVEIEN Norvégia egyik leg-
látványosabb útvonala. A mintegy 
1000 méter magas függőleges, a 
helyiek által csak Trollok falának 

nevezett sziklafal kedvelt fotótéma. 
A lélegzetelállító hegyvidéki tájat 
vízesések kísérik, melyek közül leg-
látványosabb a Stigfossen. Leeresz-
kedve a hegyvonulatról a Stor-fjord 
partjára érünk. Ennek a fjordnak 
egyik, s egyben legszebb ága a Ge-
irangerfjord, a következő napi prog-
ramunk fő látványossága. A napunk 
befejező állomása ALESUND városa. 
A hajdan halászatból, ma inkább 
haltenyészetből és halfeldolgozás-
ból élő város, szépségét az 1904-es 
tűzvésznek „köszönheti”, ami után 
szecessziós stílusban építették újjá. 
Szállás Alesundban.

3. nap: Geiranger-fjord - Hafslo
Nyugat-Norvégia fjordjai, a Ge-
iranger-fjord és a Nærøy-fjord a 
természeti világörökség részei. 
Utazásunk során ellátogatunk a  
GEIRANGER-FJORD-hoz, amelyet 
az ország legszebb fjordjának tarta-
nak. Természetesen hajóra szállunk, 
hogy a meredek sziklafalak között 
húzódó sík víztükörről is élvezzük 
a nagyszerű panorámát. Kikötés 

után továbbutazás autóbusszal is-
mét nyugat felé, miközben Európa 
legnagyobb gleccsermezőjének, a 
Jostedalsbreennek látványa kíséri 
utunkat. Szállás Hafsloban.

4. nap: Aurland-fjord - Myrdal - Bergen 
Komppal kelünk át a világ legna-
gyobb fjordjának, a Sogne-fjordnak 
egyik ágán, majd a világ leghosszabb 
közúti alagútján áthaladva az AUR-
LAND-FJORD partjára érkezünk. Itt 
nem hajóra, hanem vonatra szállunk! 
A világ egyik legszebb vasútvona-
lán, a Flamsbana hegyi kisvasúton  
Myrdalig kígyózunk fel, gyönyörköd-
ve a tájban és a vízesésben. Átszál-
lás után továbbutazás Voss-ba, majd 
autóbusszal folytatjuk utunkat a ten-
gerpartra. Városnézés BERGEN-ben, 
a hajdani királyi fővárosban. Szállás 
Bergen környékén.

5. nap: Bergen - Stavanger 
Városnézés folytatása BERGEN-ben, 
majd pedig Irány Stavanger! Száz éve 
még csak a Hurtigruten hajóival tehet-
tük volna meg az útvonalat, de mára a 
sok szigettel szabdalt gyönyörű tájat 
hidakkal, alagúttal, komppal kombi-
nált aszfalt úton, autóbuszunkkal jár-
juk végig. Szállás Stavangerben.

6. nap: Stavanger - Prédikálószék 
STAVANGER városa egykor ha-
lászkikötő volt, mely a XX. század 
második felére a norvég olajipar 
fővárosává nőtte ki magát. A PRE-
IKESTOLEN (Prédikálószék) le-
nyűgöző látványával méltán lesz 

körutazásunk egyik csúcspontja. 
Persze nem könnyű ide eljutni, de 
megéri! Ez egy igazi magashegyi 
túra, amelyet csak kiváló egészsé-
gi állapotban, jó fizikai, valamint 
szellemi kondíciókkal rendelkezők 
tudnak teljesíteni, bejáratott túra-
bakancsban, és túrafelszerelésben. 
Természetesen, aki nem tudja vál-
lalni a túrát, a városban maradhat.  
Szállás Stavangerben.

7. nap: Stavanger - Oslo 
Rövid fotószüneteket közbeiktatva 
egész napos utazás végén érkezünk 
Oslóba. Útvonalunk a skandináv 
hegyvidék további szépségeit tárja 
elénk. Drammennél el érjük az Os-
lo-fjordot. Szállás Oslo külvárosában.
Aki már járt Oslóban, s nem óhajt 
ismét visszatérni, lehetősége van 
délután átszállással hazarepülni 
Stavangerből.

8. nap: Oslo - Budapest
Városnézés OSLO-ban, ahol a jelen-
tős látnivalóikat kívülről tekintjük 
meg, de a híres hajósok múzeumait 
nem hagyhatjuk ki (Amundsen, Nan-
sen, Heyerdahl és a Viking hajók). A 
legnagyobb norvég szobrász sza-
badtéri gyűjteményét őrző Gustav 
Vigeland szoborparkba is belépünk, 
s végül gyönyörködünk a város pa-
norámájában. Kitérőt teszünk a sí-
ugrósánchoz, a Holmenkollenhez. 
Délután transzfer a repülőtérre. Ha-
zautazás koppenhágai átszállással. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.
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Káprázatos látnivalók
Geiranger - a világ legszebb fjordja
Valódi hullámvasút - az Atlanti-út
Bergen, az egykori királyi város
Meghódítjuk a Prédikálószéket!
A foci EB döntőre hazaérünk

Norvégia legszebb tájai JÚLIUS 3-10. 
Norvégia a hatalmas hegyek, kanyargó fjordok és kék gleccserek birodalma. 
Területének több mint 15 %-át foglalják el a nemzeti parkok, melyeknek fő 
célja a vadvilág védelme és a jellegzetes tájak természeti kincseinek a megőr-
zése az utókor számára. Sok útleírásban az egyik legjellemzőbb elnevezése e 
területnek „Az éjféli nap földje”. A vidék természeti szépségei mellett számos 
festővászonra kívánkozó kisvárossal is dicsekedhet, ahol a nagyvárosi kifino-
multság keveredik színpadias környezettel. Az utazó ezen felül a gazdag tör-
ténelmi örökség emlékeit is megcsodálhatja az egykori vikinghajók, valamint 
a középkori árbocos templomok és a sarkkutatók hajóinak felfedezésével. 

Dátum:    07.03 - 07.10. 07.03 - 07.09. (Stavangerből hazautazva)

RÉSZVÉTELI DÍJ:  318.600,- Ft  288.600,- Ft 
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  65.000,- Ft 65.000,- Ft 
Egyágyas felár:  99.900,- Ft 89.900,- Ft
Félpanziós felár (ajánlott): 66.500,- Ft 58.000,- Ft

Belépők és vonatjegy kb.: 1.000,- NOK
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás a Budapest - Oslo / Oslo - Budapest vagy Stavanger - Buda-
pest útvonalon menetrend szerinti repülő járattal (hazaútban átszállással), vonattal, valamint 
kompjáratokkal; szállás jó minőségű *** szállodák 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban; büféreggeli; 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

GEIRANGER-FJORD
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1. nap: Budapest - Oslo - Otta
A délelőtti órákban repülés OSLO-ba. 
Délután panorámás városnézés a 
norvég fővárosban. (Vigeland szo-
borpark, Operaház, Belváros, Város-
háza, Királyi Palota kívülről). Tovább- 
utazás a szállásra, Otta környékére.

2. nap: Otta - Geiranger - Oppdal
A mély, gleccser vájta völgyek bi-
rodalmán kelünk át. Nyugat-Nor-
végia fjordjai, a Geirangerfjord és a 
Nærøyfjord a természeti világörök-
ség részei, így programunkból nem 
maradhat ki az ország legszebb 
fjordja, a GEIRANGER. Utazás a híres 
Trollstigenen, mely az ország egyik 
leglátványosabb útvonala. Szállás 
Oppdalban.

3. nap: Oppdal - Trondheim - Mosjøen 
Norvégia harmadik legnagyobb vá-
rosát, TRONDHEIM-t keressük fel. 
Séta az egykori fővárosban és királyi 

koronázó városban, mely napjaink-
ban egyetemi központ. A Nidaros 
dóm mögött áll Skandinávia legré-
gibb épülete, a XII. századi Érseki 
Palota. Észak felé folytatva utunkat 
rövid megálló a LAKSFOSS-vízesés-
nél. Szállás Mosjøenben.

4. nap: Mosjøen - Bodö 
Mo i Rana városa mellett elhalad-
va érkezünk a lenyűgöző SVARTI-
SEN-gleccserhez, amelyet kb. három 
órás túra keretében fedezünk fel. 
Következik az út egyik csúcspontja: 
átkelünk az Északi-sarkkörön! Szál-
lás Bodö városában.

5. nap: Bodö - Lofoten-szigetek - 
Moskenes - Leknes 
A délelőtti órákban áthajózunk a 
Lofoten-szigetek legdélebbikén el-
terülő MOSKENES-re (kb. 3 órás út). 
A nap folyamán ízelítőt kapunk a 
szigetlánc természeti szépségeiből. 

REINE sziklacsúcsokkal körülvett, 
tündérmesébe illő falu, melyet Nor-
végia legfestőibb helyének válasz-
tottak, NUSFJORD hangulatos ha-
lászfalu. Szállás Svolvaer környékén.

6. nap: Svolvaer - Tromso
SVOLVAER-t, a régió kereskedelmi 
és halászati központját autóbusszal 
fedezzük fel. A Lofoten-szigetekre 
régebben csak komppal lehetett 
átkelni, napjainkban már alagúton 
és hídon is visszajuthatunk a száraz-
földre. Irány TROMSO! A települést 
gazdag építészeti emlékei, pl. kated-
rális, püspökség, botanikus kert és a 
planetárium - már a XIX. században 
„az északiak Párizsává” emelték. 
Szállás Tromsöben.

7. nap: Alta - NORDKAP (ÉSZAKI-FOK)
ALTA-t sziklarajzai tették történel-
mi jelentőségű településsé. A nap 
fénypontja, egyben programunk 
névadója a Nordkap-sziget, ahova 
délután érkezünk. Kafjordból ten-
ger alatt épített alagúton jutunk át 
Magerøya szigetére, és már csak kb. 
35 km áll előttünk a csúcsig! Nyár 
közepén az ÉSZAKI-FOK-on az éjféli 
nap élménye fogad minket. Látoga-
tás az Északi Csarnokban, ahol okle-
velet is kaphatunk a hosszú utazás-
ról. Szállás Honningsvågben.

8. nap: Alta - Levi
Eddig északnak tartottunk, most dél 
felé vesszük az irányt. 
ÚJ LEHETŐSÉG! Akinek sietősebb a 
dolga, vagy esetleg már járt Svéd-

országban, hazarepülhet átszállás-
sal és az esti órákban hazaérkezhet 
Budapestre. A többi kedves vendé-
günk továbbutazik rövid pihenőkkel 
Finnország egyik legnépszerűbb sí-
terepére, Levibe. Szállás.

9. nap: Rovaniemi - Skelleftea
Átkelünk a sarkkörön Lappföld ke-
reskedelmi központjába, a Mikulás 
otthonának tartott ROVANIEMI-be. 
A Mikulás postahivatalából lesz 
lehetőségünk üdvözlő levelet kül-
deni szeretteinknek. Határátkelést 
követően Svédországban folytatjuk 
utunkat. GAMMELSTAD a Botte-
ni-öböl partján fekvő település. Ez 
a legjobb állapotban megőrzött 
templomközösség, mely egy külön-
leges, régebben egész Skandináviá-
ban elterjedt településforma volt. A 
XV. századi kőtemplom az azt körül-
vevő 424 faépülettel világörökségi 
helyszín. Szállás Skellefteában.

10. nap: Skelleftea — Stockholm 
Kis halászfalvak, télisport-közpon-
tok mellett elhaladva utazás rövid 
fotószünetekkel Stockholmba. Szál-
lás Stockholm külvárosában.

11. nap: Stockholm - Budapest
Délelőtt un. panorámás autóbuszos 
városnézés: Városháza (kívülről, a 
Nobel-díj vacsora és ünnepség hely-
színe), Lovagok szigete, Királyi pa-
lota (kívülről), Vasa Múzeum meg-
tekintése stb. Hazautazás, érkezés 
Budapestre a késő délutáni órákban.
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A sarkkörön is túl: Nordkap
Páratlan, felülmúlhatatlan utazás! Miért is páratlan? Mert programunk a 
legkedvezőbb! A leggyorsabb helyett a leglátványosabb útvonalon, hogy 
Utasaink a legimpozánsabb norvég tájakat ismerhessék meg: Geiran-
ger-fjord, „Trollok útja”, Lofoten-szigetek, Tromsö „Észak Párizsa”!

Európa legészakibb pontja
A varázslatos Lofoten-szigetek
Geiranger - a világ legszebb fjordja
Trollok útja - lélegzetelállító útvonal
Rovaniemi - a finn Mikulás otthona
A foci EB döntőt Norvégiában nézhetjük

Dátum:    07.12 - 07.22. 07.12 - 07.19. (a 8. napon hazautazva) 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  488.900,- Ft 448.900,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:  68.000,- Ft  68.000,- Ft
Egyágyas felár:  182.900,- Ft  132.000,- Ft
Félpanziós felár (ajánlott):  99.800,- Ft (10) 73.000,- Ft (7 alkalommal vacsora)

Belépőjegyek kb.: 150,- SEK; 1.300,- NOK
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: Budapest-Oslo és Alta-Budapest vagy Stockholm-Budapest útvonalakon me-
netrendszerinti repülőjáratokkal, a körutazáson légkondicionált autóbusszal, valamint komphajókkal; 
szállás *** szállodák 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban; büféreggeli; idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Norvégia: Geirangerfjord; Alta sziklarajzai
Svédország: Gammelstad templomközössége, Lulea

További információkért keresse fel honlapunkat!

LOFOTEN-SZIGETEK

ÉSZAKI-FOK
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1. nap: Budapest - Bad Hersfeld 
Utazás Budapestről a Bécs - Linz - 
Nürnberg - Würzburg útvonalon, 
Bad Hersfeld környékére. Szállás.

2. nap: Lübeck - Koppenhága 
Forgalomtól függően a buszos ven-
dégekkel rövid látogatást teszünk 
LÜBECK belvárosában. Kompátke-
lés a németországi Puttgardenből 
a dániai Rodbybe. Étkezési lehető-
ség a hajón. Irány a koppenhágai 
repülőtér, ahol a repülős vendégek 
csatlakoznak a csoporthoz. Szállás 
Koppenhága külvárosában. 

3. nap: Koppenhága 
Ellátogatunk ROSKILDE-ba, az egy-
kori fővárosba, mely ezer éve a dán 
egyház központja, püspöki szék-
hely, az uralkodóház temetkezési 
helyszíne és a Világörökség része. 
Városnézés KOPPENHÁGÁ-ban: 
megtekintjük a városházát, belé-
pünk Christiansborgba, a királyi 
palotába, majd felkeressük a IV. 
Keresztély által épített Rosenborg 
kastélyt, a Thorwaldsen Múzeumot 
valamint a Márvány templomot. Az 
Amalienborg (kívülről) megtekinté-
se után szabadtéri látnivalókkal zár-

juk programunkat (Gefion-szökőkút, 
Kis Szirén stb.). Szállás Koppenhága 
külvárosában.

4. nap: Koppenhága - Stockholm
Átkelés komppal Svédországba az 
Öresund-szoroson, közben egy pil-
lantást vetünk Shakespeare Ham-
letjéből ismert Kronborg várára. A 
Jönköping és a Vättern-tó mentén 
érkezünk a svéd főváros központjá-
ba. Rövid szabadidő. Szállás Stock-
holm külvárosában.

5. nap: Stockholm 
Egész napos városnézés STOCK-
HOLM-ban: a városházával (No-
bel-díj vacsora és ünnepség hely-
színe) kezdünk, a Lovagok szigete, 
majd a kincstár és a királyi palota 
megtekintése után az őrségváltás 
következik. Délután látogatás a Mil-
lesgardenben, ahol a legnagyobb 
svéd szobrász Carl Milles alkotásait 
tekinthetjük meg. Természetesen 
programunkból nem maradhat ki a 
világhíres Vasa Múzeum sem. Szállás 
Stockholm külvárosában.

6. nap: Stockholm - Uppsala - Oslo
Reggeli után előbb északra tartunk, 

UPPSALA-t, az egykori svéd fővá-
rost keressük fel, mely ma az ország 
egyházi és oktatási központja. To-
vábbutazás Örebro - Karlstad - Vä-
nern-tó útvonalon a norvég főváros-
ba. Szállás Oslo külvárosában.

7. nap: Oslo
Városnézés OSLO-ban, a harmadik 
skandináv fővárosban: a Fram Múze-
um az északi- és déli-sarki utazások-
nak, a Kon-Tiki Múzeum Heyerdahl 
felfedező emlékének, a Viking Hajók 
pedig a viking ősöknek állítanak 
emléket! A Néprajzi Múzeumot és a 
norvég királyok várát, az Akershust 
valamint a városházát is felkeressük. 
Szállás Oslo külvárosában.

8. nap: Sogne-fjord - Bergen 
Utazás a Tyri-fjord mentén GOL-ba, 
kilátással a Hallingskarv hegylánc-
ra. A Hemsedal-völgyön keresztül 
irány Laerdal, ahonnan fantasztikus 
mérnöki teljesítménynek köszönhe-
tően átkelünk a hegyek alatt a világ 
leghosszabb alagútján! Érkezés a 
világ legnagyobb és legmélyebb 
fjordja címmel büszkélkedő Sog-
ne-fjordhoz. Hajózás az Aurlands- 
és a Naroy-fjord között. Esti séta 
BERGEN-ben. Ezen az estén nincs 
szervezett vacsora, mert szállásunk 
Bergen központjában lesz, és a kikö-
tőben számtalan lehetőség adódik 
a legegyszerűbb étkezéstől a leg-
különlegesebb vacsoráig egyaránt.  
Szállás Bergen központjában.

9. nap: Bergen - Oslo
Ismerkedés BERGEN nevezetessé-
geivel: hal- és virágpiac, Öreg kikötő, 
Hanza kereskedőházak stb. Délután 
az előző napi természeti csodáinak 
folytatásaként fjordok, fjellek, glecs-
cserek, tavak és vízesések kísérik 
utunkat. A Hardanger-fjordon hídon 
kelünk át, amelyet 2013-ban adtak 
át a forgalomnak, s néhány méterrel 
még a híres San Franciscói Golden 
Gate hidat is túlszárnyalja. Az átkelés 
után hamarosan a Voringfoss víze-
sés látványa fogad bennünket, ahol 
rövid fotószünetet tartunk. Tovább- 
utazás tavak, patakok mentén a Har-
danger-fennsíkon. Az elmúlt napok 
természeti szépségei, remélhetőleg 
több utasunkban megérleli a gondo-
latot, hogy Norvégiába érdemes visz-
szatérni! Szállás Oslo külvárosában.

10. nap: Oslo - Koppenhága - Bp.
Oslóban búcsúzóul megtekintjük 
a legnagyobb norvég szobrász-
művész, Gustav Vigeland szobor-
parkját. Különleges nap ez a mai. 
Norvégiából indulunk, átutazunk 
Svédországon, majd pedig az em-
beri alkotások egy nagyszerű látvá-
nyával találkozunk, amikor átkelünk 
az Öresund-hídon. Malmőt és Kop-
penhágát átívelő híd 2000 nyara óta 
segíti a gyors és biztonságos közle-
kedést. Az esti órákban hazautazás 
közvetlen járattal Budapestre.
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25 éve kínálatunkban!
A legtartalmasabb kombináció
Koppenhága - Stockholm - Oslo
Egésznapos városnézések
Hajózás a fjordokon & Bergeni halpiac
Tengereken átívelő hidak, mérnöki csodák

JÚLIUS 19-28. (JÚL. 20-28.)
Harminc évvel ezelőtt játunk először Skandináviában és 25 éve szervezzük a 
lenti programot, a „Skandináv fővárosok és norvég fjordok” című utazásun-
kat. Nyugodt szívvel állítjuk, hogy ez az utazás a legtartalmasabb, legtöbbet 
mutatja be a vikingek és leszármazottaik történelméből, kultúrájából és újkori 
művészetéből. Programunk nem tartalmaz felesleges „üresjáratokat”, hanem 
több évtizedes gyakorlat szerint a rendelkezésre álló idő optimális beosztását.

Skandináv fovárosok & norvég fjordok˝

   BUSZ/REPÜLŐ  REPÜLŐVEL
Dátum:    07.19 - 07.28.  07.20 - 07.28. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  299.800,- Ft  299.800,- Ft 
Reptéri ill. és csomagdíj kb: 29.000,- Ft  55.000,- Ft 
Egyágyas felár:  110.500,- Ft    103.900,- Ft 
Félpanziós felár:  68.800,- Ft (7 vacsora) 62.800,- Ft (6 vacsora)

Belépőjegyek, fülhallgató, norvég hajókirándulás: kb. 300,- DKK; kb. 850,- SEK; kb. 800,- NOK
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazást légkondicionált autóbusszal, illetve Budapest - Koppen-
hága és Koppenhága - Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjárattal; szállást Né-
metországban a tranzit során panzió/szálloda, Skandináviában *** szállodák 2 ágyas, zuh. 
/ WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

KOPPENHÁGA
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1. nap: Bp. - Koppenhága - Malmö 
Repülés Koppenhágába.  Délután 
a dán főváros legfőbb látnivalóit 
tekintjük meg kívülről: Városháza, 
Christiansborg (királyi palota), a IV. 
Keresztély által épített Rosenborg 
kastély, Márvány templom, Amali-
enborg, Gefion szökőkút, Kis Szirén 
stb. Kora este még vár ránk egy 
különleges élmény: átkelünk a múlt 
század legvégén épített Öresund-hí-
don, mely 2000. július 1. óta köti ösz-
sze Dániát Svédországgal. Szállás 
Malmőben.

2. nap: Malmö - Stockholm 
Reggel a svéd főváros felé vesszük 
az irányt. Kora este érkezünk a ki-
kötőbe, és behajózunk. Elfoglaljuk a 
kabinjainkat, ahol az elkövetkező 2 
éjszakát töltjük. Különleges élmény 
elbúcsúzni az esti Stockholmtól, 
ahová majd 2 nap múlva visszaté-
rünk, csak akkor a napfelkelte fogad 
majd minket. Éjszaka a hajón.

3. nap: Turku - Helsinki - Turku
Reggelre a finnországi TURKU ki-
kötőjébe érkezünk, csomagok 
nélkül elhagyjuk a hajót és a fővá-
rosba utazunk. HELSINKI-t I. Gusz-
táv svéd király alapította a Vantaa 
folyó torkolatánál, hogy a rivális 
Hanza-város, Tallinn vetélytársa le-
gyen. Városnézésünk során a főbb 
nevezetességekkel ismerkedünk: 
Nagytemplom, Egyetemi Könyvtár, 
Országház, Szikla-templom, Usz-
penszkíj Székesegyház (kívülről), 
Sibelius-emlékmű stb., majd délután 
visszautazunk Turkuba, az egykori 
finn fővárosba. Este behajózás, éj-
szaka a hajón. 

4. nap: Stockholm - Karlstad 
A reggeli órákban kikötés STOCK-
HOLM-ban. Rövid autóbuszos 
városnézés során a városháza (kí-
vülről, a Nobel-díj vacsora és ün-
nepség helyszíne), Lovagok szige-
te, Királyi palota (kívülről) és a Vasa 

Múzeum megtekintése következik. 
Késő délután utunk a Vaenern-tó 
partján fekvő KARLSTAD városába 
vezet. Szállás.

5. nap: Karlstad - Oslo 
Irány Norvégia! Érkezés után város-
nézés OSLO-ban, a negyedik skandi-
náv fővárosban: a Fram Múzeum az 
Északi- és Déli-sark utazásoknak, a 
Kon-Tiki Múzeum Heyerdahl felfede-
ző emlékének, a Viking Hajók pedig 
a viking ősöknek állítanak emléket! 
A norvég királyok palotáját és az 
Akershus erődöt kívülről tekintjük 
meg. A városháza sem marad ki, és 
végül a híres norvég szobrász, Vi-
geland alkotásait is megcsodáljuk 
a róla elnevezett szoborparkban. 
Este ismét behajózunk, s még vilá-
gos van, mikor elindulunk a város 
központjából, hogy végighajózzunk 
a felejthetetlen élményt nyújtó Os-
lo-fjordon! Éjszaka a hajón.

6. nap: Frederikshavn - Koppenhá-
ga repülőtér - Budapest
Reggel kikötünk Dániában. Ismét 
buszra szállunk, s elindulunk Kop-
penhága felé. Dánia területének 
legnagyobb részét a Yülland-félszi-
get képezi, itt haladunk déli irányba, 
majd kelet felé kanyarodunk. Egy 
hídon átkelünk Fyn szigetére, ezu-
tán következik egy újabb mérnöki 
csoda! Az 1998-ban átadott Stora-
belt híd köti össze Fyn és Sjaelland 
szigeteket. Ez a híd még hosszabb, 
mint az első napon látott Öresund- 
híd, de ez utóbbi egyúttal fiatalabb, 
kecsesebb, látványosabb. Koppen-
hágába érve bezárjuk a 360 fokos 
körutunkat. Még egy rövid élmény, 
hogy visszatértünk a dán fővárosba. 
Végezetül transzfer a koppenhágai 
repülőtérre, hazautazás. Érkezés Bu-
dapestre az órákban.
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Az Európa északi nagyvárosaiban élők mindennapjai a kezdetektől szoro-
san 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.  
különleges körutazásunk programját úgy terveztük meg, hogy a „hagyomá-
nyos” városlátogatások mellett több alkalommal a vízről is megcsodálhas-
sák Skandinávia látnivalóit. Kinek ajánljuk? Mindenkinek! De elsősorban a 
családoknak, szülők és gyerek, nagyszülők és unokák, baráti házaspárok ré-
szére, akiket vonz a természet szépsége, s az ember által létrehozott épüle-
tek, építmények, városok látványa inkább hangulati élmény, s nem a templo-
mok, várak, kastélyok, múzeumok belső tartalma a meghatározó számukra.

Valódi skandináv életérzés!
Remek családi program a nyári szünetben
Mérnöki csodák - lenyűgöző hidak 
3 éjszaka hajón - fjordon és tengeren
A vikingek nyomában 4 országon át
Izgalmas városnéző programok

JÚLIUS 30 - AUGUSZTUS 4.

Hajózás a tengereken - északi fovárosok˝

Dátum:    07.30 - 08.04.   

RÉSZVÉTELI DÍJ:  198.500,- Ft   
Repülőtéri illeték kb.: 55.000,- Ft   
Félpanziós felár:   59.900,- Ft (5 vacsora) 

Szállásfelár a hajókon 2 ágyas belső kabinokban: 35.300,- Ft/fő
Szállásfelár a hajókon 2 ágyas külső (ablakos) kabinokban: +52.800,- Ft/fő
Gyermekkedvezmény: lekérésre  
Egyágyas felár: 121.900,- Ft (a hajón belső kabinokban)
Ha a 4 fős kabint 2 + 1 fő veszi igénybe, a felár 12.000,- Ft/fő
Belépőjegyek: kb. 5,- EUR, 150,- SEK és 200,- NOK
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazást légkondicionált autóbusszal, illetve Budapest - 
Koppenhága - Budapest útvonalon menetrendszerinti repülőjárattal; szállást 2 éj 
Skandináviában *** szállodák 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban, 3 éjszaka a hajón 4 
ágyas zuh./WC-s belső kabinokban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

OSLOFJORD

STOCKHOLM
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1. nap: Budapest - Riga
Elutazás a kora délutáni órákban 
közvetlen járattal a lett fővárosba, 
Rigába. Érkezést követően transzfer 
a szállodába. RIGA gazdag törté-
nelmi múltú település, a Hanza-szö-
vetség büszke tagja. Napjainkra a 
Baltikum legnagyobb, legnépesebb 
„metropoliszává” fejlődött. Az egy-
kori rigai kereskedők gazdagságát 
őrzik az épen maradt, pompásan 
díszített házak. Szállás.

2. nap: Riga - Rundale - Kaunas
Reggeli után séta a gótikus jellegű 
óvárosban: Feketefejes ház, Péter 
templom (kívülről), az ún. Macs-
kás ház, Három fivér házcsoport, 
Jakab-templom, városfalak, Svéd 
kapu, dóm stb. Ezt követően irány 
a szomszédos Litvánia! Útközben, 
még lett területen, ismerkedés 
RUNDALE kastélyával és parkjával, 
mely az ország egyik legszebb mű-
emléke. A szentpétervári Téli Palo-
tára hasonlító főúri lak jelentette a 
csúcspontját a német és az orosz 
társadalom XVIII-XIX. századi ösz-
szefonódásának. Átkelve Litvániába, 

rövid megálló a Keresztek-hegyénél, 
mely a katolicizmus és az egykor 
sok istent tisztelő, az ún. baltikumi 
ősi vallás keveredését szimbolizálja. 
A keresztek sokasága az elmúlt év-
századok mártírjainak állít emléket. 
Továbbutazás Kaunasba, szállás.

3. nap: Vilnius - Trakai 
VILNIUS, a litván főváros két folyó 
partján, a Neris és a Vilnelen talál-
kozásánál fekszik. A templomtor-
nyokban és barokk épületekben 
bővelkedő, sajátos hangulatú város 
főbb nevezetességei: Szt. Sztaniszláv 
Székesegyház a harangtoronnyal, 
Szt. Anna templom az ún. „lángoló 
gótika” remekműve, a Báthory István 
alapította régi egyetemi udvarok, a 
Péter-Pál templom gazdag stukatúr 
díszítései stb. Szabadidő után utazás 
TRAKAI-ba, a szigetvárosba, amely 
impozáns gótikus vízi várának kö-
szönhetően népszerű a turisták köré-
ben. Szállás Vilniusban.

4. nap: Tallinn
Reggeli után repülés Vilniusból Tal-
linnba. Érkezés után ismerkedés az 
örökké nyüzsgő TALLINN városával. 

Fontos kikötőváros, melyben öt-
vöződik a világiasság és a vidéki 
hangulat. Egykor fontos tagja volt a 
Hanza-szövetségnek, az együttmű-
ködés meghatározó jelentőségű volt 
a város kereskedelmi kapcsolataira, 
fejlődésére, és a német kereskedők 
pozíciójának megerősödésében is. 
Növekvő gazdasági erejét a kör-
nyező országok politikai befolyá-
solással ellensúlyozták, mely hatott 
az egységes városkép kialakulására 
is. Nem véletlen, hogy az egykori 
társult városokban a mai műemlék 
épületek népszerűek a turisták köré-
ben. Autóbuszos városnézés: Katalin 
negyed, kikötő, Dalos mező, egykori 
olimpiai falu stb. Séta az óvárosban: 
dóm, pravoszláv székesegyház, vá-
rosháza, városfal az egyedi és ne-
vesített bástyáival (pl. Kövér Margit, 
Hosszú Hermann stb.), Európa egyik 

legrégibb patikája a főtéren stb. 
Szállás Tallinnban.

5. nap: Helsinki
Szabad program Tallinnban, vagy 
fakultatív egész napos kirándulás a 
finn fővárosba. Reggel hajóval át-
kelünk a Finn-öböl másik oldalára. 
HELSINKIT, I. Gusztáv svéd király 
alapította a Vantaa folyó torkolatá-
nál, hogy a rivális Hanza-város, Tal-
linn vetélytársa legyen. Városnézés 
(Nagytemplom, Egyetemi Könyvtár, 
Országház, Szikla-templom, Usz-
penszkíj Székesegyház (kívülről), Si-
belius-emlékmű stb.). Rövid szaba-
didő után, visszahajózunk Tallinnba. 
Szállás.

6. nap: Tallinn - Budapest
Reggeli után transzfer a repülőtér-
re, hazautazás rigai átszállással. Ér-
kezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.
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Litvánok, észtek, lettek!
Szecessziós Riga
Barokk Vilnius
Középkori Tallinn
Fakultatív kirándulás Helsinkibe
Foci EB döntő a 2. napon!

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

JÚLIUS 11-16.

TALLINN

RIGA

Dátum:     07.11 - 07.16.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  196.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 53.000,- Ft
Egyágyas felár:  51.000,- Ft
Félpanziós felár:  32.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  15,- EUR
Belépők, fülhallgató kb.:  70,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

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

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Riga és Vilnius-Tallinn útvonalon közvetlen repülőjáratokkal, Tal-
linn-Budapest útvonalakon rigai átszállással, a körutazáson és a városnézések alkalmával, helyi autóbuszok-
kal; szállás helyi *** szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

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

További információkért keresse fel honlapunkat!
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1. nap: Budapest - Riga
Repülés a lett fővárosba. RIGA gaz-
dag történelmi múltú település, 
a Hanza-szövetség büszke tagja. 
Napjainkra a Baltikum legnagyobb, 
legnépesebb „metropoliszává” fej-
lődött. Az egykori rigai kereskedők 
gazdagságát őrzik az épen maradt, 
pompásan díszített házak. Szállás.

2. nap: Riga - Rundale - Kaunas 
Séta a gótikus jellegű óvárosban: 
Feketefejes ház, Péter templom (kí-
vülről), az ún. Macskás ház, Három 
fivér házcsoport, Jakab-templom, 
városfalak, Svéd kapu, dóm stb. Ezt 
követően irány a szomszédos Lit-
vánia! Útközben ismerkedés RUN-
DALE kastélyával és parkjával, mely 
az ország egyik legszebb műemléke. 
Átkelve Litvániába, rövid megálló a 
Keresztek-hegyénél, mely a kato-
licizmus és az egykor sok istent tisz-
telő, az ún. baltikumi ősi vallás keve-
redését szimbolizálja. Továbbutazás 
Kaunasba, szállás.

3. nap: Trakai - Vilnius 
Utazás TRAKAI-ba, a szigetvárosba, 
amely impozáns gótikus vízi-várának 
köszönhetően népszerű a turisták 
körében. Vilnius alapítása előtt itt 
volt a litván nagyfejedelemség szék-
helye. VILNIUS, a litván főváros két 
folyó partján, a Neris és a Vilnelen 

találkozásánál fekszik. A város főbb 
nevezetességei: Szt. Sztaniszláv Szé-
kesegyház a harangtoronnyal, Szt. 
Anna templom az ún. „lángoló gó-
tika” remekműve, a Báthory István 
alapította régi egyetemi udvarok, a 
Péter-Pál templom gazdag stukatúr 
díszítései stb. Szállás Vilniusban.

4. nap: Tallinn
Repülés Vilniusból Tallinnba. Ismer-
kedés az örökké nyüzsgő TALLINN 
városával. Autóbuszos városnézés: 
Katalin negyed, kikötő, Dalos mező, 
egykori olimpiai falu stb. Séta az 
óvárosban: dóm, pravoszláv szé-
kesegyház, városháza, városfal az 
egyedi és nevesített bástyáival (pl. 
Kövér Margit, Hosszú Hermann stb.), 
Európa egyik legrégibb patikája a 
főtéren stb. Szállás Tallinnban.

5. nap: Tallinn - Szentpétervár 
Utazás autóbusszal Szentpétervár-
ra. Érkezés a késő délutáni órákban, 
szállás.

6. nap: Szentpétervár - Petrodvorec
Városnézés SZENTPÉTERVÁR-on. 
Rövid pihenő a Vaszilij-szigeten talál-
ható Rosztrum oszlopoknál, ahonnan 
páratlan kilátás tárul elénk a Kis-Néva 
és a Néva torkolatára. A város egyik 
szimbóluma a Péter-Pál Erőd, terü-
letén áll az orosz cárok temetkezési 

helye, a Péter-Pál Székesegyház. 
Fényképezési lehetőség az Auróra 
cirkálónál. Utazás szárnyashajóval 
PETRODVOREC-be, melynek lenyű-
göző szökőkútrendszere vízi-játék-
kal örvendezteti meg a látogatót. 
Nagy Péter nyári kastély-együttesét 
a „művészet gyöngyszemének”, az 
„orosz Versailles”-nak tartják. Leglát-
ványosabb része az Alsó park, a világ 
legnagyobb szökőkútrendszerével, a 
140 szökőkút naponta kb. 100.000 
köbméter vizet forgat. Visszatérve 
Szentpétervárra, látogatás a világ 
egyik leggazdagabb képzőművésze-
ti gyűjteményének otthont adó Ermi-
tázsban. Szállás Szentpéterváron.

7. nap: Szentpétervár - Puskin 
A városnézés folytatásaként az Izsák 
Székesegyházat keressük fel, melyet  
messzire ellátszó arany kupolája mi-
att „Isten tintatartójának” is nevez-
nek. A város egyik ékköve a „Vérző 
Megváltó templom”. Az elnevezés II. 
Sándor cár halálához kapcsolódik, 
ó-orosz stílusban épült, külső és bel-
ső falait 7000 m²-nyi felületen mo-
zaikok díszítik. PUSKIN-ban Katalin 
cárnő Nyári Palotáját keressük fel. 
A nap befejezéseként kb. 1 órás ha-
jókázás során bepillanthatunk a cári 
időszak nemesi palotáinak világába. 
Szállás Szentpéterváron.

8. nap: Szentpétervár - Moszkva
Utazás a SAPSAN expresszvonattal 
MOSZKVÁBA. Autóbuszos városné-
zés (Nagyszínház, Arbat, Lomono-

szov Egyetem stb.). Látogatás a XVI. 
század elején alapított Novogyevi-
csij egyházi központban, melynek 
temetőjében közismert személyi-
ségek (pl. Csehov, Gogol, Prokofjev, 
Saljapin, Raisza Gorbacsova stb.) 
nyugszanak. Szállás Moszkvában.

9. nap: Moszkva
Folytatjuk az ismerkedést MOSZK-
VA látnivalóival. Belvárosi séta: 
Vörös tér, Lenin-Mauzóleum megte-
kintése (kívülről), látogatás a Vaszilij 
Blazsennij Székesegyházban. Séta 
a Kreml területén (Uszpenszkij-, 
Blagovecsenszkij-, Arhangelszkij 
Székesegyházak, Pátriárkák- és 12 
apostol templom). A programból 
nem maradhat ki az Állami Fegyver-
tár sem. Szállás Moszkvában.

10. nap: Szergijev Poszad - Budapest 
SZERGIJEV POSZAD a híres „Arany-
gyűrű” egyik legkedveltebb turisz-
tikai célpontja. A város leghíresebb 
látnivalója a Szentháromság-Szergej 
kolostor, ahol az orosz építészet és 
ikonfestészet fejlődését követhetjük 
nyomon. Délután látogatás az 1856-
ban alapított Tretyakov Képtárban. 
Este transzfer a repülőtérre, haza-
utazás. Érkezés Budapestre a menet- 
rend függvényében.
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Baltikum - Szentpétervár - Moszkva
Litvánia, Lettország és Észtország alkotják a Baltikum legfőbb gyöngy-
szemeit! A velük szomszédos Oroszország legismertebb, legjelentősebb 
városait, Szentpétervárt és Moszkvát kapcsoljuk össze egy utazásban.

A Baltikum és Oroszország legjava!
Riga & Tallin & Vilnius, a balti fővárosok
Paloták Szentpéterváron és környén
Az Ermitázs és a Tretyakov gyűjteményei
Moszkva - a Kreml és a Vörös tér
Az „Aranygyűrű” városa, Szergijev Poszad

Dátum:    08.15 - 08.24. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  379.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 79.000,- Ft
Félpanziós felár:   62.200,- Ft
Egyágyas felár:   95.600,- Ft   
Szervizdíj / borravaló:  25,- EUR

Orosz vízum: kb. 19.025,- Ft + 5.000,- Ft ügyintézési díj
Belépők, előzetes foglalások, hajókázás, fülhallgató: kb. 240,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a körutazáson helyi autóbuszokkal, 
Szentpétervár-Moszkva között expresszvonattal; szállás helyi *** szállodák 2 
ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Litvánia: Vilnius óvárosa;  Lettország: Riga óvá-
rosa; Észország: Tallinn óvárosa, Oroszország: Szentpétervár történelmi 
belvárosa, Moszkva: Kreml és Vörös tér, Novogyevicsij-kolostor, Szergijev Poszad: 
Szentháromság-Szergej-kolostor

További információkért keresse fel honlapunkat!

Programunk napi szinten többórás 
gyaloglással jár, jelentkezéskor 
kérjük ezt mindenképpen vegyék 
figyelembe!

SZENTPÉTERVÁR
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Idén már VÍZUMDÍJ NÉLKÜL!
Helyi, magyarul beszélő idegenvezető
Budapestről a csoporttal utazó kísérő
Lenyűgöző keleti ortodox templomok
Az Ermitázs gazdag gyűjteménye
Utazás szárnyashajóval Petrodvorecbe

Szentpétervár „Észak Velencéje” JÚLIUS 14-18.

MÁJUS 17-21.

Dátum:    05.17 - 05.21. 07.14 - 07.18. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  199.500,- Ft 239.300,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  64.000,- Ft 64.000,- Ft
Egyágyas felár:    48.700,- Ft 48.700,- Ft
Félpanziós felár:  28.000,- Ft 28.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR  10,- EUR 

Orosz vízum: a csak Szentpétervárra utazóknak INGYENES, de regisztrációhoz kötött 
Vízumügyintézési díj 3.500 ,- Ft
Belépők, előzetes foglalások, hajókázás és fülhallgató: kb. 195,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Szentpétervár-Budapest útvonalon közvetlen re-
pülőjárattal, a városnézések és kirándulások során orosz autóbusszal; szállás ***szálloda 2 
ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Szentpétervár történelmi belvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Szentpétervár
Elutazás repülővel a kora reggeli 
órákban Budapestről SZENTPÉTER-
VÁR-ra. Délelőtti érkezés után irány 
a híres Néva sugárút („Nyevszkij”). 
Kb. 1 órás hajókázás során bepil-
lanthatunk a cári paloták világába 
a várost átszövő csatornákról, vala-
mint a Néváról is páratlan panorá-
mában lesz részünk. Rövid pihenő a 
Vaszilij-szigeten található Rosztrum 
oszlopoknál, ahonnan szintén lenyű-
göző kilátás tárul elénk a Kis-Néva 
és a Néva torkolatára. A város egyik 
szimbóluma a Péter-Pál Erőd, mely-
nek területén áll az orosz cárok te-
metkezési helye, a Péter-Pál Székes-
egyház. Fényképezési lehetőség az 
Auróra cirkálónál (kívülről). Szállás 
Szentpéterváron.

2. nap: Puskin - Gatcsina - Pavlovszk
Délelőtt PUSKIN-ban Katalin cárnő 
Nyári Palotáját keressük fel. A ha-
talmas barokk és klasszicista palo-
ta-együttesről írták: „Egy magának 
való, külön világ, a mesék birodal-
ma.”. Továbbutazás GATCSINA vá-
rosába. A település legfontosabb 

látnivalója itt is a palota-együttes, 
amely Rinaldi terve alapján épült. 
Orlov herceg halála után I. Pál meg-
bízása alapján nyerte el mai formá-
ját. Az épület szerencsére nem sé-
rült meg a második világháborúban. 
PAVLOVSZK leglátványosabb neve-
zetessége a kastély, amely szintén I. 
Pál nevéhez kapcsolódik. A koroná-
zás után a cár utasítására az egykori 
kisebb palotát átépítették, megna-
gyobbították és ettől kezdve nyári 
rezidenciaként működött az uralko-
dó haláláig. Szállás Szentpéterváron.

3. nap: Szentpétervár - Petrodvorec -  
Kronstadt
Délelőtt látogatás a világ egyik leg-
gazdagabb képzőművészeti gyűjte-
ményének otthont adó Ermitázsban 
(Téli palota). Az itt található mint-
egy 3 millió kiállítási tárgynak csak 
a legismertebb és nagy becsben 
tartott részét tekintjük meg. Utazás 
szárnyashajóval PETRODVOREC-be, 
melynek lenyűgöző szökőkútrend-
szere vízi-játékkal örvendezteti 
meg a látogatót. Nagy Péter nyá-
ri kastély-együttesét a „művészet 

gyöngyszemének”, az „orosz Versail-
les”-nak tartják. Leglátványosabb ré-
sze az Alsó park, a világ legnagyobb 
szökőkútrendszerével, a 140 szökő-
kút naponta kb. 100.000 köbméter 
vizet forgat. Az impozáns park mel-
lett a Nagy Palotát is megtekintjük. 
Irány a Finn-öböl sokáig lezárt terü-
lete, KRONSTADT szigete! Korábban 
a szovjet, később az orosz haditen-
gerészet fontos bázisaként nem volt 
lehetőség a belépésre. Néhány éve 
elkészült a körgyűrű, ahonnan köny-
nyen bejuthatunk a most is tengeré-
szek által lakott területre. A Szt. Mik-
lós tiszteletére felszentelt katedrálist 
a szovjet időkben tiszti kaszinóként 
használták, az impozáns épület nap-
jainkban ismét egyházi célokat szol-
gál. Szállás Szentpéterváron.

4. nap: Szentpétervár
Egész napos városnézés „ÉSZAK 
VELENCÉ”-jében. A Kazanyi Székes-
egyház a XIX. század elején épült. I. 
Pál megbízása alapján, a római Szt. 
Péter Bazilika másolataként. A vá-
ros egyik ékköve a „Vérző Megváltó 
templom”. Az elnevezés II. Sándor 

cár halálához kapcsolódik, ó-orosz 
stílusban épült, külső és belső falait 
7.000 m²-nyi felületen mozaikok 
díszítik. Majd az Izsák Székesegyhá-
zat keressük fel, mely a világ egyik 
legnagyobb kupolaépítménye, a 
messzire ellátszó arany kupola mi-
att „Isten tintatartójának” is neve-
zik. Séta az Alekszandr Nyevszkij 
Kolostor sírkertjében, ahol a híres 
orosz művészek nyugszanak (pl. 
Dosztojevszkij, Rubinstein, Csajkov- 
szkij, Rimszkij-Korszakov.) Rövid 
pihenő és fotózási lehetőség a 
Szmolnij-komplexum előtt, melynek 
területén I. Péter idején még a hajó-
építéshez szükséges szurkot főzték. 
Itt épült a Rastrelli által tervezett női 
kolostor és székesegyház. Szállás 
Szentpéterváron.

5. nap: Szentpétervár - Budapest
Program illetve hazautazás menet-
rend függvényében.

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

Programunk napi szinten többórás 
gyaloglással jár, jelentkezéskor 
kérjük ezt mindenképpen vegyék 
figyelembe!
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Városlátogatás Pünkösdkor!
Kedvező repülőgép menetrend
Kiemelten tartalmas városnézések
Vörös tér - a város híres központja
A Tretyakov képtár gyűjteménye
Szergijev Poszad - Világörökség! 

Moszkva & az Aranygyuru˝ ˝

Dátum:    05.29 - 06.01.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  166.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  59.000,- Ft 
Egyágyas felár:    38.000,- Ft 
Félpanziós felár:  18.700,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR  
Orosz vízum kb.:   19.025,- Ft + 5.000,- Ft ügyintézési díj 

Belépők, előzetes foglalások, hajókázás és fülhallgató: kb. 150,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás menetrendszerinti repülőjárattal, a városnézések és kirándu-
lások során orosz autóbusszal; szállás Izmailovo városrészben (metró állomás mellett) *** 
szálloda 2 ágyas, zuhanyzós/WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Moszkva
Elutazás repülővel Budapestről köz-
vetlen járattal MOSZKVÁ-ba. A te-
lepülés a XII. században még csak 
előretolt védelmi állás volt, de a XX. 
században már a világ kb. egyhato-
dát irányította. Autóbuszos város-
nézés keretében első ismerkedés a 
kb. 12 millió lakossal bíró orosz fő-
városban. Rövid pihenő a Veréb-he-
gyen (egykor Lenin-hegy) található 
kilátónál, ahonnan remek panoráma 
nyílik az új és régi területekre, vala-
mint az egykori Lomonosz Egyetem 
épülettömbjére. Látogatás a XVI. 
század elején alapított Novogyevi-
csij egyházi központban, melynek 
temetőjében közismert személyi-
ségek (pl. Csehov, Gogol, Prokofjev, 
Mojszejev, Bulgakov, Saljapin, Raisza 
Gorbacsova, Jelcin, Koszigin stb.) 
nyugszanak. Szállás Moszkvában.

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

elnök rezidenciája és hivatalának 
központja, azaz az államhatalom jel-
képe. A séta során csak az engedé-
lyezett területeket tudjuk felkeresni. 
Itt látható a Cár-ágyú, a Cár-harang, 
valamint a Székesegyháztér templo-
mai, ahol elsősorban az Uszpenszkij- 
és Arhangelszkij Székesegyházakat 
keressük fel. A programból nem ma-
radhat ki az Állami Fegyvertár, mely-
nek gyűjteményében az orosz feje-
delmek és cárok által felhalmozott 
kincseket láthatjuk. Délután látoga-
tás az 1856-ban alapított Tretyakov 
Képtárban. Kb. 1 órás hajózás során 
a Moszkva folyóról is képet kapunk 
a belváros, valamint a Kreml men-
tén található műemlékekről. Szállás 
Moszkvában.

3. nap: Moszkva
Délelőtt látogatás a XIV. században 
alapított Andronyikov Kolostorban. 
Az egyházi központ egyik legfon-
tosabb érdekessége Andrej Rubl-
jov alkotása. A XV. század elején 
a katedrálisban készültek a híres 
festő freskói, ikonjai, amelyre az 
aprólékos kidolgozottság, valamint 
a harmónia jellemző. A Moszkva 
belvárosba visszatérve láthatjuk a 
Színház téren a híres Nagyszínházat 
és Kisszínházat. Látogatás a Vörös 

téren található Vaszilij Blazsennij 
Székesegyházban. A különleges 
szépségű templom a XVI. század-
ban nyerte el végleges formáját. 
Egyéni séta, szabadidő a híres Régi 
Arbat utcában. A XIX. században az 
utca a művészek, zenészek, költők, 
írók, értelmiségiek törzshelye volt. 
Napjainkban üzletek, kávézók, ét-
termek várják a turistákat. Szállás 
Moszkvában.

4. nap: Szergijev Poszad - Moszkva - 
Budapest
Kirándulás az orosz főváros környé-
kére. A híres „Aranygyűrű” egyik leg-
kedveltebb turisztikai célpontját a 
szovjet időkben Zagorszk néven ta-
lálhattuk meg a térképeken, útiköny-

vekben. Napjainkban SZERGIJEV 
POSZAD a település neve. A város 
leghíresebb látnivalója a Szenthá-
romság-Szergej kolostor, ahol az 
orosz építészet és ikonfestészet 
fejlődését követhetjük nyomon. Dél-
után szabadidő a GUM Áruházban, 
ahol napjainkban a legismertebb 
világmárkák üzleteit is megtalálhat-
juk, vagy a Vörös teret és környé-
két egyénileg fedezhetjük fel. Este 
transzfer a repülőtérre, hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

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

Programunk napi szinten többórás 
gyaloglással jár, jelentkezéskor 
kérjük ezt mindenképpen vegyék 
figyelembe!

SZERGIJEV POSZAD

A MODERN MOSZKVA
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Kedvező repülőgép menetrend!
Paloták Szentpéterváron és környékén
Lenyűgöző keleti ortodox templomok
Moszkva - a Kreml és a Vörös tér
Az Ermitázs és a Tretyakov gyűjteményei
Utazás a híres Sapsan expresszvonaton
Az „Arnygyűrű” városa, Szergijev Poszad

Szentpétervár & Moszkva JÚLIUS 31 - AUGUSZTUS 5.

Dátum:    07.31 - 08.05.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  279.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  63.000,- Ft 
Egyágyas felár:    52.600,- Ft 
Félpanziós felár:  33.900,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:  15,- EUR  
Orosz vízum kb.:   19.025,- Ft + 5.000,- Ft ügyintézési díj  

Belépők, előzetes foglalások, hajókázás és fülhallgató: kb. 280,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás menetrendszerinti repülőjárattal, a városnézések és kirándulások során 
orosz autóbusszal, valamint Szentpétervár-Moszkva között a Sapsan-expresszel; szállás ***szállodák 
kétágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Szentpétervár történelmi belvárosa, Moszkva: Kreml és Vörös tér, Novogyevi-
csij-kolostor, Szergijev Poszad: Szentháromság-Szergej kolostor

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Szentpétervár
Elutazás repülővel a kora reggeli órák-
ban Budapestről közvetlen járattal 
Szentpétervárra. Városnézés „ÉSZAK 
VELENCÉ”-jében. A Kazanyi Székes-
egyház a XIX. század elején épült I. Pál 
megbízása alapján, a római Szt. Péter 
Bazilika másolataként. A város egyik 
ékköve a „Vérző Megváltó templom”. 
Az Izsák Székesegyház sem maradhat 
ki a látnivalók közül, mely a világ egyik 
legnagyobb kupolaépítménye. A város 
egyik szimbóluma a Péter-Pál Erőd, te-
rületén áll az orosz cárok temetkezési 
helye, a Péter-Pál Székesegyház. Fény-
képezési lehetőség az Auróra cirkáló-
nál. Szállás Szentpéterváron.

2. nap: Szentpétervár - Petrodvorec
Délelőtt a városnézés folytatása 
SZENTPÉTERVÁR-on. Rövid pihenő 
a Vaszilij-szigeten található Roszt-
rum oszlopoknál, ahonnan páratlan 
kilátás tárul elénk a Néva torkolatá-
ra. Látogatás a világ egyik leggaz-

dagabb képzőművészeti gyűjtemé-
nyének otthont adó Ermitázsban. 
Utazás szárnyashajóval PETRODVO-
REC-be, melynek lenyűgöző szökő-
kútrendszere vízi-játékkal örven-
dezteti meg a látogatót. Nagy Péter 
nyári kastély-együttesét a „művé-
szet gyöngyszemének”, az „orosz 
Versailles”-nak tartják. Visszatérve 
Szentpétervárra, kb. 1 órás hajókázás 
során bepillanthatunk a cári időszak 
nemesi palotáinak világába. Szállás 
Szentpéterváron.

3. nap: Puskin - Pavlovszk - Szent-
pétervár
PUSKIN-ban Katalin cárnő Nyári Pa-
lotáját keressük fel. Híres Borostyán-
szobáját a város 300 éves jubileuma 
alkalmából 2003-ra újítottak fel. A 
park és a kastély építése több cár-
nő nevéhez kapcsolható. I. Katalin 
kezdte el az építését, Erzsébet cárnő 
tovább fokozta a külső látványt és 
Nagy Katalin elsősorban az épület 

belső díszítésére összpontosított. A 
hatalmas barokk és klasszicista palo-
ta-együttesről írták: „Egy magának 
való, külön világ, a mesék birodal-
ma.”. Továbbutazás PAVLOVSZK-
ba, látogatás I. Pál cár kastélyában. 
Folytatjuk a városnézést SZENT-
PÉTERVÁR-on. Séta az Alekszandr 
Nyevszkij Kolostor sírkertjében, ahol 
a híres orosz művészek nyugszanak, 
pl. Dosztojevszkij, Rubinstein, Csaj-
kovszkij, Rimszkij-Korszakov. Rö-
vid pihenő és fotózási lehetőség a 
Szmolnij-komplexum előtt, melynek 
területén I. Péter idején még a hajó-
építéshez szükséges szurkot főzték. 
Itt épült a Rastrelli által tervezett női 
kolostor és székesegyház. Szállás 
Szentpéterváron.

4. nap: Szentpétervár - Moszkva
Utazás a SAPSAN expresszvonattal 
MOSZKVÁ-ba. Érkezés a déli órák-
ban az orosz fővárosba. A település 
a XII. században még csak előretolt 
védelmi állás volt, de a XX. szá-
zadban már a világ kb. egyhatodát 
irányította. Autóbuszos városnézés 
(Nagyszínház, Arbat, Lomonoszov 
Egyetem stb.). Látogatás a XVI. szá-
zad elején alapított Novogyevicsij 
egyházi központban, melynek te-
metőjében közismert személyiségek 
(pl. Csehov, Gogol, Prokofjev, Salja-
pin, Raisza Gorbacsova stb.) nyug-
szanak. Szállás Moszkvában.

5. nap: Moszkva
Folytatjuk az ismerkedést MOSZK-
VA látnivalóival. Belvárosi séta: 

Vörös tér, Lenin-Mauzóleum megte-
kintése (kívülről), látogatás a Vaszilij 
Blazsennij Székesegyházban. Séta a 
Kreml területén (Uszpenszkij-, Bla-
govecsenszkij-, Arhangelszkij Szé-
kesegyházak, Pátriárkák- és 12 apos-
tol templom). A programból nem 
maradhat ki az Állami Fegyvertár 
sem, melynek gyűjteményében az 
orosz fejedelmek és cárok által fel-
halmozott kincseket láthatjuk. Sza-
badidő keretében érdemes felkeres-
ni pl. a híres GUM áruházat. Szállás 
Moszkvában.

6. nap: Szergijev Poszad - Moszkva 
- Budapest 
Kirándulás az orosz főváros környé-
kére. A híres „Arany gyűrű” egyik 
legkedveltebb turisztikai célpontját 
a szovjet időkben Zagorszk néven 
találhattuk meg a térképeken, úti-
könyvekben. Napjainkban SZER-
GIJEV POSZAD a település neve. 
A város leghíresebb látnivalója a 
Szentháromság-Szergej kolostor, 
ahol az orosz építészet és ikonfes-
tészet fejlődését követhetjük nyo-
mon. Délután látogatás az 1856-ban 
alapított Tretyakov Képtárban. Este 
transzfer a repülőtérre, hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Oroszország haladóknak! Ismerje meg a cári korszak fényűző palotáit, va-
lamint az ezerszínű Moszkvát és környékét!

SZENTPÉTERVÁR

Programunk napi szinten többórás 
gyaloglással jár, jelentkezéskor 
kérjük ezt mindenképpen vegyék 
figyelembe!

MOSZKVA
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Izland fénypontjai

Körutazás a tűz és a jég szigetén
Európa és Amerika határán
Fjordok, vízesések és lávamezők 
Izland legjava - az „arany körút” 
A Skogar Múzeum néprajzi gyűjteménye 
Fürdőzés a világhírű Kék Lagúnában
Thingvellir - UNESCO Világörökség!

1. nap: Budapest - Reykjavik
Elutazás Budapestről közvetlen repü-
lőjárattal Izlandra. Érkezés Keflavik-
ba, transzfer a világ legészakabbra 
fekvő fővárosába, REYKJAVIK-ba. 
Ismerkedés a főbb nevezetességek-
kel. Szállás.

2. nap: Reykjavik - fjordok - 
vízesések - lávamezők
Reggeli után utazás a HVALFJÖR-
DUR-hoz, azaz a Bálnafjordhoz. El-
sőként a lávavízesést, a HRAUNFOS-
SAR-t, majd a Gyermek-vízesést, 
vagyis a BJARNAFOSS-t keressük 
fel. REYKHOLT az izlandi nép törté-
nelmi emlékhelye, ahol a nagy író és 
politikus, Snorri Sturlusson meghalt. 
Rövid pihenő az egyik legnagyobb 
hőforrásnál. Szállás Reykjavikban.

3. nap: „Arany körút”
Kirándulás Izland legismertebb 
természeti szépségeihez. GULL-
FOSS a három lépcsőben alázúdu-
ló ARANY-VÍZESÉS. A szunnyadó 
GEYSIR minden gejzír névadója. A 
STROKKUR gejzír időről időre látvá-
nyosan tör a magasba. A THINGVEL-
LIR NEMZETI PARK történelmi és 
földrajzi szempontból is jeles hely-
színe az országnak. Itt alakult meg 
a sziget állama, itt tartották egykor 

az országgyűléseket is. Szállás Rey-
kjavikban.

4. nap: A déli partvidék
Ismerkedés Izland déli partvidéké-
vel. Útközben rövid pihenő két ha-
talmas vízesésnél, a 60 méter ma-
gas SKOGAFOSS-nál és a 40 méter 
magas SELJALANDFOSS-nál. SKO-
GAR a vízesése mellett a Néprajzi 
Múzeum miatt vált népszerűvé a 
turisták körében. DYRHOLAEY fan-
tasztikus sziklaalakzata, amely egy-
ben a sziget legdélibb pontja is, az 
óceán partjáról rajzolódik ki igazán. 
Szállás Reykjavikban.

5. nap: Reykjanes-félsziget - 
Kék Lagúna - Budapest
KRYSUVIK-SELTUN a fortyogó föld, 
a kénes gőzoszlopai miatt külön-
leges, KLEIFARVATN tava is érde-
kes természeti képződmény, szinte 
holdbéli tájhoz hasonló területen 
érzi magát itt az utazó. Végül uta-
zásunk befejezéseként fürdési le-
hetőség az egyedülálló, különleges 
medencében, a meleg vizű KÉK 
LAGÚNÁ-ban. (Törölközőt biztosí-
tanak, hajszárító is rendelkezésre 
áll.) Ezután transzfer a repülőtérre, 
s hazautazás. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.

Az éles kontrasztok világába invitáljuk Önöket: sötétség és világosság, jég 
és tűz, humor és mélabú, forróság és hideg - Izland a világ egyik legszebb 
célállomása, amit legalább egyszer az életben látni kell. A havas hegye-
ket gyönyörű fjordok váltják, amelyek aztán kecsesen összesimulnak az  
óceánnal... a különleges, mesebeli viking jégvilág garantáltan elvarázsolja!

SKOGAFOSS

STROKKUR

KÉK LAGÚNA

Dátum:     10.22 - 10.26.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  245.400,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   60.000,- Ft
Büfévacsora (4 alkalommal) felára: 17.600,- Ft
Egyágyas felár (standard szoba):  69.300,- Ft 

De-luxe szoba felára: 28.000,- Ft/fő; de-luxe egyágyas felár: 99.900,- Ft
Szervizdíj / borravaló: 5,- EUR; belépők kb. 40,- EUR 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív Kék Lagúna belépő:  kb. 70,- EUR (Indulás előtt, itthon fizetendő!)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a kirándulások során autóbusszal; szállás Rey-
kjavikban középkategóriás szálloda kisméretű standard, vagy a kényelmesebb de-luxe 
szárny szobáiban; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Thingvellir Nemzeti Park

További információkért keresse fel honlapunkat!

GULLFOSS
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1. nap: Budapest - Červená Lhota - 
Třeboň - České Budějovice
Elutazás Budapestről a reggeli 
órákban. Csehország területén első 
utunk egy kis „ékszerdobozhoz” 
vezet, ČERVENÁ LHOTA reneszánsz 
vízi várához. Látogatás TŘEBOŇ vá-
rosában, amely egy tipikus cseh te-
lepülés, várfalakkal és az egybeépült 
házak gyűrűjével körülölelve. Vacso-
ra, szállás České Budějovicében. 

2. nap: Hluboká - Česky Krumlov
Látogatás HLUBOKÁ-ban, a Schwar-
zenbergek által a windsori kastély 
mintájára átépített látványos várkas-
télyban. Délután kirándulás ČESKY 
KRUMLOV-ba. A középkori hangulatú 
Moldva parti várost zenészek megé-
nekelték, festők vászonra mentették, 
de a valóság még ennél is szebb. Va-
csora, szállás České Budějovicében. 

3. nap: České Budějovice - Plzen
Városnézés Dél-Csehország központ-
jában, ČESKÉ BUDĚJOVICE-ben. A 
város főterét gyönyörű „lábasházak” 
övezik. Kirándulás PILSEN-be, Cseh-
ország második legnagyobb városá-
ba. Itt nyomtatták a XV. században az 
első cseh könyvet. Napjainkban a hí-
res Prazdroj Sörgyár a legfontosabb 
vonzerő, azaz a pilseni világos sör. A 
nemes italról a sörgyár látogatása so-

rán többet is megtudhatunk. Vacsora, 
szállás České Budějovicében. 

4. nap: Jindrichuv Hradec - Telč - Bp.
A dél-csehországi látnivalók befeje-
zéseként egy „ékszer”, JINDRICHUV 
HRADEC reneszánsz vára követke-
zik. Városnézés TELČ-ben, melynek 
reneszánsz szépsége itáliai hangu-
latot áraszt. Hazautazás Bécs érin-
tésével. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.

Az augusztusi hosszú hétvégén!
Kiemelkedően tartalmas program
Červená Lhota reneszánsz vízi vára
Hluboká látványos várkastélya
Cesky Krumlov - igazi ékszerdoboz
Sörgyárlátogatás Plzenben

Dél-cseh várak és kastélyok AUGUSZTUS 20-23.

CESKY KRUMLOV

Dátum:   08.20 - 08.23.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 95.700,- Ft     

Egyágyas felár:   28.800,- Ft
Belépőjegyek kb.:  1.400,- CZK
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; szállás középkategóriás szál-
loda 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); ide-
genvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Česky Krumlov
További információkért keresse fel honlapunkat!
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1. nap: Budapest - Árvaváraalja - Varsó
Indulás Budapestről a kora regge-
li órákban. Az Ipoly folyón átkelve 
érkezünk a Felvidékre. Utazás rövid 
pihenőkkel Zólyom - Besztercebá-
nya - Rózsahegy - Árvaváralja útvo-
nalon. A környék legszebb fekvésű, 
legmerészebben épített várát meg-
csodálva jutunk el Lengyelország-
ba. I. Nagy Lajos királyunk a Per-
szonálunió, illetve a lengyel korona 
birtokosaként hasonló úton haladt. 
Innen jutottak el - autóbuszunkból 
szintén látható - Zólyomi várba is, 
ahol a lengyel nemesek jegyest vá-
lasztottak királyunk leányai közül a 
trónörökös számára. Így került Hed-
vig (I. Nagy Lajos királyunk lánya) a 
fejedelmi udvarba, s lett Jadwiga, a 
lengyelek szeretett úrnője. A hajdani 
királyi székhely, Krakkó mellett elha-
ladva érkezünk a lengyel fővárosba. 
Vacsora és szállás Varsóban.

2. nap: Varsó 
Egész napos városnézés VAR-
SÓ-ban: Krasiński Palota, Chopin 
szalon, Szt. Kereszt templom (itt ta-

lálható Chopin szíve), Rynek (főtér), 
óváros, Kopernikusz szobor, Szt. 
János főszékesegyház stb. Délután 
a Łazienki park, a Királyi Fürdőpark 
szerepel a programban. Gyönyörű 
klasszicista épületeket és számos 
szobrot csodálhatunk meg a 80 
hektáros területen. A park végében 
a Chopin emlékműnél rendszeresek 
a zenei események. Érdemes betérni 
a vízre épített palotába is, amely a 
lengyel építészet egyik gyöngysze-
me. Két tó közé épült, és királyi nyári 
lakként szolgált. Vacsora és szállás 
Varsóban.

3. nap: Wilanów - Varsó
Reggeli után irány WILANÓW, ahol 
a királyi nyári palotát keressük fel. 
A kastély a lengyel barokk legszebb 
példánya. A királyi rezidencia Jan 
Sobieski lengyel királynak épült a 
XVII. század végén. A későbbiekben 
tovább építették az új tulajdonosai. 
Tradicionális lengyel udvarházat 
egyesíti az olasz vidéki villával, és a 
francia palotával. Délután visszatér-
ve VARSÓ-ba, a városnézés folyta-

tásaként a Chopin Múzeum megte-
kintése szerepel a programunkban. 
Vacsora és szállás Varsóban.

4. nap: Varsó - Czestochowa - 
Wroclaw
Délelőtt utazás CZESTOCHOWA-ba, 
az egyik legjelentősebb zarándok-
központba, amely elsősorban pálos 
monostoráról híres. A pálosok az 
egyetlen magyar alapítású szerze-
tesrend. A barátok Márianosztráról 
indultak el lengyel területre. Ez is a 
két ország közötti történelmi kap-
csolatok egyik sajátos formája. Jas-
na Góra (Fényes hegy) templomá-
ban őrzik a híres kegyképet, az ún. 
a „Fekete Madonna”-t, amely zarán-
dokok millióit vonzza a világ minden 
tájáról. Sobieski János lengyel király 
is a Madonna segítségét kérte a tö-
rök ellen Bécs és Buda ostrománál. 
Délután továbbutazás Wroclawba. 
Vacsora és szállás Wroclawban.

5. nap: Wroclaw 
WROCLAW, magyarul Boroszló, 
németül Breslau, csehül Vratislav, 
Alsó-Szilézia fővárosa. A varázsla-
tos település 2016-ban elnyerte az 
Európa Kulturális fővárosa címet. 
Lenyűgöző, ahogy a kultúrák talál-
kozása alakította, formálta évszá-
zadokon keresztül a ma is látható 
értékeket. Német, cseh és lengyel 
hatások változtatták igazi ékszerdo-
bozzá. A Régi Városháza nemcsak 
művészeti remekmű, sokan úgy 
tartják, hogy itt van Európa egyik 
legrégebbi étterme is. A XIII szá-

zadi gótikus katedrális ugyancsak 
kimagasló a műemlékek között. A 
Hala Stulecia felkerült az UNESCO 
Világörökség listára. Az alig több 
mint 100 éves építmény (Centená-
riumi Csarnok), a világ legnagyobb 
vasbeton középülete, mely az 1813. 
évi Lipcsei Népek Csatája százéves 
évfordulójára készült. Vacsora és 
szállás Wroclawban.

6. nap: Klodzko - Olmütz - Budapest 
Reggeli után hazautazás. Déle-
lőtt még lengyel földön megállunk 
KLODZKO-ban, melyet nem véletle-
nül sorolnak az ország legszebb vá-
rosai közé. A középkorban megsíny-
lette a cseh-lengyel ellentéteket, és 
főleg háborúskodásban volt jelentős 
szerepe a sziklás hegyoldalra épített 
várának. Az erődítményt az írások 
először 981-ben említik meg. A XIV. 
században épült Nagyboldogasz-
szony temploma, a lengyel gótika 
méltán híres remekműve. Délután 
Morva földre érkezük. Észak-Mor-
vaország jelentős városa OLMÜTZ 
(Olomouc) a híres kvargli (pogácsa-
sajt) hazája. Az izgatóan „illatos” 
helyi sajtspecialitás fontos kiegé-
szítője az elmaradhatatlan sörözés-
nek. Nem mellékesen, a Krakkóval 
és Boroszlóval kiváló kereskedelmi 
kapcsolatban lévő városban Csehor-
szág második legrégebbi egyeteme 
működött. 1848 decemberében itt 
mondott le V. Ferdinánd az osztrák 
császári címről 18 éves unokaöccse, 
Ferenc József javára. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban.
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Dátum:    07.06. - 07.11.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  139.500,- Ft  
Egyágyas felár:   33.000,- Ft  

Belépők és fülhallgató kb.:  200,- PLN és 6,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás középkategóriás 

szállodák 2 ágyas, zuh./ WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenveze-

tés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Varsó Történelmi Központja, Wroclaw Centenáriumi Csarnoka; 

Csehország: Olmütz Szentháromság oszlopa

További információkért keresse fel honlapunkat!

Varsó - Wroclaw - Czestochowa
A lengyel és magyar történelem - a nyelvi különbségek ellenére - nagyon szo-
ros kapcsolatban állt és sok közös vonást mutatott az utóbbi ezer esztendő-
ben. Hosszan lehetne sorolni azokat az ismert személyiségeket (Nagy Lajos, 
Báthory István, Hedvig, Kunigunda, Kinga), akiknek köszönhetően a viharos 
időszakokat sikeresen átvészelve, ma is barátságban, egymást segítve élünk, 
Lengyelországgal ugyanahhoz a szövetségi rendszerhez tartozva a „vén Eu-
rópa” szívében. A régi lengyel királyi főváros minden évben turisták millióit 
csalogatja, és Wroclaw városa is a figyelem középpontjában került, hiszen 
nemrégen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. Ennek ürügyén mi is 
ellátogatunk Alsó-Szilézia székhelyére. Remélhetőleg velünk tartanak!

Lengyel, magyar két jóbarát...
A királyi főváros, Varsó
Chopin nyomában
Kalandozások Szilézia tájain
Wilanów - a nyári királyi palota
Czestochowa, az ország lelki fővárosa
Wroclaw - a „törpe szobrok városa”

VARSÓ
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1. nap: Budapest - Eszék - Szarajevó 
A reggeli órákban elutazás Buda-
pestről a hegyek és a minaretek 
országába, Bosznia-Hercegovinába. 
Késő délután városnézés Európa 
Jeruzsálemében, SZARAJEVÓ-ban: 
Gazi Huszref bég-dzsámi (kívül-
ről), Bascsarsija, a központi piactér 
stb. A város már kiheverte a ’90-es 
évek szörnyűségeit. Felkeressük azt 
a helyet is, ahol 1914. június 28-án 
merénylet áldozatává vált Ferenc 
Ferdinánd osztrák-magyar trónörö-
kös. Vacsora, szállás a külvárosban.

2. nap: Szarajevó - Mostar - Neum 
Utazás a festői MOSTAR-ba. Séta az 
óvárosban, a Karadzsoz bég-dzsámi 
megtekintése, majd a Neretván átí-
velő Régi hídon megyünk át. 1575-ös 
átadását követően az emberek több 
mint 400 éven keresztül használták 
a hidat, míg áldozatul nem esett a 
délszláv háborúnak. Ma, újjáépítve 
már mementóként ível át a folyón. 
Rövid kitérő autóbusszal a festői 
szépségű Buna folyó forrásához. Va-
csora, szállás Neum környékén.

3. nap: Dubrovnik (Raguza) - Budva 
Irány DUBROVNIK, városnézés a gyö-
nyörű óvárosában. A horvát tenger-
part legfestőibb települése máig őrzi 
középkori városszerkezetét. Ha Ve-
lencét az Adria királynőjének nevezik, 
- nem érdemtelenül- akkor Dubrov-

nik megérdemli az Adria hercegnője 
címet! Szabadidőben fakultatív hajó-
kirándulás a Lokrum-szigetre. Vacso-
ra, szállás Budva környékén.

4. nap: Budva - Bar - Skadari-tó 
Reggeli után sétát teszünk BUDVA 
óvárosában, majd indulás az önálló 
Montenegró vadregényes tájaira. A 
mára már elnéptelenedett múzeum-
város, BAR ódon épületei között év-
századokat megyünk vissza az idő-
ben.  Délután a SKADARI-TÓ partjára 
utazunk. A tó a Balkán legnagyobb 
tava majd 400 km²-nyi területével, 
amelyen Montenegró és Albánia osz-
tozik. Virpasar falucskából indulva 
kóstolóval egybekötött hajókirándu-
lás a montenegrói oldalon. Vacsora, 
szállás Budva környékén.

5. nap: Cetinje - Njegusi - Kotor 
Utazás a tengerpart feletti fennsíkon 
található CETINJE-be. Egykor ez a 
nehezen megközelíthető település 
Montenegró fővárosa is volt. Láto-
gatás Európa „apósának”, Nikola 
királynak palotájában. Vadregényes 
hegyi úton jutunk el NJEGUSI faluba, 
ahol egy kis harapnivalóval várnak 
bennünket. Továbbutazás a lenyű-
göző szépségű öbölben található, 
középkori városfallal körbeépített 
KOTOR városába. Gyalogos város-
nézés az óváros területén. Vacsora, 
szállás Budva környékén.

6. nap: Kotori-öböl - Perast - Trogir 
Utazás autóbusszal Perastba, majd 
onnan hajóval az öbölben található 
kis szigeten épült Szirti Madonna 
templomhoz. Visszatérve a száraz-
földre továbbutazás Horvátországba. 
Vacsora, szállás Trogír környékén.

7. nap: Trogir - Budapest 
Reggeli után ŠIBENIK-kel ismerke-
dünk. Séta az óvárosban, melynek 
legjelentősebb látnivalója a vi-
lágörökség részeként ismert kated-
rális. Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.
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3 ország tengernyi szépsége
Szarajevó, a bosnyák főváros
Mostar festői városa Neretva parján
Dubrovnik - az Adria hercegnője
A Kotori-öböl természeti csodái
Budva és Sibenik mesés óvárosa

Bosznia - Dalmácia - Montenegro SZEPTEMBER 30 - OKTÓBER 6.
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.

Dátum:    09.30 - 10.06. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  169.800,- Ft
Egyágyas felár:  44.000,- Ft
Idegenforgalmi adó kb.:  10,- EUR

Belépők, fülhallgató, hajójegy kb: 85,- EUR és 190,- HRK 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; középka-
tegóriás szállodák; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP 
biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Horvátország: Dubrovnik óvárosa és Sibenik katedrálisa
Montenegró: Kotor természeti és kulturális régió 
Bosznia-Hercegovina: Mostarban a Régi híd és környéke

További információkért keresse fel honlapunkat!

BUDVA

MOSTAR

DUBROVNIK
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PA1. nap: Budapest - Bijelo Polje 
Utazás Montenegróba. Vacsora, 
szállás Bijelo Poljéban.

2. nap: Moraca-völgy - Shkodra - 
Durres
Felkeressük a MORACA festői völ-
gyében található kolostort, majd az 
albán határon átkelve, SHKODRA 
nevezetességeivel ismerkedünk. Itt 
található Albánia legnagyobb me-
csete, legnagyobb katolikus szé-
kesegyháza, valamint a püspöki re-
zidencia épülete (kívülről). Vacsora, 
szállás Durrës környékén.

3. nap: Kruja - Tirana 
Kirándulás a „Hős város”-ba, KRU-
JA-ba, ahol szinte minden látnivaló a 
nemzeti hős, Szkander bég nevéhez 
kapcsolódik. Sétánkat a bég váránál 
kezdjük, és a Szkander bég Nemzeti 
Múzeum épületénél folytatjuk. Sza-
badidő keretében érdemes megnéz-
ni az ortodox templomra hasonlító 
Bektashi Teqe-t, és bóklászni a több 
mint 500 éves bazárban. TIRANA 
látnivalóit gyalogos városnézés so-
rán fedezzük fel: Ethem Bey-mecset, 
Nemzeti Múzeum (kívülről), Tirana 
legújabb ortodox katedrálisa. A Blo-
ku negyed Enver Hodzsa idején a 
politikai elit lakhelye volt, ma a fővá-
ros nyüzsgő, színes városrésze, tele 
kis üzletekkel, kávézókkal. Vacsora, 
szállás Durrës környékén.

4. nap: Berat - Gjirokastra 
Utazás BERAT-ba, Albánia leg-
szebb múzeumvárosába. Város-
nézésünk programjában: vár, Szűz 
Mária templom az Onufri Ikonmú-
zeummal, középkori városmag, Ki-
rály mecset (kívülről) és a bektashi 
rendhez tartozó Helveti Teqe, a régi 
XVIII. századi Gorica híd és Gorica 
negyed. Késő délután ismerkedés 
GJIROKASTRA nevezetességeivel: 
bazár-negyed, Etnográfiai Múze-
um és a vár megtekintése. Vacsora, 
szállás Gjirokastrában.

5. nap: Butrinti - Saranda
Délelőtt az Albánia déli csücskében 
fekvő BUTRINTI ókori romvárosát, 
Albánia egyik legfontosabb törté-
nelmi emlékét keressük fel, mely 
a római császárok korában fontos 
hadikikötőként szolgált. A városban 
sajátosan keverednek az ókori görög 
és római emlékek (görög színház, 
római fürdő, gymnasium, őrtorony 
stb.), az ókeresztény kor és a Velen-
cei Köztársaság időszakának emlé-
keivel. Vacsora, szállás Sarandában.

6. nap: Saranda - Llogara-hágó - 
Durrës 
A délelőtt folyamán rövid pihe-
nő a Porto Palermoi öbölben, ahol 
Ali Pasa egy kis félszigetre épített 
várat. Szerpentin út vezet a Lloga-
ra-hágóra, ahonnan az Albán Riviéra 

és (kedvező időjárás esetén) még 
Korfu panorámája is elénk tárul! 
Rövid pihenő VLORÁ-ban, az albán 
függetlenség szülőhelyén. Séta a 
városban, a Murad mecset, a Füg-
getlenségi emlékmű megtekintése. 
Visszatérés Durrës környéki szállá-
sunkra, vacsora, szállás.

7. nap: Durrës - Sveti Naum - Ohrid
Reggel határátkelés Makedóniába. 
SVETI NAUM a X. századi kolos-
tora és földrajzi adottságai révén 
Makedónia legnevezetesebb látni-
valója! Itt ömlik bele a hegy alatt át-
folyó Prespa tó vize az Ohridi-tóba. 
Délután érkezés a világörökség ré-
szévé nyilvánított Ohridi-tóhoz. Vá-
rosnézés OHRID-ban: Szent Szófia 
székesegyház, Szent János-kápolna, 
majd a Szent Kliment templom vi-
lághíres freskóiban gyönyörködhe-
tünk. Vacsora, szállás Ohridban.

8. nap: Ohrid - Skopje
Irány Makedónia fővárosa! Ismer-
kedés SKOPJE nevezetességeivel: 
Kale-erőd, Daud pasa fürdője, Kur-

sumli-hán (a legnagyobb skopjei ka-
ravánszeráj), Murat pasa mecsetje, 
Cifte hamam. A nap egyik fénypont-
ja Teréz anya szülőháza, illetve az 
életét bemutató múzeum. Vacsora, 
szállás Skopjéban.

9. nap: Skopje - Budapest
Hazautazás Újvidék - Kecskemét 
útvonalon. Hazaérkezés Budapestre 
az esti órákban.
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Albánia
Albánia lassan, de biztosan kiheveri az egykori diktatúrát. Műemlékei és 
vonzó természeti kincsei révén egyre kedveltebb úti cél az utazók köré-
ben. Körutunkon a szomszédos Montenegró és Makedónia látnivalóival 
is ismerkedünk!

Európa „utolsó titka”
Ahol a tenger és a hegyek összeérnek
Montenegrói és makedóniai kitekintés
Balkáni fővárosok: Tirana & Skopje
A természet és a kultúra találkozása
Csodás világörökségi helyszínek

Dátum:    09.25 - 10.03.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  207.500,- Ft
Egyágyas felár:   44.000,- Ft

Belépőjegyek, fülhallgató kb.:  70,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás helyi besorolás szerint ***-os 
szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; 
BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Albánia: Berat, Gjirokastra, Butrinti
Makedónia: Ohridi-tó

További információkért keresse fel honlapunkat!

GJIROKASTRA

OHRID

KRUJA
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1. nap: Budapest - Tirana
Repülés Tiranába az esti órákban. 
Transzfer a Durrës környéki szállo-
dába. A késői érkezés miatt ezen az 
estén nincs vacsora! Szállás 7 éjsza-
kán át Durrës környékén, tenger-
parti szállodában.

2. nap: Albán Riviéra
Üdülés, pihenés a szállodában.

3. nap: Durrës - konyakgyár-látogatás
Félnapos buszos és gyalogos is-
merkedés DURRËS városával: ókori 
amfiteátrum, Velencei torony (kí-
vülről), kikötő környéke stb. Láto-
gatás az ország egyik legnagyobb, 
1933-ban alapított Szkander bég 
konyakgyárban, kóstolóval. A ko-
nyak minőségének és egyedi ízének 
köszönhetően világhírű, Albánia 
nemzeti itala. Transzfer a szállodába, 
szabadidő. Fakultatív program: Al-
bán folklór est 3 fogásos vacsorával 
(ital nélkül) Durrës-ben.  

4. nap: Üdülés vagy  fakultatív 
kirándulás: Berat - borkóstolás
Utazás BERAT-ba, Albánia legszebb 
múzeumvárosába. Látnivalók: vár, 
Szűz Mária templom az Onufri Ikon-
múzeummal, középkori városmag, a 
régi XVIII. századi Gorica híd és Gori-
ca negyed. Látogatás Albánia egyik 
legismertebb borászatában, a Cobo 
Winery-ben, ahol megismerkedhe-
tünk az különleges albán borokkal.

5. nap: Üdülés vagy fakultatív 
kirándulás: Shkodra 
SHKODRA nevezetességeivel is-
merkedünk. Itt található Albánia 
legnagyobb mecsete, legnagyobb 
katolikus székesegyháza. A város 
melletti hegytetőre épült Rozafa 
várból csodás kilátás tárul elénk (a 
várat csak gyalogosan lehet meg-
közelíteni). Ezt követően kb. 1 órás 
hajókázás a Shkodrai tavon majd 
pihenés a tó partján. 

6. nap: Üdülés vagy fakultatív túra:
Pogradec - Sveti Naum - Ohrid 
Utazás Pogradec városába, ami az 
Ohridi-tó partján fekszik festői he-
gyek ölelésében. Ezt követően hatá-
rátkelés Makedóniába. SVETI NAUM 
a X. századi kolostora és földrajzi 
adottságai révén Makedónia leg-
nevezetesebb látnivalója! Itt ömlik 
bele a hegy alatt átfolyó Prespa tó 
vize az Ohridi-tóba. Délután érkezés 
a világörökség részévé nyilvánított 
Ohridi-tóhoz. Városnézés OHRID-
ban: Szent Szófia székesegyház, 
Szent János-kápolna világhíres fres-
kóiban gyönyörködhetünk. 

7. nap: Albán Riviéra
Üdülés, pihenés a szállodában.

8. nap: Kruja - Tirana - Budapest 
Délelőtt kirándulás a „Hős város”-ba, 
KRUJA-ba, ahol szinte minden látni-
való a nemzeti hős, Szkander bég 
nevéhez kapcsolódik. Sétánkat a 

bég váránál kezdjük, és a Szkander 
bég Nemzeti Múzeum épületénél 
folytatjuk. Szabadidő keretében ér-
demes bóklászni a több mint 500 
éves bazárban. TIRANA látnivalóit 
gyalogos városnézés során fedez-
zük fel: Ethem Bey-mecset (kívül-
ről), Nemzeti Múzeum (kívülről), 

Tirana legújabb ortodox katedrálisa. 
A Bloku negyed Enver Hodzsa ide-
jén a politikai elit lakhelye volt, ma a 
főváros nyüzsgő, színes városrésze, 
tele kis üzletekkel, kávézókkal. Este 
transzfer a reptérre. Hazautazás Bu-
dapestre, érkezés a késő esti órák-
ban, a menetrend függvényében.
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Dátum:               06.18 - 06.25.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 194.800,- Ft
Reptéri ill. és csomagdíj kb.:            49.000,- Ft 
Egyágyas felár:  59.000,- Ft
Tengerre néző szoba felára: 32.000,- Ft / szoba
3. fő részvételi díja pótágyon:  182.700,- Ft
Belépőjegyek (3. és 8. nap) kb.: 30,- EUR
Szervizdíj / borravaló:  8,- EUR 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

UNESCO Világörökségek: Albánia: Berat, Makedónia: Ohridi-tó

Fakultatív programok belépőjeggyel (minimum 20 fő részvétele esetén)
Folklór est 3 fogásos vacsorával (ital nélkül) a 3. napon: kb. 32,- EUR
Berat - borkóstolás: 30,- EUR + kb. 20,- EUR belépő 
Shkodra: 35,- EUR + kb. 25,- EUR belépő és hajójegy
Pogradec - Sveti Naum - Ohrid: 40,- EUR + kb. 15,- EUR belépő

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a programok során légkondicionált 
albán autóbusszal; szállás Durrës környékén, helyi besorolás szerinti közép-
kategóriás tengerparti szálloda 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban (a szállodá-
nak saját partszakasza van, ahol szobánként 2 db nyugágy és 1 napernyő 
használatát a részvételi díj tartalmazza, a part homokos és a víz lassan mé-
lyülő); félpanzió (reggeli és vacsora); idegenvezetés; BBP biztosítás.

További információkért keresse fel honlapunkat!

Tengerparti pihenés az Albán Riviérán
Konyakgyár-látogatás Durrës-ben
Berat - Albánia legszebb kisvárosa
Sveti Naum kolostora Makedóniában
Szkander bég városa, Kruja
Borkóstoló a legismertebb borászatban
Esti szórakozás: focimeccsek!

Albániai nyaralás JÚNIUS 18-25.
Albánia, mint egy csiszolatlan gyémánt ragyog a keleti és nyugati világ 
között. 360 km hosszú tengerpartja a Jón-tengeren és az Adriai-tenge-
ren osztozik, az északi partszakasza többnyire homokos, a déli inkább 
kavicsosnak számít.A partvidék mintegy 40 km-es szakaszát nevezik 
„Albán Riviérának”, amely valóban olyan, mint a képeken: lélegzetelállí-
tó! Programunk során aki a pihenés mellett szeretné jobban megismerni 
az országot, változatos fakultatív kirándulások közül válogathat.

ALBÁN RIVIÉRA

BERAT

SVETI NAUM
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Erdélyi nagy körutazás
Különös esztendő a 2020. Ez legjobban Erdélyben érzékelhető. Az ezer 
éves történelmi kapcsolat 100 évvel ezelőtt jelentősen megváltozott. A 
tartalmas, egy hetes körutazásunk alatt bejárjuk Erdély legszebb városait 
és természeti látnivalóit. A magyar vonatkozású helyszínek mellett eredeti 
román területeket is érintünk: a törcsvári Drakula kastély és a sinaiai Peles 
kastély is helyet kapott programunkban.

Látnivalókban rendkívül gazdag út
A történelmi Erdély legszebb helyei
Páratlan természeti látványosságok
Kalotaszeg & Székelyföld
Szászföld & Dél-Erdély
Az impozáns Peles kastély
Vajdahunyad büszke vára

1. nap: Budapest - Nagyvárad - 
Bánffyhunyad - Kolozsvár 
Utazás rövid megállókkal Erdélybe. 
Rövid városnézés NAGYVÁRAD-on. 
Átkelve a Királyhágón rövid megálló 
CSUCSÁ-n az egykori Boncza-kas-
télynál. BÁNFFYHUNYAD refor-
mátus temploma a legismertebb 
kalotaszegi látnivaló. KÖRÖSFŐ 
népművészeti központ, sok szép 
régi házzal és faragott kapuval (ki-
rakodóvásár, vásárlási lehetőség). 
Városnézés KOLOZSVÁR-on: Farkas 
utcai református templom, Mátyás 
szobor, Mátyás szülőháza, Szent Mi-
hály templom. Vacsora, szállás.

2. nap: Torda - Marosvásárhely - 
Sóvidék - Csíkszereda 
Rövid TORDA-i látogatást követően 
utazás a székelység fontos kulturális 
központjába, MAROSVÁSÁRHELY-re. 
Városnézés: Tükörterem, Vásárhelyi 

Promenád, Teleki Téka stb. Pihenő 
SZOVÁTÁ-n. a Medve-tónál. KO-
ROND-on szinte minden porta előtt 
népművészeti kirakodóvásárt talá-
lunk. FARKASLAKA Tamási Áron 
szülőhelye, valamint az író végső 
nyughelye. SZÉKELYUDVARHELY a 
Hargitán túli székelység központja. 
Vacsora, szállás Csíkszeredán.

3. nap: Gyergyószentmiklós - 
Gyilkos-tó - Békás-szoros - Csíksomlyó
Rövid városnézés GYERGYÓSZENT-
MIKLÓS-on, ahol igazi különleges-
ségnek számít a XVIII. század elején 
épült örmény katolikus templom. 
Rövid megálló MÁDÉFALVÁ-n, az 
1764-es székelyirtás emlékműnél. 
MAROSFŐ a Maros forrása miatt 
fontos megállóhely. Látogatás CSÍK-
SOMLYÓ-n a híres búcsújáróhelyen. 
A ferences templom féltve őrzött 
nevezetessége a „Csíksomlyói Mária” 

szobor. A GYILKOS-TÓ egy földcsu-
szamlás következtében alakult ki. A 
BÉKÁS-SZOROS páratlan természeti 
látványosság. Vacsora, szállás Csík-
szeredán.

4. nap: Tusnádfürdő - Szent Anna-tó - 
Kézdivásárhely - Brassó
TUSNÁDFÜRDŐ napjainkban nem-
zetközi hírű gyógyhely. Rövid pihe-
nő a SZENT ANNA-TÓ-nál, amely-
hez számos legenda kapcsolódik. 
Továbbutazás KÉZDIVÁSÁRHELY-re, 
a régi vásárvárosba. Az 1848-49. évi 
harcok során Gábor Áron itt öntöt-
te a honvédek ágyúit. CSERNÁTON 
népművészeti múzeuma és a fafa-
ragó tábora miatt vált népszerűvé 
a turisták körében. Vacsora, szállás 
Brassó Poiana üdülőhelyen.

5. nap: Törcsvár - Sinaia - Brassó
TÖRCSVÁR-on látogatás az impozáns, 
romantikus Drakula várkastélyban. El-
hagyva a történelmi Magyarország 
területét, továbbutazás PREDEAL-on 
keresztül (Románia legmagasabban 
fekvő üdülő települése) SINAIA-ba. 
Itt felkeressük a román királyi család 
nyári rezidenciáját és a Peles kastélyt. 
Délután városnézés BRASSÓ-ban, 
Erdély egyik legszebb fekvésű telepü-
lésén: Fekete templom, Katalin kapu, 
régi városháza, és a híres brassói sétá-
lóutca. Vacsora, szállás Brassó Poiana 
üdülőhelyen.

6. nap: Fogaras - Nagyszeben - 
Gyulafehérvár - Déva
FOGARAS az Olt folyó partján fekvő 
egykori vármegye székhelye. NAGY-
SZEBEN a középkorban erős szász 
vár volt, a mai napig, mint „szász 
főváros” említik. GYULAFEHÉRVÁR 
a legrégibb erdélyi katolikus püs-

pökség székhelye. A műemlékek 
sokasága az ún. csillag alakú erő-
dítményben található (püspöki szé-
kesegyház több erdélyi fejedelem 
sírjával, a görögkeleti katedrális, a 
fejedelmek lakóháza stb.). Továbbu-
tazás DÉVÁ-ra, melynek ma látható 
várromja egybeforr Kőmíves Kele-
men legendájával. Vacsora, szállás.

7. nap: Vajdahunyad - Arad - Budapest
VAJDAHUNYAD várának feltéte-
lezhetően francia mesterek épí-
tették, hiszen nincs és nem is volt 
védőövezete, hanem megerősített, 
díszes palotaként épült. MAROS- 
ILLYE az erdélyi fejedelemség idején 
a Maros vidék fontos erőssége volt. 
Itt született Bethlen Gábor, akinek 
egykori szülőházát sokan felkeresik. 
MÁRIARADNA híres búcsújáróhely, 
rövid pihenő a kegytemplomnál A 
határátkelés előtt séta ARAD-on, a 
vértanúk városában. Hazautazás rö-
vid pihenőkkel. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban. 

Dátum:    08.17 - 08.23.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  118.000,- Ft
Egyágyas felár:   39.900,- Ft

Belépőjegyek ára kb.:  150,- RON

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás légkondicionált autóbusszal; szállás középkategóriás  
szállodák 2 ágyas, zuhanyozós / WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); ide-
genvezetés; BBP biztosítás.

További információkért keresse fel honlapunkat!

GYILKOS-TÓ

VAJDAHUNYAD

PELES KASTÉLY
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A hosszú hétvégéken!
Két kontinens: Európa és Ázsia
A török kultúra sava-borsa
Helyi magyarul beszélő idegenvezető
Látogatás a Nagy Bazárban
Aya Sophia - Kék Mecset

Isztambul

1. nap: Budapest - Isztambul
Utazás repülővel a Boszporusz part-
ján épült megapoliszba, amely ha-
sonlóan Rómához az ősi időkben hét 
halmon feküdt. ISZTAMBUL Törökor-
szág legnagyobb városa, kulturális, 
művészeti és gazdasági központja. 
Városnézés az ősi Konstantinápoly-
ban: a stadion és a Hippodrom ma-
radványai; 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 fel-
becsülhetetlen értékű kincstárat és 
könyvtárakat őrző, XV. századi Topka-
pi Palota és környéke közel négy év-
századig volt a szultánok otthona. A 
hatalmas területű komplexumot ma is 
fal választja el a város többi részétől. 
A Yerebatan-sarayi az ókortól kezd-
ve a város vízellátásának építménye. 
A délutáni szabadidő során érdemes 
felkeresni a híres, gazdagon dekorált 
utcák labirintusából álló Nagybazárt. 

Fakultatív török zenés, táncos est.  
Vacsora, szállás Isztambulban.

3. nap: Isztambul
Szabadprogram vagy Isztambul har-
madszor! Fakultatív program kereté-
ben folytatjuk az ismerkedést a város-
sal. A Chora-monostor (Karye Dzsámi) 
napjainkban már múzeum. Fennállá-
sának több mint másfél évezrede so-
rán különböző vallások imahelyeként 
funkcionált. A legrégibb templom az 
V. századi kis kápolna lehetett, amely 
kívül esett Nagy Kontstantinus város-
falán. A jelenlegi templom a XI. szá-
zadból maradt fenn, gyönyörú bizánci 
mozaikokkal. A Török Birodalom egy-
kori fővárosának emléke, a Szulejmán 
dzsámi. A hatalmas épületegyüttes 
egykor a város közepe volt. A bizánci 
és oszmán építészet jegyeit őrző Yedi-
kule erőd,  kincstár, majd börtön volt. 
Ez utóbbi korszaknak komor magyar 
vonatkozása is van, kivégzésre váró 
magyar politikai foglyok raboskodtak 
celláiban. Programunkból nem ma-
radhat ki az átkelés a Boszporuszon. 

Évszázadokon keresztül csak hajóval 
lehetett átjutni a város ázsiai területé-
re, ahova ma már hidakon vagy alag-
úton is átkelhetünk. Vacsora, szállás 
Isztambulban.

4. nap: Isztambul - Budapest
Szabadidő vagy félnapos fakultatív 
városnézés Isztambulban. Felke-
ressük a pompázatos Dolmabah-
ce palotát. Az 1855-től az oszmán 
uralkodók lakhelyéül szolgáló épü-
letegyüttesen az ún. „török rokokó” 
stílusjegyeit fedezhetjük fel. Amíg a 
Topkapi Palota a középkor korlátlan 
szultáni egyeduralmát jelentette, 
addig itt már a török parlament po-

litikai szerepét is figyelembe kellett 
venni. Hajókirándulás impozáns 
panorámával, a két kontintenst el-
választó Boszporuszon, mely sokak 
szerint az isztambuli programok 
legszebbike. A Fűszerbazár a XVII. 
század elején épült a szomszédos 
Új dzsámi (Yeni Dzsámi) épületének 
bővítéseként, melynek bevételéből 
tartották fenn a dzsámi jóléti intéz-
ményeit. A középkor óta a fűszerek 
létfontosságú és drága konyhai hoz-
závalóknak számítanak, és ez lett 
a piac fő árucikke. Az Új dzsámi a 
Galata-híd lábánál áll. Késő délután 
hazautazás. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében. 

Az ősi város két kontinens határán fekszik és három néven emlegetjük: 
Bizánc, Konstantinápoly vagy mai nevén Isztambul. Európai, de mégis 
misztikus - keleties hangulata, illatai, ízei és gyönyörű épületei számos 
írót, szerzőt, vagy épp filmrendezőt ihlettek már meg. A város feltűnt 
Agatha Cristie könyveiben és több James Bond filmben is, hogy csak a 
leghíresebbeket említsük, de bőven találunk a történelemben és az iro-
dalomban is Isztambult dicsőítő idézeteket, így például Alphonse de La-
martine híres mondatát: „Ha csak egyetlen pillantást vethetnék a világra, 
Isztambul az, amit látni kell!”.

Dátum:   03.26 - 03.29.  05.29 - 06.01. 08.20 - 08.23.
      10.29 - 11.01.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 99.900,- Ft  109.900,- Ft 109.900,- Ft
Reptéri ill. kb.: 49.000,- Ft 49.000,- Ft 49.000,- Ft
Egyágyas felár: 44.500,- Ft 44.500,- Ft 46.000,- Ft

Belépők az 1. és 2. napon: kb. 40,- EUR
Szervizdíj / borravaló: 12,- EUR 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulások, a helyszínen fizetendők:
- Török zenés, táncos est korlátozott italfogyasztással: kb. 35,- EUR  
- Városnézés a 3. napon (min. 15 fő): kb. 55,- EUR
- Városnézés a 4. napon (min. 20 fő): kb. 65,- EUR 

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

NAGY BAZÁR

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a programok sorrendje fel-
cserélődhet a kedvezőtlen időjárás valamint az aktuális nyitva-
tartások függvényében!

AUGUSZTUS 20-23., OKTÓBER 29 - NOVEMBER 1. 

MÁRCIUS 26-29., MÁJUS 29 - JÚNIUS 1. 
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Isztambuli csemegék

A hosszú hétvégéken!
3 szultáni főváros egy programban
A főváros és környékének látnivalói
A „csemegék” - Bursa & Edirne
Helyi magyarul beszélő idegenvezető
Kiemelten tartalmas városnézések

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

2. nap: Isztambul
Folytatjuk városnézésünket: a fel-
becsülhetetlen értékű kincstárat és 
könyvtárakat őrző, XV. századi Top-
kapi Palota és környéke közel négy 
évszázadig volt a szultánok otthona. 
A hatalmas területű komplexumot 
ma is fal választja el a város töb-
bi részétől. A Yerebatan-sarayi az 
ókortól kezdve a város vízellátásá-
nak építménye. Délután szabadidő, 
amikor érdemes felkeresni a Nagy-

bazárt. A bazár alapítása II. Mehmed 
nevéhez kapcsolódik. Az utcák la-
birintusát (kb. 200.000 m²) festett 
boltozatokkal díszítették, a sok ezer 
üzletből szinte kifolyik az áru. Fakul-
tatív programként részt vehetünk 
egy hangulatos török zenés, táncos 
esten. Vacsora, szállás Isztambulban.

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

4. nap: Isztambul
Szabadidő vagy fakultatív program 
keretében folytatjuk az ismerkedést 
Isztambul nevezetességeivel. A Cho-
ra-monostor (Karye Dzsámi) nap-

jainkban már múzeum. A több mint 
másfél évezred alatt különböző val-
lású imahelyként használták. A Török 
Birodalom egykori fővárosának emlé-
ke, a Szulejmán dzsámi amelyet Nagy 
Szulejmán építtette Sehzade Mehmet 
herceg emlékére, aki fiatalon himlő 
miatt halt meg. A hatalmas épülete-
gyüttes egykor a város közepe volt. 
A Héttorony erőd (Yedikule, a magyar 
rabok egykori börtöne) a XV. század 
közepén épült. Bizánci és oszmán je-
gyeket is felfedezhetünk rajta, hiszen 
több lépcsőben készítették. Átkelünk 
a Boszporuszon. Fölötte vagy alatta? 
Évszázadokon keresztül csak hajóval 
lehetett, de ma már hidakon vagy 
alagúton, a város ázsiai területére. Va-
csora, szállás Isztambulban.

5. nap: Edirne - Rodostó
Egész napos kirándulás ebéddel.
Utazás EDIRNE-be, amely Kons-
tantinápoly meghódításáig főváros 
is volt. Látogatás az oszmán-török 
építészet legszebb és legnagyobb 
épületegyüttesének számító, híres 

Selimiye-dzsámiban. Továbbutazás 
a Márvány-tenger partján lévő RO-
DOSTÓ-ba. Betekintünk a Rákóczi 
házba, ahol II. Rákóczi Ferenc 1718-
1735 között, haláláig száműzetésben 
élt. Vacsora, szállás Isztambulban.

6. nap: Isztambul - Budapest
Délelőtt szabadidő vagy félnapos 
fakultatív városnézés Isztambulban. 
Felkeressük a pompás Dolmabah-
ce palotát. Amíg a Topkapi Palota 
a középkor korlátlan szultáni egye-
duralmát jelentette, addig itt már a 
török parlament politikai szerepét 
is figyelembe kellett venni. Hajóki-
rándulás a két kontintenst elválasztó 
Boszporuszon, mely sokak szerint az 
isztambuli programok legszebbike. 
A Fűszerbazár a XVII. század elején 
épült a szomszédos Új dzsámi (Yeni 
Dzsámi) épületének bővítéseként, 
melynek bevételéből tartották fenn 
a dzsámi jóléti intézményeit. Az Új 
dzsámi a Galata-híd lábánál áll. Dél-
után hazautazás. Érkezés Budapestre 
a menetrend függvényében.

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

BURSA

Dátum:    04.28 - 05.03. 10.20 - 10.25.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 177.300,- Ft 184.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 49.000,- Ft 49.000,- Ft
Egyágyas felár:  61.800,- Ft 61.800,- Ft

Belépők a 2., 3. és 5. napon kb.: 50,- EUR  
Szervizdíj / borravaló: 15,- EUR  
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulások (helyszínen fizetendő, létszmfüggő árak!):
- Török zenés, táncos est korlátozott italfogyasztással: kb. 35,- EUR  
- Városnézés Chora-monostor, Szilejmanie-dzsámi, Héttorony: kb. 55,- EUR
- Dolmabache palota, hajókirándulás a Boszporuszon: kb. 65,- EUR 

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

OKTÓBER 20-25.

ÁPRILIS 28 - MÁJUS 3.
EDIRNE

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a programok sorrendje felcse-
rélődhet a kedvezőtlen időjárás valamint az aktuális nyitvatartások 
függvényében!
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Törökország a teljesség igényével
Hatusszasz - a hettiták földje
Antik görög kultúra
Rodostó - Rákóczi ház
Pergamon & Tórja & Ephesos
Pamukkale a hófehér csoda
Myra - Szent Miklós városa

Törökországi nagy körutazás SZEPTEMBER 11-23. 

MÁJUS 9-21.

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

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

3. nap: Kappadókia
Egész napos tartalmas kirándulás 
KAPPADÓKIA egyedülállóan szép 
vidékén. GÖREME a híres ókeresz-

tény barlangtemplomok központja. 
ÜCHISAR a természet különleges 
alkotása, DERINKUYU az egyik legis-
mertebb földalatti város Kappadókia 
területén. ZELVE a barlangok városa. 
Vacsora, szállás Kappadókiában.

4. nap: Karavánszeráj - Konya - 
Török Riviéra
Reggel utazás KONYÁ-ba, a „keren-
gő dervisek” városába. Látogatás 
a Mevlana Múzeumban. Útközben 
SULTANHANI Karavánszerájának 
megtekintése. Továbbutazás a To-
rosz-hegységen keresztül a Földkö-
zi-tenger partjára. Vacsora, szállás a 
török Riviérán.

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

6. nap: Demre - Kekova - Myra 
Pihenés, vagy egész napos fakultatív 
kirándulás: DEMRE városában talál-

ható Szent Miklós temploma, az ő 
nevéhez fűződik a Mikulás-legenda. 
Hajókirándulás KEKOVA szigetére, 
az ókori lykiai városhoz, amely föld-
rengés következtében elsüllyedt. 
Ebéd, majd látogatás MYRA-ba, ahol 
az ókori színház mellett sziklába vájt, 
lakóépületek homlokzatát idéző 
sziklasírok bejáratait fedezhetjük fel.  
Vacsora, szállás a török Riviérán. 

7. nap: Hierapolis - Aphrodisias - 
Pamukkale
Délelőtt HIERAPOLIS és APHRODI-
SIAS ősi városok romjait keressük 
fel. Délután egy különleges látvány, 
PAMUKKALE tárul elénk, termálvíz 
alkotta természetes mészkőterasza-
ival. 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 óko-
ri világ hét csodájának egyike, Arte-
misz temploma. Ezután Szűz Mária 
házának megtekintése következik. 
Vacsora, szállás Kusadasiban.

9. nap: Priéne - Milet - Didyma 
Pihenés, vagy egész napos fakulta-
tív kirándulás: PRIÉNE ókori városa 
festői környezetben fekszik. MILET 
vagy ókori nevén Milétosz a Jón Liga 
főkikötője volt, több görög városnál 
is jobban ismerték művészete, poli-

tikája és kereskedelme révén. DIDY-
MA vagy Didime leghíresebb látni-
valója az Apolló szentély. Vacsora, 
szállás Kusadasiban.

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

11. nap: Dardanellák - Rodostó 
Átkelés a Dardanellákon Ázsiából 
Európába. Útközben megálló RO-
DOSTÓ-ban, a Rákóczi Múzeumnál. 
Itt élt száműzetésben II. Rákóczi Fe-
renc 1718-tól egészen 1735-ben be-
következett haláláig. Vacsora, szállás 
Isztambulban.

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

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

Az ezeréves kultúrával rendelkező ország számtalan csodát tartogat: le-
tűnt kultúrák felfedezésre váró nyomai, mesés szépségű tájak, ízletes éte-
lek és gyönyörű tengerpart várja az ide látogatókat. Kappadókiában még 
a hőlégballonos repülést is kipróbálhatjuk!

Dátum:    05.09 - 05.21. 09.11 - 09.23. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  279.600,- Ft 289.600,- Ft
Reptéri illeték kb.:   49.000,- Ft 49.000,- Ft
Egyágyas felár:   76.800,- Ft 76.800,- Ft

Belépőjegyek kb.: 140,- EUR; szervizdíj / borravaló: 20,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulások (helyszínen fizetendők, min. 20 fő)
- Demre - Kekova - Myra (6. nap): 60,- EUR
- Priéne - Milet - Didyma (9. nap): 40,- EUR
- Isztambul (13. nap délelőtt): 65,- EUR
Fakultatív lehetsőségek Kappadókiában (helyszínen fizetendő)
- Zenés, táncos est italfogyasztással (min. 15 fő): 35,- EUR
- Kb. 1 órás hajnali hőlégballonozás: 200,- EUR
- Hamam (török fürdő) program masszázzsal: 30,- EUR

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

EPHESOS

KAPPADÓKIA
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Törökország: Kelet-Anatólia

Törökország haladóknak
Kiscsoportos utazás
Van-tó & Akdamar-sziget
Nemrut-hegy kőfejei
Kulturális csemege
Az Ararát-hegy csúcsa
Urfa - Ábrahám próféta városa

Dátum:    06.18 - 06.28., 10.03 - 10.13.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  429.000,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 69.000,- Ft 
Egyágyas felár:   149.000,- Ft

Kedvezmény szülőkkel egy szobában a 3. ágyon
6 - 12 éves között:  96.400,- Ft
12 éves kortól:  54.000,- Ft 
Belépők kb.:  30,- EUR
Szervízdíj / borravaló:  20,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok (min. 10 fő esetén)
Akdamar-sziget, ebéddel: 50,- EUR
Hajókázás az Eufráteszen: 55,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a kirándulások során autóbusszal; 
***/**** szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: 
Nemrut-hegy szobrai, Diyarbakir óvárosának falrendszere és az ősi Hevsel kertek

A repülő menetrendjének függvényében a programok módosulhatnak!
További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Trabzon
Elutazás Budapestről Isztambulba, 
majd átszállás után a Fekete-tenger 
partján épült TRABZON-ba. A XIII. 
századi Ayasofya templom (gyönyö-
rű mozaik és falfestmények) megte-
kintése. Vacsora, szállás Trabzonban.

2. nap: Sumela - Uzungöl - Hopa
Délelőtt kirándulás az 1.300 méte-
res magasságban épült SUMELA-i 
Szűz Mária kolostorhoz. Továbbuta-
zás a Fekete-tenger partja mentén, 
útközben kitérővel a páratlan szép-
ségű UZUNGÖL fennsíkon. Vacsora, 
szállás Hopában.

3. nap: Tortum - Erzurum
Reggeli után utazás az UNESCO 
„Ember és bioszféra programjának” 

köszönhetően létrejött természet-
védelmi területen, a Camili Bioszfé-
ra Rezervátumon keresztül. Rövid 
pihenő a TORTUM-vízesésnél. Az 
1.850 méteres magasságban épült 
ERZURUM a keleti vidék legnépe-
sebb települése. Ismerkedés a város 
szeldzsuk kori nevezetességeivel. 
Vacsora, szállás Erzurumban.

4. nap: Ani - Dogubeyazit
Utazás az örmény határ melletti 
ANI-ba. A Selyemút menti település 
a középkorban a királyság fővárosa, 
valamint kulturális és kereskedelmi 
központja volt. Továbbutazás Dogu-
beyazit felé. A várostól északra esik 
Noé bárkájának feltételezett színhe-
lye, az 5.137 m magas Ararát-hegy. 
Vacsora, szállás.

5. nap: Dogubeyazit - Van
Városnézés DOGUBEYAZIT-ban. Lá-
togatás az Ishak Pasa palotában. Az 
összesen 366 szobás épület-komple-
xumot 99 évig építették. Továbbuta-
zás 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 Urar-
tu királyságának, a bibliai Ararátnak 

volt fővárosa. Kirándulás ÇAVUŞTE-
PE háromezer éves romjaihoz. Fa-
kultatív hajókirándulás a Van-tavon 
található AKDAMAR-SZIGET-re. A X. 
században itt épült az örmény Szt. 
Kereszt-templom, melynek falait 
kígyók, oroszlánok, gazellák, illetve 
bibliai alakok domborművei borítják. 
Vacsora, szállás Vanban.

7. nap: Hasankeyf - Mardin
Utazás HASANKEYF barlangvárosá-
ba. Rövid pihenő a Malabadi-hídnál. 
A Tigris folyó 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 ékességével, 
MARDIN óvárosával. Látogatás a 
közelben fekvő MAR HANANIA mo-
nostorban. Továbbutazás DIYARBA-
KIR-ba, melynek történelme az i.e. 
3500-ig nyúlik vissza. A település kb. 
6 km hosszú városfala a kínai nagy fal 
után a második leghosszabb falként 
ismert. Irány a NEMRUT-HEGY, mely-
nek egyik 2.206 m magasan fekvő 
teraszán a XIX. században régészek 
szenzációs emlékekre bukkantak (I. 
Antiokhosz uralkodó monumentális 
mauzóleuma, 4-5 m magas fejszob-
rok stb.). A szabadtéri múzeum meg-

tekintése terepjárókon/kisbuszokon 
történő utazással lehetséges csak 
a meredek, hegyi út miatt. Kb. 500 
m szakaszon további gyalogtúra is 
szükséges a feltárt emlékek elérésé-
hez. Vacsora, szállás Adiyamanban.

9. nap: Urfa - Göbekli Tepe - Harran
Délelőtt rövid pihenő az Eufrátesz fo-
lyóra épített vízerőműnél. GÖBEKLI 
TEPE feltárt területe a majd 12 ezer 
évvel ezelőtti templom maradványai 
révén érdekes az utazók számára. Vá-
rosnézés URFA-ban: római kori vár, 
Halil Rahman dzsámi. Az Ószövetség 
szerint a mezopotámiai Úr városából 
származó Ábrahám próféta itt kap-
ta meg Istentől az „Ígéret Földjét”. 
Továbbutazás HARRAN-ba, ahol a 
dél-itáliai trullikhoz hasonló, méhkas 
alakú házakat tekinthetünk meg. Va-
csora szállás Urfában.

10. nap: Halfeti - Gaziantep
HALFETI-ből kb. 2 órás fakultatív 
hajókázás az Eufráteszen az elsüly-
lyedt középkori város maradványai-
hoz, ahol még látszanak a Rumkale 
várkomplexum maradványai. GAZI-
ANTEP-ben a világ legnagyobb mo-
zaik múzeuma címmel illetett Zeug-
ma Múzeum megtekintése. Vacsora, 
szállás Gaziantepben.

11. nap: Gaziantep - Budapest
Utazás Budapestre isztambuli átszál-
lással, a menetrend függvényében.

Kalandozzon velünk Törökország keleti tájain, ősi emlékek és csodás 
természeti kincsek nyomában! Kelet-Anatólia kihagyhatatlan úticél! 

AKDAMAR-SZIGET

OKTÓBER 3-13.

JÚNIUS 18-28.

NEMRUT-HEGY
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1. nap: Budapest - Amman
Repülés Budapestről a reggeli órák-
ban közvetlen, menetrend szerinti 
járattal Ammanba. Jordánia fővá-
rosában AMMAN-ban ismerkedés a 
város látnivalóival. A Hasemita Ki-
rályság fővárosa az örök városhoz 
hasonlóan 7 dombra épült. Vacsora 
és szállás Ammanban.

2. nap: Bethánia (Al Maghtas) - 
Nebo-hegy - Madaba - Aqaba
A fővárost elhagyva felkeressük a 
JORDÁN folyónál BETHANIA-t, ahol 
Keresztelő Szent János Jézust meg-
keresztelte. Következő megállónk a 
NEBO-HEGY, ahol Mózes az „Ígéret 
földjét”, a Kánaánt megpillantotta. 
Ezután következik MADABA, Jordá-
nia legnagyobb keresztény lakosú 
városa, gyakran a mozaikok városá-
nak is nevezik. Az egykori mozaik-
művészek minták alapján készítették 
mesterműveiket. A bizánci időkben 
már nem cserepekből, hanem hazai 
natúr követ, az ún. tessarae-t hasz-
náltak. Majd továbbutazunk AQA-
BA-ba. Vacsora és szállás Aqabában.

3. nap: Aqaba
AQABA a Vörös-tenger partján el-
terülő népszerű üdülőhely, tengeri 
kikötő. Az országhoz mindössze 
csak 23 km hosszú tengerparti sza-
kasz tartozik, kiváló búvárkodási 
lehetőségekkel, amit a helyiek és a 
külföldi turisták egyaránt nagyon 
kedvelnek. Pihenés a tengerparton. 
Fürdés, napozás, vagy igény szerint 
számtalan vízisport lehetőség közül 
lehet választani. Vacsora és szállás 
Aqabában.

4. nap: Fakultatív kirándulás: Petra  
Pihenés a tengerparton vagy egész 
napos fakultatív kirándulás ke-
retében ismerkedés a „Rózsaszín 
várossal”, az egyedülálló látványt 
nyújtó PETRA-val. A rózsaszín-vörös 
homokkőbe vésett épületek és bar-
langok között gyalog, vagy részben 
lóháton ismerkedünk a nabateusok 
által épített utánozhatatlan, felül-
múlhatatlan várossal. A látogatók 
előtt feltárulnak a csodálatos épít-
mények, homlokzatok, síremlékek, 
fürdők, sziklarajzok! Hihetetlennek 

tűnik, hogy szinten mindent a sziklá-
ból faragtak ki az egykori kőfaragók. 
Vacsora és szállás Aqabában.

5. nap: Fakultatív kirándulás: Wadi Rum
Pihenés a tengerparton. Délután 
fakultatív kirándulás WADI RUM-
ba, amely az egyetlen vörös homo-
kú sivatag a Közel-Keleten. Ezen a 
holdbéli tájon járt Arábiai Lawrence, 
aki az „Arab Forradalom” idején itt 
képezte ki a sivatagban vándorló 
beduinokat. Jeep túra keretében is-
merkedés a tájjal. Vacsora és szállás 
Aqabában.

6. nap: Aqaba 
Pihenés a tengerparton. Fürdés, na-
pozás, vagy igény szerint számtalan 

vízisport lehetőség közül lehet vá-
lasztani, ezen felül egy üvegfenekű 
hajóval történő hajózás során lehet 
betekintést nyerni a korallok és a 
tenger élővilágába. Vacsora és szál-
lás Aqabában.

7. nap: Aqaba - Holt-tenger
Utazás a Föld legmélyebb pontján 
elterülő HOLT-TENGER-hez. Fürdési 
lehetőség a magas sótartalmú víz-
ben, ahol az ember szinte csak lebeg.  
Vacsora és szállás a Holt-tengernél.

8. nap: Amman - Budapest
Reggeli után transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás a déli órákban, érkezés 
Budapestre kora délután.

77

Jordánia - aqabai üdüléssel!
Jordánia varázslatos tájai és épületei szinte mágnesként vonzzák a turistá-
kat. A nabateusok ősi, rózsaszínű sziklába faragott városa, Petra még ma is 
az ókor misztikumának őrzője, titokzatos világ. Arábiai Lawrence innen, a 
Wadi Rum sivatagból indította seregeit az ottománok ellen Aqabába, mely 
város ma gyönyörű korallzátonyaival a Vörös-tenger mellett az üdülni vágyók  
paradicsoma. Új programunk során betekintést nyerhet a Szentföld titkaiba,  
a kirándulások között pedig Aqaba meseszép tengerpartján pihenhet!

Vadonatúj program!
Körutazás & üdülés a tengerparton
Petra - UNESCO Világörökség
Wadi Rum, a vörös homokú sivatag
Változatos fakultatív programok
Arábiai Lawrence nyomában

AQABA

WADI RUM

Dátum:   06.23 - 06.30.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  269.900,- Ft Gyermek ár (14 éves korig): 215.900,- Ft *
* 1 gyermek esetén: felnőttel egy szobában pótágyon, 2 gyermek esetén: 2 szomszédos szobában, lekérésre

Reptéri ill. és poggyászdíj kb.: 76.000,- Ft 
Egyágyas felár:  79.900,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  40,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok (min. 15 fő részvétele esetén):
Egész napos kirándulás Petrába: kb. 120,- USD 
Jeep túra Wadi Rumban: kb. 50,- USD
1 órás hajózás üvegfenekű hajóval Aqabában: kb. 20,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás  Budapest-Amman-Budapest útvonalon közvetlen, menetrend szerinti repülő-
járatokkal, a körutazás során légkondicionált autóbuszokkal; szállás középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuha-
nyzós / WC-s szobáiban; félpanzió; idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Petra

További információkért keresse fel honlapunkat!
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Az „igazi Szentföld” 
A Jordán folyó mindkét partja
Számos UNESCO Világörökség
Jézus keresztelőhelye
Petra rózsaszín városa 
Wadi Rum vörös homokú sivataga
3 világvallás őshazája

Izrael - Jordánia NOVEMBER 8-15.

Dátum:     11.08 - 11.15.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   374.700,- Ft
Repülőtéri illeték és poggyászdíj kb.: 79.000,- Ft
Egyágyas felár:    140.400,- Ft
Félpanziós felár (7 vacsora):  37.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  70,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program: fürdési lehetőség a Holt-tengerben kb.: 20,- USD 
Helyszínen fizetendő, részvételi szándékát kérjük, jelezze irodánkban

Részvételi díj tartalma: utazás  Budapest-Amman és Tel-Aviv-Budapest útvonalon közvetlen, menetrend-  
szerinti járatokkal, Jordániában és Izraelben a körutazás során légkondicionált autóbuszokkal; szállás 
középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; bőséges reggeli; idegenvezetés; belépők;  
BBP biztosítás

UNESCO Világörökségek: 
Jordánia: Petra, Queseir Amra (Sivatagi kastélyok), Wadi Rum, Bethánia (Al Maghtas)
Izrael: Jeruzsálem és Akko óvárosa, Haifa

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Amman - Jerash 
Repülés Budapestről a reggeli 
órákban közvetlen, menetrend sze-
rinti járattal Ammanba. Látogatás 
JERASH-ban, a világ talán legjobb 
állapotban fennmaradt római kori 
romvárosában (erődfalak, Artemisz 
Temploma, Hadrianus kapu, diada-
lív, fürdők, római színház stb.). Kora 
este érkezés Ammanba, szállás.

2. nap: Amman - Sivatagi kastélyok
Irány a „Sivatagi kastélyok”, amelye-
ket az iszlám kialakulásának kezde-
tén az Omajjád kalifák építettek! Az 
oázis Arábiai Lawrence főhadiszál-
lása volt a törökök elleni küzdelem-
ben. A sivatagi várak és kastélyok 
vidéke Ammantól keletre, a szaúdi 

határig terjedő félsivatagos, kő- és 
homoksivatagos területen alakult ki. 
Visszatérés AMMAN-ba, ismerkedés 
a várossal: Citadella, Herkules temp-
lom, Omajjad Palota, amfiteátrum 
stb. Szállás Ammanban.

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

Fakultatív fürdési lehetőség a magas 
sótartalmú vízben, ahol az ember 
szinte csak lebeg. Szállás Aqabában.

4. nap: Petra - Wadi Rum - Aqaba
Reggeli után ismerkedés a „Ró-
zsaszín várossal”, az egyedülálló 
látványt nyújtó PETRA-val. A rózsa-
szín-vörös homokkőbe vésett épü-
letek és barlangok között gyalog, 
vagy részben lóháton ismerkedünk 
meg a nabateusok által épített utá-
nozhatatlan, felülmúlhatatlan vá-
rossal. Utazásunk egyik csúcspontja 
ez. Délután irány WADI RUM, amely 
az egyetlen vörös homokú sivatag a 
Közel-Keleten. Ezen a holdbéli tájon 
járt Arábiai Lawrence, aki az Arab 
Forradalom idején itt képezte ki a 
sivatagban vándorló beduinokat. 
Jeep túra keretében ismerkedés a 
tájjal. Szállás Aqabában.

5. nap: Massada - Jeruzsálem
Határátkelés, autóbuszcsere. Az uta-
zásunk északra tart, és a Holt-tenger 
nyugati partján utazunk tovább. 
Megálló MASSADA-n ahol megte-
kintjük a gigantikus erődöt, a zsidó 
hazaszeretet és hősiesség szimbó-
lumát. Megérkezünk Jeruzsálembe. 
Első programunk, látogatás az Olaj-
fák hegyén, Miatyánk-temploma, 
Gecsemáni kert, Nemzetek-templo-
ma stb. Szállás Jeruzsálemben.

6. nap: Jeruzsálem 
Egész napos városnézés JERUZSÁ-
LEM-ben. Séta az óvárosban: Via 

Dolorosa, Golgota, Templom-hegy 
(felmenetel a hegyre a palesztinha-
tóságok engedélyének függvénye), 
Siratófal, Zsidó negyed, Cardo, 
Utolsó vacsora, Dávid sírja. Ebéd-
szünet után látogatás - az aktuális 
politikai helyzettől függően - BET-
LEHEM-ben a Születés-templomá-
nak, Jézusnak a szülőhelye fölött 
épített templomnak a megtekinté-
se. Szállás Jeruzsálemben.

7. nap: Názáret - Tiberias - 
Capernaum - Tabgha
Utazás NÁZÁRET-be, ahol Szűz Má-
ria háza fölé emelt, az un.  Angyali 
Üdvözlet templomát keressük fel. 
Továbbutazás a GENEZÁRETI-TÓ 
környékére. TIBERIAS a zsidó val-
lás szent városa. TABGHA a csodás 
kenyér- és halszaporítás helyszíne, 
CAPERNAUM a szintén tóparti város 
egyformán fontos helyszín a zsidó és 
keresztény vallásnak. Az un. Szent 
Péter háza az első keresztény temp-
lom. YARDENIT keresztelőhely a Jor-
dán folyóban. Szállás Tiberias-ban.

8. nap: Akko - Haifa
Délelőtt a Keresztes lovagok váro-
sát, AKKO-t tekintjük meg. HAIFA 
Izrael egyik legfontosabb kikötője, 
az ország harmadik legnagyobb 
és adottságai révén az egyik leg-
szebb települése (Perzsa-kert, Kár-
mel-hegy). Hazautazás a délutáni 
órákban, érkezés Budapestre az esti 
órákban.

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

AMMAN

JERUZSÁLEM
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Jordánia körutazás

Az első turista: Mózes
Közel-keleti királyság
A Szentföld keleti területei
A római kor emlékei Jerash-ban
Holt-tengeri fürdőzés
Lenyűgöző: PETRA
Üdülés a Vörös-tenger partján

MÁRCIUS 8-15.
NOVEMBER 1-8.

1. nap: Budapest - Amman - Jerash 
Repülés Budapestről Ammanba. Lá-
togatás JERASH-ban, a világ talán 
legjobb állapotban fennmaradt római 
kori romvárosában (erődfalak, Arte-
misz Temploma, Hadrianus kapu, dia-
dalív, fürdők, római színház stb.). Este 
érkezés Ammanba, vacsora, szállás.

2. nap: Sivatagi kastélyok - Holt-tenger
Jordánia fővárosában AMMAN-ba 
ismerkedés a város látnivalóival. A 
Hasemita Királyság fővárosa az örök 
városhoz hasonlóan 7 dombra épült. 
Ezután irány a „Sivatagi kastélyok”, 
amelyeket az iszlám kialakulásának 
kezdetén az Omajjád kalifák épí-
tettek. Az oázis Arábiai Lawrence 

főhadiszállása volt a törökök elleni 
küzdelemben. Ezek közül az egyik 
legismertebb az Amra épületegyüt-
tes, amely a legjobb állapotban 
maradt fenn. Továbbutazás a Föld 
legmélyebb pontján elterülő HOLT-
TENGER-hez. Fürdési lehetőség a 
magas sótartalmú vízben, ahol az 
ember szinte csak lebeg.  Vacsora és 
szállás a Holt-tengernél.

3. nap: Bethánia (Al Maghtas) - 
Nebo-hegy - Madaba - Aqaba
A Holt-tengert elhagyva felkeressük a 
JORDÁN folyónál BETHANIA-t, ahol 
Keresztelő Szent János Jézust meg-
keresztelte. Egykor János is itt élt és 
hirdette a Messiás eljövetelét. Követ-

kező megállónk a NEBO-HEGY, ahol 
Mózes az „Ígéret földjét”, a Kánaánt 
megpillantotta. Ezután következik 
MADABA, Jordánia legnagyobb ke-
resztény lakosú városa, gyakran a 
mozaikok városának is nevezik. Az 
egykori mozaikművészek minták 
alapján készítették mesterműveiket. 
A bizánci időkben már nem csere-
pekből, hanem hazai natúr követ, az 
ún. tessarae-t használtak. Vacsora és 
szállás Aqabában.

4. nap: Petra - Aqaba
Ismerkedés a „Rózsaszín várossal”, 
az egyedülálló látványt nyújtó PET-
RA-val. A rózsaszín-vörös homok-
kőbe vésett épületek és barlangok 
között gyalog, vagy részben lóháton 
ismerkedünk a nabateusok által épí-
tett utánozhatatlan, felülmúlhatatlan 
várossal. Utazásunk egyik csúcspont-
ja ez. A látogatók előtt feltárulnak a 
csodálatos építmények, homlokzatok, 
síremlékek, fürdők, sziklarajzok! Hihe-
tetlennek tűnik, hogy szinten mindent 
a sziklából faragtak ki az egykori kő-
faragók. Vacsora és szállás Aqabában.

5. nap: Aqaba
AQABA a Vörös-tenger partján elte-
rülő népszerű üdülőhely. Az ország-
hoz mindössze csak 23 km hosszú 
tengerparti szakasz tartozik, amit a 
helyiek és a külföldi turisták egyaránt 
nagyon kedvelnek. Pihenés a tenger-
parton, vagy igény szerint számtalan 

vízisport lehetőségből lehet választa-
ni. Vacsora és szállás Aqabában.

6. nap: Aqaba - Wadi Rum
Délelőtt pihenés a tengerparton. 
Délután irány WADI RUM, amely az 
egyetlen vörös homokú sivatag a 
Közel-Keleten. Ezen a holdbéli tájon 
járt Arábiai Lawrence, aki az „Arab 
Forradalom” idején itt képezte ki a si-
vatagban vándorló beduinokat. Jeep 
túra keretében ismerkedés a tájjal. 
Vacsora és szállás Aqabában.

7. nap: Aqaba - Shobak - Kerak - 
Umm ar Rasas - Amman
Utazás SHOBAK-ba. Montréal várá-
nak megtekintése, amely egyike volt 
az első, nagyobb méretű keresztes 
erődítményeknek a Szentföldön. Ez-
után KERAK városa felé vesszük az 
irányt, ami egykor a Moab Királyság 
fővárosa volt a Kr.e. X. században. A 
keresztes lovagok a XII. században 
építették az erődítményt, melynek 
napjainkban látható maradványa is 
monumentális! A várból lélegzetel-
állító kilátás nyílik a Holt-tengerre. 
Továbbutazunk UMM AR RASAS-ba, 
amely a római kori, bizánci és perzsa 
birodalombeli maradványai révén az 
UNESCO Világörökség részévé vált. 
Vacsora és szállás Ammanban.

8. nap: Amman - Budapest
Reggeli után transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás a déli órákban, érkezés 
Budapestre kora délután.

Jordánia, a Szentföld valódi ékköve, számtalan látnivalóval kápráztatja 
el a látogatókat: ősi várak, sivatagok, bibliai emlékhelyek, tengerpartok  
várnak felfedezésre! Ókori népek, asszírok, perzsák, egyiptomiak, ró-
maiak, az arab és a keresztes csapatok nyomában járhatunk. Természeti  
kincsei egyedülállóak: Petra és Wadi Rum mindenkit ámulatba ejtenek.

Dátum:   03.08 - 03.15.  11.01 - 11.08. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  249.500,- Ft  279.500,- Ft
Reptéri ill. és poggyászdíj kb.: 76.000,- Ft   76.000,- Ft
Egyágyas felár:  68.900,- Ft  68.900,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  40,- EUR   40,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program: 
1 órás hajózás üvegfenekű hajóval kb.: 20,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás  Budapest-Amman-Budapest útvonalon közvetlen, menetrend szerinti repülő-
járatokkal, a körutazás során légkondicionált autóbuszokkal; középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / 
WC-s szobáiban; félpanzió; idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Petra, Quseir Amra (Sivatagi kastélyok)
Umm ar Rasas, Bethánia (Al Maghtas)
Wadi Rum

További információkért keresse fel honlapunkat!

PETRA

HOLT-TENGER
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Élő történelem Izrael ősi városaiban
4 tenger partján!
Földközi-, Holt-, Vörös-, és Galileai-tenger
Átfogó ismertetés az „ígéret földjéről”
Petra UNESCO Világörökségi helyszín 
Pihenés, strandolás Eilaton

Szentföldi nagykörút OKTÓBER 27 - NOVEMBER 5.
MÁJUS 12-21.

Dátum:     05.12 - 05.21.   10.27 - 11.05.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   399.800,- Ft  429.900,- Ft
Repülőtéri illeték és poggyászdíj kb.: 79.000,- Ft   79.900,- Ft
Félpanziós felár (9 alkalommal vacsora):  42.200,- Ft  48.000,- Ft
Egyágyas felár:   234.600,- Ft  228.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:    90,- USD   90,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív kirándulás Petrába (min. 10 fő esetén magyar idegenvezetővel): 
kb. 270,- USD, + kb. 100,- USD határátlépési illeték 

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest - Tel-Aviv - Budapest útvonalon repülővel, Izraelben légkondicionált 
autóbusszal; szállás középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; bőséges, húsmentes büfé-
reggeli; idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás.

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

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

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

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

4. nap: Tábor-hegy - Bet Shean -  
Jordán völgye
Utazás a TÁBOR-hegyhez, Jézus 
megdicsőülésének helyszínéhez. 
BET SHEAN a Szentföld egyik legré-

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

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

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

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

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

9. nap: Eilat - Petra
Üdülés vagy egész napos fakultatív 

kirándulás a jordániai PETRÁ-ba. A 
Nabateusok kétezer évvel ezelőtti 
székhelye „Rózsaszín Város” néven 
is ismert. A rózsaszín-vörös homok-
kőbe vésett épületek lélegzetelállító 
látványt nyújtanak. Szállás Eilaton.

10. nap: Eilat - Negev-sivatag -  
Ramon-kráter - Jaffa - Budapest 
Utazás a csodálatos NEGEV-SIVA-
TAG-on keresztül. Különös élmény 
a RAMON-KRÁTER, az eróziós erők 
koptatta katlan. Rövid ismerkedés 
JAFFA-val, az ősi kikötővárossal.  
A város Szent Péter hittérítő te-
vékenységének fontos állomása, 
napjainkban a művészek alkotó 
helyszíne. Este hazautazás, érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

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

EILAT

JERUZSÁLEM
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Pillantás a Szentföldre

Nagyszerű időbeosztás
Áprilisban lelki kísérettel is
A legfontosabb látnivalók csokra
UNESCO Világörökségek sora
3 világvallás szent helyei
Lebegés a Holt-tenger vizében

ÁPRILIS 1-5.
OKTÓBER 21-25.

Dátum:     04.01 - 04.05.  10.21 - 10.25.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   233.400,- Ft   247.900,- Ft
Repülőtéri illeték és poggyászdíj kb.:  74.000,- Ft   79.600,- Ft  
Félpanziós felár (4 alkalommal vacsora): 19.200,- Ft  21.500,- Ft
Egyágyas felár:    113.300,- Ft  116.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:   45,- USD   45,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Tel-Aviv-Budapest útvonalon menetrend szerinti repülővel, Izraelben 
a körutazáson légkondicionált autóbusszal; szállás középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szo-
báiban; reggeli (bőséges húsmentes büféreggeli); idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Akko és Jeruzsálem óvárosa, Massada, Haifa

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Jeruzsálem
Elutazás Budapestről a délelőtti 
órákban Tel-Avivba. Érkezés után 
bevonulunk JERUZSÁLEM-be. A te-
lepülés egyike bolygónk azon legré-
gebbi, megszakítások nélkül lakott 
városainak, melynek történelme a 
zsidóság történelmét is reprezen-
tálja. Jeruzsálem a zsidók, a keresz-
tények és a muszlim hívők körében 
is egyaránt szent város. Első élmé-
nyünk az Olajfák hegye (ahonnan a 
legszebb kilátás nyílik), a Gecsemá-
ni-kert, valamint a Nemzetek temp-
loma. Szállás Jeruzsálemben.

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

3. nap: Holt-tenger - Massada - Tiberias
Reggeli után utazás a Jordán-völ-

gyében a Holt-tengerhez, a Föld 
legmélyebb pontjára. A tenger-
szint alatti 400 méterével ez a 
vidék a földkéreg legnagyobb 
szárazföldi bemélyedése. A lefo-
lyástalan tóban szinte lehetetlen 
elsüllyedni, hiszen a rendkívül 
magas sótartalomnak köszönhe-
tően a vízben az ember csak le-
beg. Fakultatív fürdési lehetőség. 
Látogatás MASSADÁ-n a giganti-
kus erődben. Az egykori csupasz 
sziklára építtette fel Heródes az 
ország egyik legnagyobb erődjét. 
Római alapossággal és kényelmi 
igénnyel megépített „város” ma-
radványait fedezhetjük fel a szikla 
teraszán! A látogatás után utazás 
a Jordán-völgyében a Genezáre-
ti-tóhoz. Szállás Tiberias-ban.

4. nap: Genezáreti-tó - Akko - Haifa
Délelőtt a Genezáreti-tó és környé-
kének látnivalói várnak ránk: TIBE-
RIAS (a zsidó vallás szent városa), 
YARDENIT (keresztelőhely a Jor-
dán folyóban), TABGHA (a csodás 
kenyér és halszaporítás helyszíne), 
CAPERNAUM (Szent Péter háza). 
Délután utazás a Földközi-tenger 

partjára. AKKO a „Keresztes lovagok 
városa”-ként is ismert. HAIFA Izrael 
legfontosabb kikötője, az ország har-
madik legnagyobb, és adottságainak 
köszönhetően egyik legszebb tele-
pülése (Kármel-hegy, Perzsa kert). 
Szállás Tiberias-ban.

5. nap: Názáret - Caesarea - Budapest 
Reggel utazás NÁZÁRET-be, ahol 
a Szűz Mária háza fölé emelt un.  
Angyali Üdvözlet templomot ke-
ressük fel. Végül az ókor híres 
kikötővárosa, CAESAREA (Heró-
des király építtette kikötő, Római 
színház). Programunk befejeztével 
TEL-AVIV érintésével jutunk el a 
repülőtérre, s hazautazás! Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

Utazásunk rövid, ugyanakkor tartalmas összefoglalást ad a Szentföldről, 
amely 3 monoteista világvallás: a zsidó, a keresztény és a muszlim szent 
helyszíneit mutatja be. A vallás mellett az ókori és jelenkori zsidó állam, 
Izrael története is elmaradhatatlan része a programnak.

NÁZÁRET

BETLEHEM

OLAJFÁK HEGYE
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IRÁN - az ország, amit látni kell!
Az Óperzsa Birodalom legfőbb látnivalói
11 UNESCO Világörökség
Iszfahán - a „Kelet Párizsa”
Siráz - a perzsa paradicsom
Perszepolisz világhírű ókori romvárosa 

Iráni körutazás SZEPTEMBER 30 - OKTÓBER 8.
ÁPRILIS 5-13.

1. nap: Budapest - Teherán
Az esti órákban repülés átszállással 
Teheránba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Teherán
Érkezés Irán fővárosába a kora reg-
geli órákban. A reggelit követően 
egész napos városnézés TEHER-
ÁN-ban: látogatás az ősi Perzsia 
2500 éves történelmének emlékeit 
bemutató Archeológiai múzeum-
ban, majd a nagybazár következik a 
Sah mecsettel, végül a 18-19. századi 
Golesztán palota. A qádzsárkori régi 
Teherán elbűvölő palota-együttese 
az UNESCO Világörökség része. A 
nap végén a modern főváros leg-
újabb építészeti ínyencségéhez in-
dulunk: séta a számtalan díjat nyert, 
2014-ben átadott futurisztikus Ta-
bi’at hídon, ahonnan csodálatos pa-
noráma tárul elénk a városra. Szállás 
Teheránban.

3. nap: Kásán - Natanz - Iszfahán
Elutazás KÁSÁN-ba, a rózsavízéről 
elhíresült ősi iráni oázisvárosba. A 
rózsavíz az indiai, arab és perzsa 
konyhaművészet egyik legfonto-
sabb ízesítő anyaga. Séta az egykori 
koronázási helyszínként is ismert, 
természetes forrású kútjairól is ne-
vezetes Fín kertben. Ez a történel-
mi perzsakert méltán világörökségi 
helyszín. Ezt követően látogatás egy 
dúsgazdag kásáni kereskedő, Brou-
dzserdí házában. A program után 
továbbutazás ISZFAHÁN-ba, útköz-
ben megállunk NATANZ-ban a Pén-
tek mecsetnél. Szállás Iszfahánban.

4. nap: Iszfahán, a „Kelet Párizsa”
Egész napos városnézés ISZFA-
HÁN-ban, Irán legtöbb látnivalójával 
rendelkező városában: séta az Imam 
téren, látogatás az Ali Qapou palotá-
ban, és az Imam és Sheikh Lot Follah 

mecsetekben. Rövid vásárlási lehe-
tőség a térről nyíló nagybazárban. 
Délután látogatás a Chehel Sotun pa-
lotában, majd a város folyóján átívelő 
hangulatos, régi hidak megtekintése. 
Szállás Iszfahánban.

5. nap: Iszfahán - Jazd
Látogatás az örmény negyedben ta-
lálható Vank katedrálisban, mely Isz-
fahán egyik legnagyobb és legszebb 
temploma, majd a Péntek mecset 
megtekintése következik. Tovább- 
utazás a végtelen sivatagon keresztül 
a világ egyik legrégebbi óvárosával 
büszkélkedő JAZD-ba. Útközben rö-
vid megálló fotózás erejéig egy kara-
vánszerájnál. Szállás Jazdban.

6. nap: Jazd
Egész napos program JAZD-ban: 
látogatás a Hallgatás tornyainál, a 
régi zoroasztriánus temetőhegyek-
nél a sivatag peremén. Ezt követő-
en megnézzük Irán legfontosabb 
zoroasztriánus tűzszentélyét és a 
szentély mellett álló múzeumban 
megismerkedünk az ősi monoteista 
vallás hagyományaival. Séta az Amír 
Csakhmáq téren a XV-XIX. századból 
eredő síita emlékek között. Látogatás 
a Doulatábád kertben, a 18. századi 
kormányzói rezidencián és díszkert-
jében, ahol Irán legmagasabb szél-
tornya emelkedik; a Nagymecset 
megtekintése, majd séta az óváros 
forgatagában: a Lárí család reziden-
ciájának megtekintése, barangolás a 
Selyemút agyagsikátorainak végte-
len labirintusában. Szállás Jazdban.

7. nap: Paszargadai - Perszepolisz 
Egész napos régészeti kalandtú-
ra Dél-Iránban! PASZARGADAI: az 

Óperzsa (Akhamenid) Birodalom ala-
pítójának, Nagy Kürosz király mauzó-
leumának megtekintése, rövid séta a 
paszargadai régi kert maradványainál. 
Utunkat folytatva megállunk NAQS-E 
ROSZTAM bámulatba ejtő hatalmas 
sziklafalánál, ahol több perzsa uralko-
dó, többek között Dareios, valamint 
Xerxész kőbe vájt sírhelye látható, 
gigantikus elámi és szászánida dom-
borművek sokaságával együtt. A nap 
fénypontjaként PERSZEPOLISZ, a leg-
híresebb ókori iráni régészeti terület 
meglátogatásával zárul a nap. A Kr.e. 
6-4. századi fantasztikus óperzsa pa-
lotavárost legendás királyok, Dareios 
és Xerxész építették. Séta az egykori 
főváros romjai között. Érkezés Sirázba 
az esti órákban, szállás.

8. nap: Siráz, a perzsa paradicsom
Egész napos városnézés SIRÁZ-ban: 
a középkori eredetű Eram kert, a cso-
dálatos kerámiáiról és színes üvegab-
lakairól elhíresült Naszír al-Molk me-
cset, a 19. századi Sirázi kormányzói 
rezidenciaként ismert Nárendzsesz-
tán palota és park megtekintése. Ezt 
követően látogatás Háfiz, a híres per-
zsa költő mauzóleumánál. A délután 
során a Karím Khán Siráz közepén 
fekvő gigantikus erődje és a Vakíl 
mecset misztikus oszlopcsarnoka 
következik. A nap végén megnézzük 
a Sirázi bazárt. A szállodai szobát az 
éjjeli repülőtéri transzferig használ-
hatják utasaink.

9. nap: Siráz - Budapest
Az éjjeli órákban transzfer a repülő-
térre, hazautazás átszállással. Érke-
zés Budapestre a reggeli órákban a 
menetrend függvényében.

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

Dátum:    04.05 - 04.13.  09.30 - 10.08. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  349.500,- Ft  389.500,- Ft  

Repülőtéri illeték kb.:  149.000,- Ft   155.000,- Ft  
Egyágyas felár:   81.800,- Ft  82.900,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  40,- EUR   40,- EUR

Vízumdíj + ügyintézés.: kb. 20.000,- Ft + 5.000,- Ft 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; egyszerű helyi középkate-
góriás szállodák; félpanzió (reggeli és napi egy főétkezés); belépőjegyek; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Teherán Golesztán Palota, Kásán: Fín kert és pavilonjai, Iszfahán: Csalogány-
kert, Imam tér, Nagymecset, Jazd: óváros és a Doulatábád kert széltornya, Paszargadai romkert és Nagy 
Kürosz mauzóleuma, Perszepolisz romvárosa, Siráz: Perzsa (Eram) kert

További információkért keresse fel honlapunkat!

SIRÁZ

GOLESZTÁN PALOTA
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Libanon - föníciaiak nyomában

ÚJ VÁLTOZAT!
Csillagtúrák a híres cédrusok földjén
Programunkban a Baatara-vízesés
6 UNESCO Világörökség
Baalbek ókori római műemlékei
Libanoni szentföld: Quadisha-völgy

ÁPRILIS 28 - MÁJUS 5. 
OKTÓBER 17-24.

Dátum:    04.28 - 05.05.  10.17 - 10.24.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  269.900,- Ft  269.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 143.000,- Ft  146.000,- Ft
Egyágyas felár:   74.500,- Ft  75.600,- Ft
Félpanziós felár (6 ebéd): 44.500,- Ft  44.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:   50,- USD   50,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a körutazáson autóbusszal; szállás helyi középkategóriás szálloda 2 
ágyas, fürdőszobás/zuhanyzós-WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés, belépők; belépési vízum, BBP biztosítás.

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

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Bejrút
Repülés a délutáni órákban, menet-
rendszerinti járatokkal, átszállással. 
Érkezés BEJRÚT-ba a késő esti órák-
ban, majd transzfer a szállodába. 
Szállás Bejrútban.

2. nap: Baalbeck - Ksara - Anjar 
Kirándulás a látványos Bekaa-völ-
gyön keresztül BAALBECK római 
templomaihoz. Libanon legnagy-
szerűbb római kori kincse az ókori 
világ egyik csodája, az UNESCO 
Világörökség része. Az akropolisz 
egy domb tetején áll, különböző ko-
rokból származó templomai Jupiter, 
Bacchus és Vénusz tiszteletére épül-
tek. Továbbutazás KSARA-ba, ahol 
egy borkóstolón veszünk részt, majd 
az UNESCO Világörökség részét 
képező ANJAR-ba, az Omayyadok 
egykori városába látogatunk. Az ér-
tékes archeológiai maradványokat 
csak kb. 40 éve tárták fel. Visszauta-
zás Bejrútba, szállás.

3. nap: Szidón - Türosz 
Kirándulás az ország déli tájain. Elő-
ször a Földközi-tenger partján fekvő 
egykori föníciai várost, SZIDÓN-t 
keressük fel. A délvidék legjelentő-
sebb kikötő- és kereskedővárosának 
története a Kr. e. IV. évezredig nyúlik 
vissza. Séta az óvárosban, ahol töb-
bek között egy keresztesek idejéből 
származó tengeri várkastélyt és egy 
XVII. századi karavánszerájt is meg-
nézünk. Továbbutazás TÜROSZ-ba. 

Fönícia leghíresebb városában szü-
letett a legenda szerint Európé és 
Dido. Megtekintjük a római időkből 
származó műemlékeket: diadalív, 
fürdők, Hippodrom. Visszautazás 
olajfa-, szőlő- és fügeültetvények 
mentén Bejrútba, szállás.

4. nap: Beit Eddin - Deir El-Qamar
Utazás BEIT EDDIN-be, ahol meg-
nézzük a libanoni, damaszkuszi és 
olasz mesterek által a XIX. században 
épített II. Emir Bechir palotát. Irány a 
Shouf régión keresztül, a Bejrúttól 
délre fekvő DEIR EL-QAMAR! Liba-
non egyik legszebb hegyes-völgyes 
táján sok fenyőféle, cédrus és tölgy 
magasodik az ég felé. Városnézés 
az emírek és hercegek fővárosában, 
amelynek vörös tetős kőépületei 
a libanoni kormányzók rezidenciái 
voltak a XVI. és XVIII. században. A 
város több száz év építészeti stílusát 
őrizte meg, így méltán lett az UNES-
CO Világörökség része. Visszautazás 
Bejrútba, szállás.

5. nap: Baatara szurdok vízesés - 
Büblosz 
Kirándulás Észak-Libanon egyik rend-
kívüli természeti képződményéhez, 
a Baatara szurdok vízeséshez, mely 
255 méter magasból zuhan alá egy 
mészkőbarlangba. A „három híd víz- 
esésének” is nevezik, mivel a víz 
olyan barlangot alakított ki maga 
alatt, amelyben három egymás fölé 
elhelyezett híd fut, a víz pedig ezek 

mögött zuhan a szakadékba. Tovább- 
utazás BÜBLOSZ-ba, a világ egyik 
legősibb, kb. 7000 éves városába. 
Majdnem két tucat kultúra felemel-
kedése és bukása tette az ország 
leggazdagabb régészeti lelőhelyévé. 
Megtekintjük a fellegvárat, a régi kikö-
tőt és a Szent János-Márk székesegy-
házat. Visszautazás Bejrútba, szállás.

6. nap: Bsharri - Qozhaya - 
Qadisha-völgy
Utazás BSHARRI 1.500 m magasan 
fekvő föníciai városába. Látogatás 
Khalil Gibran, az itt született nagy 
libanoni költő életét bemutató mú-
zeumban. A turistákat cédrusfából 
készített fafaragásokat és egyéb kéz-
műves terméket kínáló ajándéküzle-
tek sokasága várja. Továbbutazás a 
Szent-völgyben (QADISHA-VÖLGY), 
a híres libanoni cédrusok vidékén. 
Több száz, hatalmasra nőtt cédrus áll 
a Qornet es-Sawda hegy (3.088 m) 
hófedte csúcsainak árnyékában, 
köztük néhány, 1500 évesnél is  

idősebb. A QOZHAYA-ban található 
kolostorok közül megnézzük a Szent 
Antal sziklakolostort, ahol a szerzete-
sek visszavonultan éltek és imádkoz-
tak már XII. század közepétől. Vissza-
utazás Bejrútba, szállás.

7. nap: Jeita-barlangok - Harissa - 
Bejrút
Délelőtt kirándulás a híres Jeita-
barlangokhoz. A mészkőbarlangok 
egyikében található a világ egyik 
leghosszabb cseppköve. A barlang-
túrát követően, HARISSA települé-
sen, a hegyoldalban található Szent 
Szűz szobor mellől megcsodáljuk a 
főváros panorámáját. Délután vá-
rosnézés BEJRÚT-ban: megnézzük 
a Galambok Szikláját, a belváros lát-
ványosságait és a Nemzeti Múzeum-
ba is ellátogatunk. Az esti repülőtéri 
transzferig pihenés a szállodában. 
Hazautazás.

8. nap: Budapest
A hajnali átszállást követően érkezés 
Budapestre a reggeli órákban.

A Földközi-tenger partján fekvő Libanon az egyik legősibb, föníciai alapí-
tású közel-keleti ország. Páratlan kulturális örökségét Ön is megismerheti 
csillagtúránk során. ÚJ VÁLTOZATBAN kínáljuk Libanon látnivalóit, a ke-
vésbé izgalmas Tripoli helyett a Baatara szurdok vízeséshez kirándulunk!

BAALBEK

BEJRÚT
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Tavaszi szünet idején!
Az Emírségek gyöngyszemei
Népszerű, közkedvelt programunk
Pihenés, több szabadidő
3 féle fakultatív programlehetőség
A világ legmagasabb épülete!

Dubaj és az Emírségek ÁPRILIS 8-13.

1. nap: Budapest - Dubaj
Elutazás Dubajba a délutáni órák-
ban. Transzfer a szállodába. Szállás.

2. nap: Dubaj
DUBAJ a második legfontosabb 
emírség. Annak ellenére, hogy az or-
szág területének alig 5 %-át foglalja 
el, jelentősége és ismertsége a leg-
nagyobb az összes emírség között. 
Ez nem véletlen, hiszen napjainkban 
az ország idegenforgalmának köz-
pontja, a legtöbb külföldi vendég 
ide érkezik, itt pihen, üdül, vásárol és 
élvezi a szinte örökös napfényt. Au-
tóbuszos városnézés: Burj Al Arab 
Hotel (Dubaj egyik szimbóluma), 
Jumeriah mecset, Nemzeti Múzeum, 
Pálma-sziget, Creek-öböl. Utazás 
Deira városrészbe, látogatás a fű-
szerpiacon, valamint megnézzük az 
aranypiacot is. Este fakultatív prog-
ramként Dhow túrára (hajókirándu-
lásra) indulhatunk tradicionális arab 
vitorlás hajókkal, ahol ínycsiklandó 
arab specialitásokat kóstolhatunk, 
miközben a város éjszakai pazar fé-
nyeiben gyönyörködhetünk. Szállás 
Dubajban.

3. nap: Dubaj
Délelőtt szabadprogram. Délután 
fakultatív kiránduláson, sivatagi sza-

farin vehetünk részt. Terepjárókkal 
utazunk a homokdűnéken keresztül, 
és ízelítőt kapunk az arab kultúrából: 
Tanura show, hennafestés, tevegelés, 
végül BBQ vacsora zárja a progra-
mot. Szállás Dubajban.

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

5. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás a kis halászfaluból tün-
döklő világvárossá vált ABU DHA-
BI-ba. A városnézés során több, 
világviszonylatban is a „legek” közé 
sorolható látványosságot keresünk 
fel. Az Emirátusi Palota a második 
legdrágább hotel a világon, a Zayed 
sejk mecset a világ nyolcadik leg-
nagyobb mecsete. Rövid látogatást 
teszünk egy datolya piacon, továbbá 
megállunk még a világ első Ferrari 

témaparkjánál is fotószünetre. Va-
csora és szállás Dubajban.

6. nap: Dubaj - Budapest
Búcsú az Emírségektől, irány a repü-
lőtér és hazautazás. Érkezés Buda-
pestre a déli órákban.

Dubaj, a szomszédos Abu Dhabi, és a többi emírség az elmúlt évtizedek-
ben a kőolajnak köszönhetően robbanásszerű fejlődésen mentek keresz-
tül. A hipermodern építészeti csodák és zavarba ejtő luxus csábítja a tu-
ristákat. Áprilisi utunk nagyszerű program tavaszi szünet idejére, töltse a 
húsvétot DUBAJBAN és az EMÍRSÉGEKBEN!

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

Dátum:     04.08 - 04.13.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  252.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   108.500,- Ft
Egyágyas felár:    82.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:   30,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén):
A részvételi szándékot kérjük az útra történő jelentkezéskor előre jelezni, és a programok 
díját indulás előtt kifizetni!
Dhow-túra, esti hajókirándulás vacsorával: kb. 50,- USD
Félnapos sivatagi túra programokkal és vacsorával: kb. 55,- USD
Burj Khalifa látogatás, transzferrel: kb. 60,- USD
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és a programok során autóbusszal; helyi **** kate-
góriás szálloda; büféreggeli és két alkalommal vacsora; idegenvezetés; BBP biztosítás.

További információkért keresse fel honlapunkat!

DUBAJABU DHABI

ABU DHABI

PÁLMA-SZIGET

SHARJAH
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1. nap: Budapest - Dubaj
Elutazás Dubajba a délutáni órák-
ban. Érkezés késő este, majd transz-
fer a szállodába. Szállás.

2. nap: Dubaj
DUBAJ a második legfontosabb 
emírség, amely az Arab-öböl partján 
kb. 72 km hosszan nyúlik el. Annak 
ellenére, hogy az ország területének 
alig 5 %-át foglalja el, jelentősége és 
ismertsége a legnagyobb az összes 
emírség között. Ez nem véletlen, hi-
szen napjainkban az ország idegen-
forgalmának központja, a legtöbb 

külföldi vendég ide érkezik, itt pihen, 
üdül, vásárol és élvezi a szinte örö-
kös napfényt. Autóbuszos városné-
zés: Burj Al Arab Hotel (Dubaj egyik 
szimbóluma), Jumeriah mecset, 
Nemzeti Múzeum, Pálma-sziget, 
Creek-öböl. Utazás Deira városrész-
be, látogatás a fűszerpiacon, vala-
mint megnézzük az aranypiacot is. 
Este fakultatív programként Dhow 
túrára (hajókirándulásra) indulha-
tunk tradicionális arab vitorlás ha-
jókkal, ahol ínycsiklandó arab speci-
alitásokat kóstolhatunk, miközben a 

város éjszakai pazar fényeiben gyö-
nyörködhetünk. Szállás Dubajban.

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

4. nap: Sharjah 
A napot SHARJAH emírség felfe-
dezésével töltjük. Sharjah Dubajtól 
észak-keletre helyezkedik el, terüle-
tét tekintve a harmadik legnagyobb 
emírség. Elsősorban kulturális köz-
pontként ismert, de híres az iszlám 
törvények és hagyományok szigo-
rú betartásáról is. Este fakultatív 
programként látogatás a Burj Kha-
lifa-ban, a világ legmagasabb épü-
letének 124. emeletén, majd transz-
fer a szállodába. Vacsora és szállás 
Dubajban.

5. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás az egykori kis halászfalu-
ból tündöklő világvárossá vált ABU 
DHABI-ba. A városnézés során több, 
világviszonylatban is a „legek” közé 
sorolható látványosságot tekintünk 
meg. Az Emirátusi Palota a második 
legdrágább hotel a világon, a Zayed 
sejk mecset pedig a világ nyolcadik 
legnagyobb mecsete. Visszaúton rö-
vid látogatást teszünk egy datolya 
piacon, továbbá megállunk még a 

világ első Ferrari témaparkjánál is 
fotószünetre. Vacsora és szállás Du-
bajban.

6. nap: Dubaj
Szabadprogram vagy fakultatív lá-
togatás a Dubaji Világkiállításon, 
ami a világ legnagyobb show-jának 
ígérkezik. A kiállítás 240 hektáros 
területen helyezkedik el és minden 
egyes napjára rengeteg élményt 
tartogat. Szállás Dubajban.

7. nap: Dubaj - Budapest
Kora reggel búcsú az Emírségektől, 
irány a repülőtér és hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében. 
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Dubaj EXPO 2020
Dubaj, a szomszédos Abu Dhabi, és a többi emírség az elmúlt évtizedek-
ben, a kőolajnak köszönhetően, robbanásszerű fejlődésen mentek keresz-
tül. Hipermodern építészeti csodák és a zavarba ejtő luxus turisták töme-
geit csábítja ide évről-évre. Ebben az évben Dubaj lesz a Világkiállítás 
helyszíne, így a szokásos nagyszerű programjainkon túl lehetőséget kíná-
lunk az Expo meglátogatására is. Ismerje meg az Expo 2020 Dubai világát, 
ahol Ön is hozzájárulhat egy jobb világ megteremtéséhez! 

65 év felett az EXPO belépő INGYENES!
A  DUBAI Világkiállítás számokban:
- 15 órányi program naponta
- 192  elragadó országpavilon
- több mint 200 nemzetközi étterem
- 60 élő műsor és bemutató naponta 

2020. NOVEMBER 20-26., DECEMBER 7-13.

2021. MÁRCIUS 13-19., ÁPRILIS 2-8.

DUBAJ

ABU DHABI

Dátum:    2020. 11.20 - 11.26., 12.07 - 12.13.
   2021. 03.13 - 03.19., 04.02 - 04.08.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 269.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  118.000,- Ft
Egyágyas felár:   103.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  30,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Dubai EXPO belépő: kb. 28,- USD (megrendelést követően nem lemondható!)
(65 év felett ingyenes, 6-17 év között 17,- USD)

Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén):
A részvételi szándékot kérjük az útra történő jelentkezéskor előre jelezni, 
és a programok díját indulás előtt kifizetni!
- Dhow túra, esti hajókirándulás vacsorával: kb. 50,- USD
- Félnapos sivatagi túra programokkal és vacsorával: kb. 55,- USD
- Burj Khalifa látogatás (20:30 órai belépéssel), transzferrel: kb. 65,- USD

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

Az Expo  programjait és látnivalóit illetően bővebb információt itt talál: 
https://www.expo2020dubai.com/hu/campaigns/discover 

EXPO napok útjainkon:
2020. november 24. Olaszország
2020. december 12.  Japán
2021. március 18.  Magyarország
2021. április 6.  Örményország

További információkért keresse fel honlapunkat!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy programjaink sorrendje a DUBAI EXPO 
rendezvényei, továbbá a helyi ünnepek függvényében felcserélődhet.
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Új változat!
Rejtő Jenő írt róla, de nem járt itt
Ön itt járhat, és írhat is róla!
Constantine - a hidak városa 
Kalibia, a berberek földje
Szahara kapuja

MÁRCIUS 21-28.Rejtozködo Algéria˝ ˝

Dátum:      03.21 - 03.28.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  499.500,- Ft  
Reptéri ill. kb.:  55.000,- Ft  
Egyágyas felár:  105.000,- Ft  
Szervizdíj / borravaló: 35,- EUR 
Vízumdíj kb.:  20.500,- Ft
Vízumügyintézési díj:  5.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Algír, Algír-Annaba, Biszkra-Algír 
és Algír-Budapest útvonalon menetrend szerinti repülő járattal, a progra-
mok során autóbusszal; szállás helyi középkategóriájú szállodák 2 ágyas, 
zuhanyozós/WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és vacsora); idegenveze-
tés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Tímgád, Tipáza, Algíri Kaszbá

További információkért keresse fel honlapunkat!

1. nap: Budapest - Algír
Repülés Budapestről menetrend 
szerinti repülőjárattal. Érkezés az 
esti órákban. Transzfer a szállodába, 
vacsora és szállás.

2. nap: Annaba - Tiddis - Constantine
Korai kelés után repülés menetrend 
szerinti repülőjárattal ANNABA-ba. 
Érkezést követően városnézés: fó-
rum, kikötő, strand, világítótorony, 
valamint az impozáns Szt. Ágoston 
bazilika, melyet európai támoga-
tásból újítottak fel a közelmúltban. 
Továbbutazás TIDDIS-be, a vörös 
sziklák között mebújó ókeresztény 
város romjainak megtekintése. Esté-
re Constantine, arab nevén Kaszent-
ína városába érkezünk. Vacsora és 
szállás Constantine-ban.

3. nap: Constantine
Egész napos városnézés a sziklaor-
mokra épült, kanyonokkal szabdalt 
CONSTANTINE-ban, a „Hidak Váro-
sában”: Ahmed bég palotája, Masi-
nissa numidiai király mauzóleuma, 
Ismeretlen Katona sírja, Nagy Kons-
tantin szobra, Algéria legszebb me-
csete, az Abdelkader emír mecset. A 
program során mindig más oldaláról 

csodálhatjuk meg a város lélegzet-
elállító fekvését. Vacsora és szállás 
Constantine-ban.

4. nap: Constantine - Tímgád -  
El Kantara - Biszkra
Utazás TÍMGÁD-ba, az egyik leg-
szebb római régészeti helyszínre, 
mely a Világörökség része. Épsége 
és szépsége okán „észak-afrikai 
Pompeji”-ként szokták emlegetni. 
Bejárjuk a szigorú szabályossággal 
épült, négyzetes alapterületű rom-
város nevezetességeit: Fórum, Ca-
pitolium, fürdők, színház, diadalív, 
bazilika stb. Továbbutazunk dél felé 
és belépünk a „Szahara Kapuján”, 
vagyis az El Kantara-szurdokon át 
eljutunk a sivatagba. Vacsora és 
szállás Biszkrában.

5. nap: Biszkra - Tipáza - Algír
Reggel transzfer Biszkra repülőteré-
re és repülés vissza a fővárosba. Ér-
kezést követően buszra szállva irány 
a három dombra épült TIPÁZA. Fej-
lődését számtalan népcsoport alakí-
totta az évszázadok során, gazdag 
történeti emlékeket hagyva az utó-
korra. A nap végén visszatérés Alg-
írba, de útközben még megtekintjük

II. Juba mauritániai uralkodó mauzó-
leumát. Vacsora és szállás Algírban.

6. nap: Kabilia
Egész napos kirándulás a kabilok 
földjére. Az itt élő berberek nyelvük-
ben és kultúrájukban határozottan 
megkülönböztetik magukat az ara-
boktól és évszázadok óta kitartóan 
küzdenek önrendelkezésükért. Rö-
vid városnézés Kabilia fővárosában, 
TIZI OUZOU-ban, majd kirándulás 
festői környezetben, hegyvidéki 
falvakon át, bepillantást nyerve a 
berberek életébe. Vacsora és szállás 
ismét Algírban.

7. nap: Algír
Egész napos városnézés Algéria fő-
városában, ALGÍR-ban. Ellátogatunk 
a Jardin d’Essai botanikus kertbe, 

majd a Mártírok Emlékművéhez. 
Megtekintjük a Bardo Múzeumot, az 
egykori mór villából kialakított épü-
letben Algéria érdekes őstörténeti 
és néprajzi gyűjteményét ismerjük 
meg. Bejárjuk az óvárost, vagyis az 
algíri Kaszbát, majd a szerelmesek 
találkahelyét, a „Liberty Park”-ot. 
Nem maradhat ki a Stadion és a Bas-
tion 23 tengerparti erőd, valamint a 
Notre Dame d’Afrique, a legjelen-
tősebb keresztény templom sem. 
Programunk végén megcsodáljuk a 
panorámát a Bologhine-i kilátópont-
ról. Vacsora és szállás Algírban.

8. nap: Algír - Budapest
Korai ébredés után hazautazás Bu-
dapestre menetrend szerinti repülő-
járattal. Érkezés a délelőtti órákban.

Algéria az afrikai kontinens és az arab világ legnagyobb országa, miközben 
még a közelmúltban is Franciaország része volt. Eddig még alig fedezték 
fel a turisták maguknak, pedig Rejtő Jenő sokak által ismert és szeretett 
ponyvaregényeiből mi jól ismerjük az országot. Fülig Jimmy, Piszkos Fred, 
és megannyi szereplő kalandjai kötődnek ehhez a vidékhez, amelyről a 
közvélemény oly keveset tud. Fedezze fel velünk a „rejtőzködő” Algériát!

TIPÁZA

CONSTANTINE
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Marokkói körutazás

Mesebeli tájak - legendás helyszínek
A királyvárosok és a Közép-Atlasz!
„A legnyugatibb kelet országa”
Casablanca, a gazdasági élet központja
Marrakesh hullámzó forgataga
A Szahara lenyűgöző homokdűnéi

OKTÓBER 14-21.

1. nap: Budapest - Bécs - Marrakesh
A reggeli órákban utazás autóbusszal 
Bécs Schwechat repülőterére. Repü-
lés közvetlen járattal Marrakeshbe. 
Ismerkedés a várossal: a Menara kert 
és a Koutoubia mecset (kívülről) 
megtekintése. Vacsora, szállás.

2. nap: Casablanca - Rabat
Irány CASABLANCA! Marokkó leg-
nagyobb városa a gazdasági élet 
központja, nevét mégis Kertész Mi-
hály azonos című filmje tette iga-
zán ismertté. A világ legmagasabb 
minaretjével büszkélkedő II. Hasz-
szan Mecset ékes példája a hagyo-
mányos és a modern technika ösz-
szehangolásának. A modern város 
közterületei közül a legszebbek az 
Arab Liga Park, vagy az V. Moham-
med tér. A tengerpart mentén futó 
Corniche Bulvár a klubok, éttermek, 
a kikapcsolódás világa. Délután to-
vábbutazás a fővárosba, Rabatba, 
az Oudayas-i Kasbah megtekintése. 
Vacsora és szállás.

3. nap: Rabat - Meknes - Fez
Délelőtt városnézés RABAT-ban, a 
Marokkói Királyság elegáns fővárosá-
ban: Követek Kapuja, Mechouar, királyi 
negyed, Hasszán torony, V. Mohamed 
mauzóleum. Továbbutazás a király-
városok következő helyszínére MEK-
NES-be. Városnézés: Báb-Manszúr, a 

királyi palota gabonatárolói és istál-
lója, Muláj Iszmáil mauzóleuma stb. 
Következő állomásunk az elbűvölő, 
római alapítású VOLUBILIS romváro-
sa. Vacsora, szállás Fezben. 

4. nap: Fez
Egész napos (többnyire gyalogos) 
városnézés FEZ-AL BALI-ban, Ma-
rokkó vallási és kulturális központjá-
ban. A kézművesipar fellegvárában 
láthatunk szőnyegkészítőket, réz- és 
fémműveseket, bőrfeldolgozókat, 
selyemszövőket, textilkészítőket stb. 
Megcsodáljuk a kék-zöld Bab Bou 
Jeloud Kaput, a Nejjarine teret szép 
kútjával, II. Moulay Idriss emlékhe-
lyét és a híres Kairaouine Egyete-
met. Ebéd a városban. A marokkói 
építészet díszítőművészetét egy 
Medreszében, azaz korán iskolában 
tekintjük meg. Felfedezzük a zsidó-
negyedet, a mellah szép balkonjait, 
a királyi palota csodás kapuját, Fez-
el-Jded és Ville Nouvelle utcáit. Este 
helyi tipikus fogásokból álló, fakul-
tatív zenés vacsora. Szállás Fezben.

5. nap: Ifrane - Erfoud - Merzouga
Fezt elhagyva a Közép-Atlasz céd-
rusligetei között vezet utunk. Rövid 
pihenő IFRANE-ban, a kristálytisz-
ta levegőjű „marokkói „Svájcban”. 
Innen gyönyörű oázisokon és a Ziz 
völgyén át érkezünk ERFOUD-ba, 

az oázisok kapujába, a szálláshelyre. 
Fakultatív program keretében te-
repjárókkal indulunk a MERZOUGA 
oázisba, ahol a naplemente fantasz-
tikus színeit csodálhatjuk meg. Visz-
szatérés a szállásra, vacsora.

6. nap: Merzouga - Tinerhir - Ouarzazate
Látogatás egy fossziliafeldolgozó 
üzemben, vásárlási lehetőséggel. Kö-
zépkori öntözőrendszerek mentén ve-
zet az út a Todra-szoroshoz. Közben 
megálló TINERHIR-ben, az eredeti, 
kézzel készített berber szőnyegek 
hazájában. A középkori marokkói épí-
tészet emlékei, agyagerődítmények 
(kasbah) mentén, a Rózsák-völgyén 
keresztül, érkezünk Ouarzazate-ba, az 
egykori karavánok kötelező állomás-
helyére.

7. nap: Erfoud - Ouarzazate - Marrakesh
OUARZAZATE-ban megtekintjük a 
Taouirt erődöt. Irány AIT BEN HAD-
DOU KSAR, mely az elmúlt évtize-
dekben számos világhírű film for-
gatásának adott helyszínt. Délután 
érkezünk MARRAKESH-be. Bepil-
lantunk a híres Jema El Fna téren 
a mesemondók, kígyóbűvölők és 
tűznyelők forgatagába és a tér Ezer-
egyéjszaka meséibe illő nyüzsgésébe 
is. Vacsora, szállás Marrakesh-ben.

8. nap: Marrakesh - Budapest
Folytatjuk a marrakeshi városnézést, 
a Bahia palota megtekintésével. Is-
merkedés a keleti bazárok varázs-
latos világával. Délben transzfer a 
repülőtérre, hazautazás. Érkezés 
Bécsbe az esti órákban, majd transz-
fer Budapestre.

A királyvárosokban a mór kultúra évezredes emlékeivel ismerkedünk, 
majd Marokkó természeti kincseit és középkori építészetét fedezzük fel a  
Közép-Atlasz hegycsúcsai és szorosai között.

Dátum:      10.14 - 10.21. 
RÉSZVÉTELI DÍJ:  275.400,- Ft
Reptéri ill. + csomagdíj kb.: 55.000,- Ft
Egyágyas felár:  59.400,- Ft 
Belépőjegyek:  40,- EUR 
Szervizdíj / borravaló: 35,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Fakultatív programok:
Terepjárós túra a sivatagba (5. nap): 25,- EUR / fő
Zenés, vacsorával egybekötött esti program Fezben kb. 50,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás Bécs-Marrakesh-Bécs útvonalon közvetlen járattal repülő-
vel, Budapest-Schwechat útvonalon és a programok során busszal; szállás helyi besorolás 
szerinti **** szállodákban; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Fez óvárosa, Marrakesh óvárosa, Meknes történelmi városa,  
Volubilis régészeti lelőhelyei

További információkért keresse fel honlapunkat!

CASABLANCA

OUARZAZATE
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Dél-Afrika igazi arca
Fókuszban a természeti látványosságok
Kalandozások a Fok-félszigeten
Vadles a KRÜGER NEMZETI PARK-ban
Terepjárós szafari Szváziföldön
A Chobe Nemzeti Park állatai

Az igazi Dél-Afrika & Viktória-vízesés és Chobe N.P.

1. nap: Budapest - Fokváros
Repülés átszállással Dél-Afrikába. 
Éjszaka a repülőn.

2. nap: Fokváros
Érkezés FOKVÁROS-ba a déli órák-
ban. Félnapos városnézésünk során, 
elsőként (időjárás függvényében, 
fakultatív) a híres, 1087 méter ma-
gas Tábla-hegy csúcsára kapasz-
kodunk fel felvonóval. Elénk tárul a 
város, az Atlanti-óceán, valamint a 
Robben-sziget látványa, ahol Nel-
son Mandela raboskodott. Majd a 
városközpont, Maláj negyed, Bo 
Kaap lapos tetős, élénk színű házai, 
Jóreménység Kastély erődítménye, 
Company Park, parlament (kívülről). 
Vacsora, szállás Fokvárosban.

3. nap: Jóreménység foka
Egész napos kirándulás a Jóremény-
ség fokához. Utazás Hout Bay-be 
az Atlanti-óceán Camps Bay part-
szakasza mentén, ahol a „12 Apostol 
hegyvonulata” rajzolódik ki. Időjárás 
függvényében fakultatív hajózás a 
FÓKA-szigetre, ahol népes fóka ko-
lónia él. Visszatérve a szárazföldre, 
továbbutazás autóbusszal a JÓRE-
MÉNYSÉG Nemzeti Parkba, ahova 
időjárás függvényében a CHAP-
MAN’S PEAK sziklába vájt, festői 
úton jutunk el. Fotózási lehetőség 
a Jóreménység foka táblánál, majd 
siklóval jutunk fel a világítótorony 
aljához, ahol az Atlanti- és az Indi-
ai-óceán összemosódó hullámaiban 
gyönyörködhetünk. Késő délután 

visszatérünk Fokvárosba, ahol a vi-
lághírű Kirstenbosch Botanikus Kert-
tel ismerkedünk, majd kilátogatunk a 
színes, pezsgő életű Waterfontra (be-
vásárló- és szórakoztató központ). 
Vacsora, szállás Fokvárosban.

4. nap: Stellenbosch - Durban
A világ egyik leghíresebb szőlőter-
mő és borkészítő vidékére kirándu-
lunk, természetesen borkóstolóval 
egybekötve! Délelőtt az ország 
második legrégebbi alapítású te-
lepülésére STELLENBOSCH-ba lá-
togatunk. Ismerkedés a történelmi 
település látnivalóival: a bájos fok-
földi szalmatetős, fehérre meszelt 
falú házai, Dorphouis, D’Owe Werf, 
Drop Straat a hatalmas tölgyfáival, 
valamint Oom Samie se Winkel-nél 
(Dél-Afrika legrégibb szatócsboltja), 
látogatás az első telepesek életét 
bemutató múzeumban. Utazás a 
Paarl közelében álló Taal emlékmű-
höz, amely a Dél-Afrikában beszélt 
nyelveknek állít emléket. Délután 
átrepülünk DURBAN-be. A telepü-
lés Dél-Afrika harmadik legnagyobb 
kozmopolita, szubtropikus pálmafás 
városa az Indiai-óceán partján, az 
ország legnagyobb kikötőjével és 
leghosszabb tengerparti sétányával. 
Színes kultúrájában, történelmében 
felfedezhetjük az angol gyarmati, 
indiai, zulu törzsi elemeket. Vacsora, 
szállás a festői Umhlanga Rockson

5. nap: Durban - St. Lucia
Délelőtt buszos városnézés DUR-
BAN-ben (városháza, belváros, 
Moses Madiba Stadion, indiai piac), 
rövid séta az óceán partján. Utazás 

KwaZulu tartományon keresztül St. 
Lucia városkába. Az ISIMANGALI-
SO WETLEN Park melletti terület 
az UNESCO Világörökség része. 
Zuluföldön keresztül érkezünk SAN-
TA LUCIA-ba. A városkát egy nagy 
tórendszer öleli körbe, ahonnan es-
ténként előfordul, hogy kijönnek a 
vízilovak egy kis sétára, legelészésre. 
Vacsora, szállás St. Luciában. 

6. nap: Hluhluve N.P. - Szváziföld
Reggel szafari túrán veszünk részt 
Afrika első nemzeti parkjában. Itt 
minden jelentős nagyvadat megtalál-
hatunk, többek között oroszlánokat, 
elefántokat, széles szájú orrszarvúkat, 
zsiráfokat, kudukat, varacskos disznó-
kat is láthatunk. Ananász- és cukor-
nád ültetvények között vezet utunk az 
egykor brit fennhatóság alá tartozott 
SZVÁZIFÖLD-re, mely jelenleg füg-
getlen királyság, hivatalos neve eSwa-
tini. Látogatás egy gyertyagyárban. 
Vacsora, szállás Szváziföldön.

7. nap: Szváziföld - Krüger N.P.
Látogatás egy üveggyárban. Szvá-
ziföld hegyei és fenyvesei kísérik 
utunkat a KRÜGER Nemzeti Park-
hoz. Buszunkkal átutazunk a parkon. 
Itt ismét átélhetjük a vadles élmé-
nyeit. Vacsora, szállás a nemzeti 
park szomszédságában.

8. nap: Krüger Nemzeti Park - Vadles
Egész napos vadles többszöri pihe-
nővel és az ősi Afrika megtapaszta-
lásával a KRÜGER Nemzeti Parkban! 
Itt ténylegesen a természettel, a 
valódi állatvilággal találkozunk. Az 
emlősök közül kb. 30000 zebra, 
8000 elefánt, 1500 oroszlán, 900 le-

Programunkban Dél-Afrika természeti kincseinek megismerésére töre-
kedtünk az ember által kitalált, megalkotott művi látványosságok helyett.  
A dél-afrikai élményt fokozzák a szomszédos országok ZAMBIA, 
BOTSWANA, ZIMBABWE felülmúlhatatlan értékei és szépségei, mint a 
Viktória-vízesés és a Chobe Nemzeti Park gazdag állatvilága.

CHAMPS BAY

KRÜGER PARK

FOKVÁROS CHOBE N. P.
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opárd, 300 gepárd gazdagítja a te-
rület állatvilágát. A nemzeti parkban 
még további 147 emlősfaj (köztük az 
„öt nagy”: oroszlán, leopárd, elefánt, 
víziló, bivaly), valamint 114 hüllőfaj, 
33 féle kétéltű, 500 féle madárfaj 
egyedei élnek. A nyitott terepjáró-
kon vadőr kíséretével utazva nem 
mindennapi élmény, amint szinte 
testközelből, eredeti környezetük-
ben csodálhatjuk és fotózhatjuk a 
vadállatokat. Vacsora, szállás a nem-
zeti park szomszédságában.

9. nap: Panoráma út - Pretoria
Utazás a híres és látványos Pano-
ráma úton. GRASKOP a Drakens-
berg (Sárkány-hegység) meredek 
vonulatai között megbúvó, egykori 
aranyásó városka. A 30 m magas 
PINNACLE szikla érdekes őrto-
ronyhoz hasonlító képződmény. A 
LISBON-vízesés 92 m magasság-
ból áradó víztömege a Blyde folyó 
egyik legszebb része, ahol a víz za-
bolátlan méltósággal zúdul a folyó 
alsó szakaszára. A BOURKES LUCK 
POTHOLES vízmosásnál a Blyde 
folyó, mint egy szobrászművész 
gömbölyű és metszett felületekre 
csiszolta a sziklás területet. A léleg-
zetelállító szurdok felett keskeny 
gyalogos hidak ívelnek át, ahonnan 

könnyű séta keretében felfedez-
hetjük ezt a különleges természeti 
csodát. A „THREE RONDAVEL” a 
folyó festői része. Olyan mintha a 
természet erői a sziklákat három 
zulu, azaz bennszülött kör alakú 
kunyhóira formázták volna. A világ 
egyik legnagyobb kanyonjaként 
ismert BLYDE RIVER CANYON az 
afrikai kontinens egyik legnagyobb 
csodája, impozáns panorámával. 
Vacsora, szállás Pretoriában.

10. nap: Pretoria - Lesedi
PRETORIA híres kertjeiről, jakaranda 
parkjairól, szép épületeiről. Délelőtt 
ismerkedés a főbb nevezetessé-
gekkel: Voortrekker (a telepesek 
emlékműve), a 65 hektáros parkkal 
körülvett Union Building impozáns 
épülete, Church Square (a régi pi-
actér a történelmi épületeivel). 
Ebédidőben látogatás a LESEDI Fa-
lumúzeumban, ahol vendéglátóink 
különböző afrikai törzsek képviselői. 
Sétánk során betekinthetünk a tör-
zsek mindennapjaiba, és fergeteges 
táncelőadásban is részünk lesz.
A rövid program utasaitól elbú-
csúzunk, ebéd után transzfer a re-
pülőtérre, hazautazás. Éjszaka a 
repülőn, hazaérkezés másnap Buda-
pestre a menetrend függvényében. 

A hosszabbítás programjain részt 
vevő utasoknak vacsora és szállás 
Johannesburgban.

11. nap: Viktória-vízesés
Délelőtt átrepülünk Livingstone-ba, 
Zambiába. Érkezés dél körül, transz-
fer a szállodába. Délután fakultatív 
program keretében helikopterről is 
megcsodálhatjuk a vízesést! Szállás.

12. nap: Botswana - Chobe N.P.
Szabadprogram vagy egész na-
pos fakultatív kirándulás ebéddel 
Botswana legnagyobb nemzeti 
parkjába, a CHOBE Nemzeti Park-
ba, mely a kb. 50.000 fős elefánt 
populációjáról híres. Az ormányosok 
mellett zsiráfok, antilopok, kaffer-
bivalyok és rengeteg madárfaj él a 
négy különböző ökoszisztémának 
otthont adó területen. A Chobe a 
vízilovak „paradicsoma” is, fantasz-
tikus élmény a hajókázás fürdőző 
vízilovak, elefántok, napozó kroko-
dilok közelében. Ebéd után dzsipek-
kel folytatjuk az immár szárazföldi 
vadlest. A Zambézin átkelve térünk 
vissza Livingstone-ba. Szállás.

13. nap: Zimbabwe
Délelőtt átkelünk a folyón (busszal 
és gyalogosan) és irány ZIMBABWE. 
Séta a Viktória-vízesésnél, melyet 

Dr. David Livingstone angol utazó 
fedezett fel, és az újkori világ 7 cso-
dája között tartanak számon. A déli 
féltekén ez a nyár kezdete, a Zam-
bézi folyó vízgyűjtő területén kevés 
csapadék esik, ebben az időszakban 
a Zambézi folyó vize a zimbabwei 
oldal irányába folyik! A zuhatag két 
ország (Zambia és Zimbabwe) ha-
tárán terül el 1.708 méteren, így a 
világ legszélesebb vízesése. Délután 
szabad program vagy fakultatív ki-
rándulás keretében megtekintjük a 
zambiai oldalt, ahol ilyenkor kisebb 
a vízesés hozama, így ebben az év-
szakban a grandiózus sziklaalakza-
tok kerülnek előtérbe, míg a mi tava-
szi időpontunkban a víz mennyisége 
és látványa nyűgözi le a turistákat. 
A nap végén hajókázás a Zambézi 
folyón, snack- és italfogyasztás mel-
lett gyönyörködhetünk a naplemen-
te látványában. Szállás.

14. nap: Búcsú Afrikától
Menetrend függvényében repülés 
Livingstone-ból Johannesburgba, 
onnan pedig egy átszállással haza. 
Éjszaka a repülőn.

15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

   AZ IGAZI DÉL-AFRIKA        + VIKTÓRIA-VÍZESÉS & CHOBE N.P.
Dátum:    11.13 - 11.23.   + 4 éjszaka 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  624.900,- Ft   +299.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 195.000,- Ft                      ---
Belső repülőjegyek:  150,- USD    +480,- USD
Egyágyas felár:   176.000,- Ft   +139.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD    +20,- USD
Zambiai vízum kb.:       ---    +50,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak, a részvételi szándékot itthon előre kell jelezni!):
- Chobe Nemzeti Park egész napos kirándulás ebéddel: kb. 195,- USD
- Helikopterrepülés a Viktória-vízesésnél (12 perces): kb. 196,- USD 
- Büfé vacsora a hotelben a hosszabbításon: kb. 28,- USD / vacsora
- Zambiai kirándulás: kb. 70,- USD 
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriás jó minőségű szálláshelyek; az 
Igazi Dél-Afrika körutazáson félpanzió (reggeli és vacsora, a 10. napon reggeli és ebéd), a hosszabbítá-
son bőséges büféreggeli + 1 snack itallal; belépők (kivéve: felvonó a Tábla-hegyre: 38,- USD, hajókirán-
dulás a Fóka-szigetre: 12,- USD, mivel ezek időjárásfüggő programok); idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökség: Dél-Afrika: Isimangaliso Wetlen Park, Zimbabwe és Zambia: Viktória-vízesés

További információkért keresse fel honlapunkat!

STELLENBOSCH



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

A
FR

IK
A

1. nap: Budapest - Fokváros
Repülés Budapestről átszállással 
Dél-Afrikába. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Fokváros
Érkezés FOKVÁROS-ba a déli órák-
ban. Elsőként a híres, 1.087 méter 
magas Tábla-hegy csúcsára ka-
paszkodunk fel felvonóval (időjárás 
függvényében). Elénk tárul a város, 
az óceán, valamint a Robben-sziget, 
ahol Nelson Mandela raboskodott. 
Ezt követően a városközpont, Maláj 
negyed, Bo Kaap lapos tetős, élénk 
színű házai, Jóreménység Kastély 
erődítménye, Company Park, parla-
ment (kívülről) megtekintése követ-
kezik. Vacsora, szállás Fokvárosban.

3. nap: Jóreménység foka
Az Atlanti-óceán partszakaszát kö-
vetve, a 12 Apostol hegyvonulat 
lábánál lévő panorámaúton a JÓRE-
MÉNYSÉG Nemzeti Parkba. Sikló-
val utazunk a világítótorony lábáig, 
ahonnan láthatjuk az Indiai-óceán és 
Atlanti-óceán találkozását. Délután 
TOKAI (amely a magyar Tokajról kap-
ta a nevét) érintésével ellátogatunk 
Dél-Afrika legöregebb borkúriába, a 
GROOT CONSTANTIÁ-ba. 1679-ben 
Simon van der Stel kormányzó szak-
tudásával jött létre az első szőlőül-
tetvény Constantia területén, a Táb-
la-hegy mögötti hegyvonulatokon. 
Borkóstoló a híres, díjnyertes borok-
ból, melyeket már Napóleon császár 
is csodálattal fogyasztott. A nap 

befejezéseként folklór programmal 
egybekötött  „könnyű”, 14 fogásos 
vacsora. A törzsi tánc show bepillan-
tást ad a helyi afrikai népcsoportok 
életébe. Szállás Fokvárosban.

4. nap: STELLENBOSCH BORVIDÉK
Délelőtt a bushmanok életébe ka-
punk bepillantást. Láthatjuk kuny-
hóikat, bemutatják a tűzcsiholást, 
mesélnek a hagyományaikról a ter-
mészetből merített tapasztalataikat. 
Megtudhatjuk hogyan vadásznak, 
láthatjuk, hogyan készítik a strucc-
tojás héjából az ékszereiket, meg-
kóstolhatjuk a gyógyteájukat. 
Gál Tibor borász munkásságának 
nyomában: megtekintjük a Capaia 
szőlőbirtokot, borkóstolás és talál-
kozás a borászat szakembereivel. 
Gál Tibor magyar borászikon szak-
tanácsadóként érkezett dolgozni 
a Fokvároshoz közel eső birtokra 
2003-ban. A legelső szüretet köve-
tő évjárat termése a borászat három 
borának 5 csillagos minőségi kitün-
tetést hozott. A borvidéken keresz-
tül utazás a hegyek és szőlőültetvé-
nyek között fekvő Stellenbosch-ba.
Szállás 3 éjszakán át tradicionális 
borhotelben (Spier Hotel 4*).

5. nap: STELLENBOSCH BORVIDÉK 
Dél-Afrika második legöregebb vá-
rosát látogatjuk meg, ahol sok fok-
földi holland stílusban épült törté-
nelmi épületet láthatunk. Megnézzük 
a Stellenbosch Falu Múzeumot, ami 

bemutatja az első telepesek életét. 
Meglátogatjuk Oom Samie se Winkel 
(Sam nagybácsi) boltját, mely híres 
nevezetessége a városnak, benne 
szinte minden kapható: tradicionális 
ételek, cukorkák, kosarak, antik tár-
gyak, fűszerek, kiváló borok.
Dr. László Gyula nyomában: Megte-
kintjük a Bergkelder borászatot és 
borkóstoláson veszünk részt. Ez volt 
az első borászat, ahol hűvös, föld 
alatti pincében érlelték a palacko-
kat a déli féltekén. 1978-tól 1992-ig 
Dr. László Gyula volt a vezető főbo-
rász és cellamester a Bergkelder-
nél, amely a Stellenryck Collection, 
a Fleur du Cap, a Grünberger és a 
Kupferberger márkákat gyártja. 

6. nap: STELLENBOSCH BORVIDÉK 
Látogatás a Spier borászatban, mely 
Stellenbosch egyik legrégebbi bor-
kúriája, története egészen 1692-re 
nyúlik vissza. Pongrácz Dezső mun-
kássága nyomában: megtekintjük 
a borászatot, majd borkóstolás. Itt 
készül a magyar borász pezsgője, 
az elegáns Pongrácz pezsgő, amely 
nagyon közkedvelt Dél-Afrikában. 
Természetesen mi is megkóstoljuk a 
pezsgőt is kiváló boraik mellett, egy 
privát kóstolás keretében. Pongrácz  
friss, provokatív ötleteivel nagy kar-
riert futott be, agronómusként, ku-
tatóként, tankönyvek szerzőjeként 
és ágazati vezetőként döntő befo-
lyást gyakorolt a dél-afrikai borászat 
fejlődésére. Vacsora a Spier Vadas 
étteremben, aminek tulajdonosa is 
magyar gyökerekkel rendelkezik. 

7. nap: Pretoria - Sun City 
Repülés Johannesburgba, érkezést 
követően utazás autóbusszal Sun 
Citybe. Útközben városnézés PRET-
ORIÁ-ban, Dél-Afrika fővárosában. 
Ellátogatunk a lenyűgöző fekvésű 
65 hektáros parkkal körülvett Union 
Building épülethez, ahol a minden-

kori elnök és az elnöki irodák kapnak 
helyet. Utunk arany és gyémánt bá-
nyák mellett vezet szálláshelyünkre. 
Büfévacsora és szállás Sun City-ben. 

8. nap: Sun City - Pilanesberg N.P
Sun City felfedezése, a nevezetessé-
gek megtekintése. A város felkapott 
luxus pihenőhelye a világnak, ahol 
Afrika sajátos szívverése páratlan 
exkluzivitással keveredik. A legenda 
szerint az afrikai szavanna mélyén 
egy valaha működő vulkánikus krá-
ter szívében létezett egy ősi világ, 
így ezen a területen hozták létre a 
világ egyedülálló üdülőparadicsomát. 
A „birodalom” szórakozási kínálatát 
bővíti a Kaszinó, ínyenc ételekkel ren-
delkező éttermei, az Extravaganza 
Színház, játékfolyosó a gyerekeknek, 
lovaglási, valamint golfozási lehető-
ség, a hullámfürdő homokos parttal 
stb. Ami csak szükséges a tökéletes 
nyaraláshoz, azt itt mind megtalál-
juk! Kirándulási lehetőség a kialudt 
vulkán hatalmas kráterében találha-
tó PILANESBERG Nemzeti Parkba 
(malária mentes!), mely Dél-Afrika 
negyedik legnagyobb szafari parkja, 
ahol varázslatos szavannák és sziklás 
hegyek váltják egymást. Terepjárós 
szafari túránk során az 5 nagyvad 
(oroszlán, leopárd, elefánt, rinocérosz, 
kafferbivaly) mellett találkozhatunk 
gepárddal, hiénával, a fenséges sable 
antiloppal, továbbá zebrákkal, vízilo-
vakkal, krokodilokkal, impala csapa-
tokkal. Vacsora, szállás Sun City-ben.

9. nap: Sun City - Johannesburg
Büféreggeli után transzfer Johan-
nesburg repülőterére. Útközben 
megállunk az egy tipikus afrikai pia-
con emléktárgyakat vásárolni. Haza-
utazás, éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest
Érkezés Budapestre, a menetrend 
függvényében.
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ÚJ PROGRAMUNK!
Gasztro- és bortúra Afrikában
Magyar borászok nyomában
EXTRA privát borkóstoló programok
Sun City - luxus üdülőparadicsom
Pilanesberg Nemzeti Park - vadles

Dél-afrikai bortúra 2021. FEBRUÁR
Dél-Afrika a gyarmatosító hajózás fénykorában ideális területnek mutatko-
zott a hajóutakon addigra megfogyatkozó élelmiszerek, és természetesen 
a borok pótlására. Így kerültek telepítésre az első tőkék is a kontinensen. 
1659 óta folyik itt szőlőtermesztés, nagy hagyománya van a borászatnak, 
a világ legrégebbi borászatai közül nem egy Dél-Afrikában van. Az ország 
délnyugati részében, Fokvárostól mindössze negyvenöt kilométerre keletre 
húzódik az egyik legfontosabb dél-afrikai bortermő terület, Stellenbosch. 
A folyóvölgyek ideális helyet biztosítanak számos borszőlő termesztésére, 
mint a Shiraz, a Cabernet Sauvignon vagy a Pinot Noir. A Dél-Afrika borvi-
dékére történő kirándulás az élvezetek utazása - pláne, hogy programunkat 
SUN CITY üdülőparadicsomában, az „afrikai Las Vegasban” folytatjuk!

Dátum:    2021. február  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: Bp. - Fokváros és Johannesburg - Bp. útvonalon átszállással, Fokváros - Johannesburg útvonalon belföldi repülőjárattal, a körutazáson 
légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: középkategóriás, nagyon jó minőségű szálláshelyek 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban
Ellátás: félpanzió (büféreggeli és vacsora büfé- vagy menürendszerben, illetve a program szerint)

*A pontos dátumot és árakat keresse honlapunkon március 31-től vagy érdeklődjön irodánkban!
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1. nap: Bécs - Addisz-Abeba
Délután autóbuszos transzfer Bu-
dapestről Bécs Schwechat repülő-
térre. Késő este repülés közvetlen 
járattal Etiópia fővárosába. Éjszaka 
a repülőn.

2. nap: Addisz-Abeba - Mahe
Reggel átszállás Addisz-Abebában. 
A repülőtéren találkozó a magyar 
idegenvezetővel, és az Etiópia és 
Seychelle-szigetek kombinációt 
választó utasokkal. Délután érke-
zés MAHE, az ország legnagyobb 
szigete nemzetközi repülőterére. A 
XVI. században portugál hajósok 
fedezték fel a még lakatlan szigetet. 

Az 1976-ban függetlenségét elnye-
rő köztársaság lakosságának kb. 85 
%-a itt él és a főváros is ezen a szige-
ten található. Érkezés után transzfer 
a szálláshelyre. Vacsora, szállás.

3. nap: Üdülés Mahe-szigeten
Egész napos pihenés, üdülés a ten-
gerparton.

4. nap: Mahe-sziget kirándulás 
Ismerkedés MAHE szigetével.  VIC-
TORIA kb. 24 ezer lakosával a köz-
társaság fővárosa, a világ legkisebb 
fővárosai közé tartozik. Mindössze 
200 éves múltra tekint csak vissza 
a település, így nem volt fontosabb 
történelmi események helyszíne. 

Az egyik legismertebb látnivalója a 
londoni Big Ben mintájára készült 
a város központjában. Látogatás a 
színes és nyüzsgő piacon, ahol zöld-
ségek, gyümölcsök, halak és fűsze-
rek kavalkádja mellett szuveníreket, 
kézműves termékeket is árulnak. 
Továbbutazás Mission Lodge kilá-
tóhelyre, ahonnan a sziget trópusi 
növényvilágát és hegycsúcsait is 
megcsodálhatjuk. Ebéd egy tradi-
cionális étteremben, majd fürdési 
lehetőség. Vásárlási lehetőség egy 
hagyományos kézműves faluban. 
Vacsora, szállás.

5. nap: Üdülés Mahe-szigeten
Egész napos pihenés, üdülés a ten-
gerparton.

6. nap: Praslin és La Digue 
(fakultatív program)
Üdülés a tengerparton vagy egész 
napos fakultatív kirándulási lehe-
tőség. Korai reggeli után transzfer 
a kompkikötőbe. PRASLIN a kb. 
6.500 fős lakosságával Seychelle 
második legnagyobb szigete, Mahé-
tól 45 km-rel északkeletre található. 
A XVIII. században, még a franciák 
letelepedése előtt a praslin-i Cote 
d’Or a kalózok kedvelt rejtekhelye 
volt, még manapság is sokan ke-
resik az általuk elrejtett kincseket. 
Érkezés után utazás Vallee De Mai 
Nemzeti Park területére. A Seychel-
le-szigetek UNESCO Világöröksé-
ge közül az egyik, a Vallée De Mai 
is Praslin-en lelhető fel. Egyedül itt 

nő szabadon a Coco De Mer, a világ 
legnehezebb és legnagyobb termé-
se, valamint még hat olyan pálmafaj, 
amelyek csak Seychelle-en honosak. 
Ez a sziget az utolsó menedékhe-
lye az egyik legritkább madárnak, 
a Fekete papagájnak. Itt található 
az Anse Lazio is, amely a Seychel-
le-szigetek legtöbbet fényképezett 
tengerpartja. Nem véletlenül sze-
repel a világ csodálatos partjainak 
top 10-es listáján! Rövid szabadidő 
a tengerparton. Ebéd. Továbbutazás 
komppal LA DIGUE szigetére, ahol 
kb. 2000 lakos él. Itt az ember úgy 
érzi, hogy megállt az idő. A lakott 
szigetek közül a legérintetlenebb te-
rület! Érkezés után ebéd, majd irány 
a L’Union Estate és a kihagyhatatlan 
Anse Source d’Argent tengerparti 
szakasz. Este visszautazás Mahéra. 
Vacsora, szállás.

7-8. nap: Üdülés Mahe-szigeten
Egész napos pihenés, üdülés a ten-
gerparton.

9. nap: Mahe - Addisz-Abeba
Késő délelőtt kijelentkezés a szál-
lodából. Transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás a kora esti órákban Ad-
disz-Abebán keresztül.

10. nap: Addisz-Abeba - Bécs
Érkezés Bécs-Schwechat repülő-
térre hajnalban, ahol irodánk kép-
viselője fogadja, majd hazautazás 
autóbusszal. Budapestre érkezés a 
dél körüli órákban.

91

Seychelle-szigetek
Seychelle-szigetek szigetállam az Indiai-óceánban. Afrika önálló államai 
közül a Seychelle Köztársaság népessége a legkisebb, ahol nincsenek ős-
lakók. Az itt élők főleg francia, afrikai, indiai és kínai bevándorlók utódai. A 
szigetvilág a helyi alkotmány alapján 155 szigetből áll. Az idilli környezet-
ben a tengerpart jelenti a legnagyobb vonzerőt, ahol a káprázatos színek, 
a finom homokos strandok, a csodás természet ámulatba ejti a turistákat. 
Azon utasainknak ajánljuk ezt a programot, akik kedvelik a természetet, 
szeretnének elmenekülni a nagyvárosok forgatagából és elfeledni a hideg 
hétköznapok szürkeségét.

A földi Paradicsom!
Hosszabb, tartalmasabb mint tavaly!
Menekülés a hideg hétköznapokból
4 csillagos szálloda Mahe szigetén
Tengerparti pihenés
Változatos kirándulások a szigeteken

Dátum:      10.11 - 10.20.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  668.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 195.000,- Ft  
Egyágyas felár:  269.000,- Ft 
Szervizdíj / borravaló: 30,- EUR 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program: egész napos kirándulás Praslin és La Digue szigetére 
ebéddel, belépőkkel: kb. 200,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel Bécs - Mahe - Bécs útvonalon, 
Addisz Abebai átszállással, a szigeteken légkondicionált autóbusszal, Bu-
dapest - Bécs - Budapest repülőtéri transzfer légkondicionált autóbusszal, 
szállás 4 csillagos jó minőségű szálloda 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban; fél-
panzió + a 4. napon ebéd; belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Vallée de Mai Természetvédelmi Terület

További információkért keresse fel honlapunkat!

MAHE
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Abesszína történelmi emlékei nyomában
Addisz-Abeba - a főváros látnivalói
Gondar ősi kastélyai és templomai
A Kék-Nílus forrása és vízesése 
Etiópia „Rómája” - Axum
Időutazás - Lalibela sziklatemplomai
Hosszabbítás a Seychelles-szigeteken!

Etiópia & a Seychelle-szigetek

1. nap: Bécs - Addisz-Abeba
Idegenvezetőnk kíséretében dél-
utáni indulású autóbuszos transzfer 
Budapestről Bécs Schwechat repü-
lőtérre.  Késő este repülés közvetlen 
járattal Etiópia fővárosába. Éjszaka a 
repülőn.

2. nap: Addisz-Abeba
Reggel érkezés ADDISZ-ABEBA-ba, 
a világ harmadik legmagasabban 
fekvő fővárosába. Reggelit követően 
ismerkedés a várossal: St. György 
katedrális, Szentháromság katedrá-
lis, Egyetem (kívülről), piac. A Nem-
zeti Múzeum Afrika egyik leggazda-
gabb gyűjteményével rendelkezik. 
Ott láthatjuk többek között a 3,5 
millió éves Lucy csontvázát. Vacso-
ra, szállás Addisz-Abebában.

3. nap: Addisz-Abeba - Bahar Dar
Reggeli után repülés a Tana-tó part-
ján fekvő Bahar Darba, az ország 
harmadik legnagyobb városába. A 
tavon a halászok sokaságát láthat-
juk, papiruszból készült halászhajó-

ikon. Itt ered a Kék-Nílus, melynek 
a vízesése növény- és állatvilágával 
elkápráztatja a látogatókat. Hajóká-
zást követően falvak és kávéültet-
vények mellett sétálunk el és útba 
ejtjük a Ura Kidane Meret kolostort 
is, mely a XVI. századból származó 
kereszt- és koronagyűjteményéről 
vált ismertté.  Az Azwa Maryam ko-
lostornak a kertje gyönyörű. Vacso-
ra, szállás Bahar Darban.

4. nap: Bahar Dar - Gondar
A Tana-tavat megkerülve érünk 
GONDAR-ba, Etiópia egykori fő-
városába. Napjainkban a település 
kastélyairól és templomairól ismert. 
A palotanegyed a világörökség 
része, érdekes épületeknek ad ott-
hont, mint pl. I. Yohannes császár 
könyvtára, vagy az Énekek háza, 
ahol korábban királyi dalversenye-
ket rendeztek. A nádtetős Debre 
Sina temploma csodálatosan festett 
belső terével teszi teljessé a napot. 
Vacsora, szállás Gondarban.

5. nap: Gondar - Simien Nemzeti Park
Az út lenyűgöző tájakon át vezet a 
Simien-hegységen át, mely olyan 
különleges állatfajoknak ad otthont, 
mint az abesszín kőszáli kecske, 
dzseláda pávián és az etióp farkas. 
A hegylánc és egyben az ország 
legmagasabb pontja a Ras Dashen. 
Vacsora, szállás Gondarban.

6. nap: Gondar - Axum
Rövid repülést követően érkezünk 
Etiópia „Rómájába”, AXUM-ba, a 
XX. századig az etióp királyok ko-
ronázási helyére. Egyházi központ 
a IV. század óta. Meglátogatjuk a 
Régészeti Múzeumot érdekes sír-
termeivel és érmegyűjteményével. 
Az Etióp ortodox egyház tanítása 
szerint a Miasszonyunk Sioni Mária 
Templomban található a Frigyláda 
benne a Tízparancsolat tábláival, a 
régi és az új épületek sajátos ellenté-
tével nyűgözi le a látogatókat. Axum 
legfontosabb építészeti emlékei a 
III. századtól elterjedő, a királyok és 
a nemesek sírjait jelző sztélék és 
obeliszkek. Délután az Északi Sztélé 
parkba vezet az út. Vacsora, szállás 
Axumban.

7. nap: Axum - Lalibela
Reggel repülés (időutazás) LALI-
BELA-ba. A XII - XIII. században 
érezhetjük magunkat. Az út során 
ma találkozunk először sziklatemp-
lomokkal, melyeket korábban egyet-
len sziklatömbből vájtak ki.  Az etióp 

ortodox egyház fontos szentélyei 
méltán váltak a világörökség részé-
vé. Vacsora, szállás Lalibelában.

8. nap: Lalibela - sziklatemplomok
Ez a nap a sziklatemplomok egy 
újabb csoportjával kezdődik. Kü-
lönösen szép a görögkereszt for-
mában felépített Szent György 
temploma. A közelben található és 
némi sétával elérhető Leakuto Leab 
temploma, mely Lalibelától kissé tá-
volabb fekszik, és a Zagwe-dinasztia 
utolsó királyának szentelték. Vacso-
ra, szállás Lalibelában.

9. nap: Lalibela - Addisz-Abeba
Búcsút intünk Lalibelának és reggel 
visszarepülünk a fővárosba. Érkezés-
től függően lesz lehetőség vásárlás-
ra a Merkato-n azaz a Nagy Piac-on, 
vagy ellátogatni az Etnográfiai Mú-
zeumba. A Haille Selassie császár 
egyik egykori palotájában beren-
dezett múzeum átfogó képet ad az 
ország kultúrájáról és művészetéről. 
A fergeteges folklór búcsúvacsorát 
követően kettéválik a csoport. A 
hazautazóknak transzfer a repülő-
térre, hazarepülés az éjféli órákban, 
éjszaka a repülőn. Érkezés Bécs-
Schwechat repülőterére másnap 
hajnalban, ahol irodánk képviselője 
fogadja, majd hazautazás autó-
busszal. Budapestre érkezés a dél 
körüli órákban. A Seychelle-szige-
teken hosszabbítóknak szállás Ad-
disz-Abebában.

Körutazásunk során Afrika egyik legrégebbi folyamatos kultúrával rendelkező 
országával ismerkedhetünk meg, mely az európai szemnek számtalan külön-
legességet tartogat, mind az épített mind a természeti örökségek terén. Etió-
pia a kontinens második legmagasabban fekvő országa, területének fele több 
mint 1200 m magasan fekszik. Megcsodálhatjuk az Etióp-magasföld hullámos 
fennsíkját, amelyből 4000 métert meghaladó csúcsok emelkednek ki. A Ta-
na-tó kis szigetein több száz éves keresztény kolostorok magasodnak, utazá-
sunk egyik fő látványossága az a 11 vörös bazaltlávába faragott sziklatemplom, 
melyek Szent Lalibela király uralkodása idején kezdtek formát ölteni, s azóta 
is aktív zarándokhelyként működnek. Itt folyik a Kék-Nílus, melynek óriási  
vízesése az ország egyik legszebb természeti látványossága.

KÉK-NÍLUS

GONDAR

LALIBELA
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10. nap: Addisz-Abeba - Mahe
Repülés Addisz-Abebából MAHE-ra, 
az ország legnagyobb szigetének 
nemzetközi repülőterére. A XVI. szá-
zadban portugál hajósok fedezték 
fel a még lakatlan szigetet. Az 1976-
ban függetlenségét elnyerő köztár-
saság lakosságának kb. 85 %-a itt 
él és a főváros is ezen a szigeten 
található. Érkezés után transzfer a 
szálláshelyre. Vacsora, szállás.

11. nap: Üdülés Mahe-szigeten
Egész napos pihenés, üdülés a ten-
gerparton.

12. nap: Mahe
Ismerkedés MAHE szigetével.  VIC-
TORIA kb. 24 ezer lakosával a köz-
társaság fővárosa, a világ legkisebb 
fővárosai közé tartozik. Mindössze 
200 éves múltra tekint csak vissza 
a település, így nem volt fontosabb 
történelmi események helyszíne. 
Az egyik legismertebb látnivalója a 
londoni Big Ben mintájára készült 
a város központjában. Látogatás a 
színes és nyüzsgő piacon, ahol zöld-
ségek, gyümölcsök, halak és fűsze-

rek kavalkádja mellett szuveníreket, 
kézműves termékeket is árulnak. 
Továbbutazás Mission Lodge kilá-
tóhelyre, ahonnan a sziget trópusi 
növényvilágát és hegycsúcsait is 
megcsodálhatjuk. Ebéd egy tradi-
cionális étteremben, majd fürdési 
lehetőség. Vásárlási lehetőség egy 
hagyományos kézműves faluban. 
Vacsora, szállás.

13. nap: Üdülés Mahe-szigeten
Egész napos pihenés, üdülés a ten-
gerparton.

14. nap: Praslin és La Digue 
(fakultatív program)
Üdülés a tengerparton vagy egész 
napos fakultatív kirándulás. Korai 
reggeli után transzfer a kompki-
kötőbe. PRASLIN a kb. 6.500 fős 
lakosságával Seychelle második 
legnagyobb szigete, Mahétól 45 km-
rel északkeletre található. A XVIII. 
században, még a franciák letele-
pedése előtt a praslin-i Cote d’Or 
a kalózok kedvelt rejtekhelye volt, 
még manapság is sokan keresik az 
általuk elrejtett kincseket. Érkezés 
után utazás Vallee De Mai Nemzeti 
Park területére. A Seychelle-szige-
tek UNESCO Világöröksége közül az 
egyik, a Vallée De Mai is Praslin-en 
lelhető fel. Egyedül itt nő szabadon 
a Coco De Mer, a világ legnehezebb 
és legnagyobb termése, valamint 
még hat olyan pálmafaj, amelyek 

csak Seychelle-en honosak. Ez a 
sziget az utolsó menedékhelye az 
egyik legritkább madárnak, a Feke-
te papagájnak. Itt található az Anse 
Lazio is, amely a Seychelle-szige-
tek legtöbbet fényképezett ten-
gerpartja. Nem véletlenül szerepel 
a világ csodálatos partjainak top 
10-es listáján! Rövid szabadidő a 
tengerparton. Ebéd. Továbbutazás 
komppal LA DIGUE szigetére, ahol 
kb. 2000 lakos él. Itt az ember úgy 
érzi, hogy megállt az idő. A lakott 
szigetek közül a legérintetlenebb te-
rület! Érkezés után ebéd, majd irány 

a L’Union Estate és a kihagyhatatlan 
Anse Source d’Argent tengerparti 
szakasz. Este visszautazás Mahéra. 
Vacsora, szállás.

15. nap: Mahe - Addisz-Abeba
Késő délelőtt kijelentkezés a szál-
lodából. Transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás a kora esti órákban Ad-
disz-Abebán keresztül.

16. nap: Addisz-Abeba - Bécs
Érkezés Bécs-Schwechat repülőte-
rére hajnalban, ahol irodánk képvi-
selője fogadja, majd hazautazás au-
tóbusszal. Budapestre érkezés a dél 
körüli órákban.

   ETIÓPIA   + SEYCHELLE-SZIGETEK HOSSZABBÍTÁS
Dátum:      10.03 - 10.12.  +6 éjszaka

RÉSZVÉTELI DÍJ:  434.900,- Ft   +497.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 195.000,- Ft    +45.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek kb.: 300,- EUR          ---
Egyágyas felár:  88.800,- Ft  +199.000,- Ft 
Szervizdíj / borravaló: 50,- EUR   +30,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Vízumdíj: Etiópia: 50,- EUR + ügyintézés díja: 3.500,- Ft
Fakultatív program: egész napos kirándulás Praslin és La Digue szigetére ebéddel, belépőkkel: kb. 200,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás Bécs - Addisz-Abeba - Bécs útvonalon közvetlen, valamint a körút során belső 
járatokkal, országon belül légkondicionált autóbusszal, Budapest - Bécs - Budapest repülőtéri transzfer lég-
kondicionált autóbusszal, szállás Etiópiában középkategóriás, jó minőségű szálláshelyek, a hosszabbításon 
4 csillagos jó minőségű szálloda; Etiópiában teljes ellátás, a hosszabbításon félpanzió + a 12. napon ebéd; 
belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Etiópiában Lalibela sziklába vájt templomai, Simien Nemzeti Park, Axum, Gondar; 
Vallée de Mai Természetvédelmi Terület a Seychelles-szigeteken

További információkért keresse fel honlapunkat!

HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG 
A SEYCHELLE-SZIGETEKEN!
A hosszabbítás programjain részt vevő 
utasainkkal a 10. napon reggeli után 
irány a Seychelle-szigetek! 

ANSE SOURCE D’ARGENT
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1. nap: Budapest - Antananarivo
Repülés átszállással Antananarivo-
ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Antananarivo
Érkezés a délutáni órákban Ma-
dagaszkár fővárosába, ANTANA-
NARIVO-ba. Transzfer a hotelbe, 
vacsora, szállás.

3. nap: Antananarivo - Antsirabe
Városnézés a dimbes-dombos fővá-
rosban: megtekintjük a kulturális lát-
nivalókat és felfedezzük a város szí-
nes, mindig nyüzsgő piacait. Magyar 
vonatkozása is lesz programunknak, 
megnézzük a Benyovszky utcát is! 
Meglátogatjuk a város fölé magaso-
dó Királynői Palotát, majd elindulunk 
délnek, utunk Közép-Madagaszkár 
felföldi tájain visz át. Mindenfelé 
láthatjuk a helyieket kézi munkával, 
esetleg zebuk (púposhátú szarvas-
marha) segítségével művelni föld-
jeiket, hogy előállítsák a lakosság 
nemzeti eledelét, a rizst. Magunkba 
szívhatjuk az érintetlen környezetet, 
az egyszerű kis falvakat, ami nagyon 
távol áll a mi világunktól. Útközben 
megállunk AMBATOLAMPY faluban, 
hogy megismerkedjünk egy autenti-
kus, tradicionális öntödével és mű-
hellyel, ahol alumíniumedényeket 
öntenek és különböző használati 
tárgyakat készítenek. Irány az 1500 
méter magasan fekvő ANTSIRABE, 
mely az ország harmadik legna-
gyobb városa. Rövid városnézés: 
francia koloniális stílusban épült 
házak, katedrális, Benyovszky Mó-
ric grófról elnevezett utca. Vacsora, 
szállás Antsirabében.

4. nap: Antsirabe - Ambositra - 
Fianarantsoa 
Látogatás egy ékszerkészítő ate-
lier-ben, ahol a szigeten fellelhető 
féldrágaköveket és drágaköveket 
(zafír, rubin) dolgozzák fel, egy 

miniatűr riksa készítő műhelyben 
valamint egy zebu-szarv feldolgo-
zó kézműves műhelyben. Továbbu-
tazunk Közép-Madagaszkár tájain. 
AMBOSITRA, a fafaragás központja 
és a zafimaniri törzs legfontosabb 
városa. A törzs fafaragó művészete 
az UNESCO Kulturális Világörök-
ség listáján szerepel. Megnézünk 
egy igazi fafaragó műhelyt is, ahol 
betekinthetünk a mesterek apró-
lékos, időigényes munkájának ku-
lisszatitkaiba. Ezt követően helyi 
specialitásokat kóstolunk és ebéd 
közben a régióra jellemző tánc és 
zenei folklór előadást élvezhetjük.  
FIANARANTSOA Madagaszkár má-
sodik legnagyobb városa. Városné-
zés, majd felkeressük Pierrot Men, a 
leghíresebb madagaszkári fotográ-
fus fotóműhelyét. A nemzetközi hírű 
művész nemcsak a szigeten fotózik 
de az ország lakosai és természeti 
szépségei kimeríthetetlen témát és 
ihletet adnak neki. Vacsora, szállás 
Fianarantsoában.

5. nap: Ambalavao - Ranohira
Irány AMBALAVAO városa, ahol 
meglátogatunk egy papírgyártó 
műhelyt. Itt állítják elő az Avoho fa 
kérgéből a híres antemoro papírt. 
Megállunk az ANJA Magánparkban, 
ahol két órás sétatúrára indulunk: vi-
dám gyűrűsfarkú maki csapatokkal 
találkozhatunk valamint a régió end-
emikus és gyógynövényeivel is meg-
ismerkedhetünk. A naplementét az 
„ISALO ABLAKA” hatalmas szikla-
képződményéről nézzük meg, ahon-
nan láthatjuk, hogyan változnak át 
a sziklás táj színei az esti fényben. 
Vacsora Ranohira környékén.

6. nap: Ranohira - Ifaty
Fél napos túrára indulunk a sziget 
legnépszerűbb nemzeti parkjában, 
az ISALO Nemzeti Parkban. A tájat 

hatalmas homokkő sziklák és kanyo-
nok uralják. A sziklák tetején vezető 
szűk ösvények, hegyi források, az 
egyedülálló növényzet (tollas levelű 
pálmák, elefántlábúak, panduszok 
stb.) és állatvilág teszik felejthetet-
lenné tartózkodásunkat. Nem marad 
el a lemúrokkal való találkozás sem, 
catta makikat, barna makikat és si-
faka fajokat láthatunk itt. Isalo szik-
lás tája után a napsütötte szavannát 
látjuk. Az igazi dél területén járunk, 
a mahafaly és antanosy törzsek te-
rületén. Útközben megcsodálhatjuk 
a hatalmas és gazdagon díszített  
síremlékeket, ugyanis a törzsek szebb 
házakat építenek halottaiknak, mint 
saját maguknak. Átutazunk a Zafír-
városokon, majd a „Nap városán” 
Tulearon, hogy megérkezzünk szál-
láshelyünkre. Az Indiai-óceán partján 
fekvő festői kis halászfalu IFATY, ahol 
hagyjuk, hogy átjárjon minket a nyu-
galom és a madagaszkári „mora-mo-
ra (jelentése lassan-lassan) életstílus. 
Vacsora, szállás.

7. nap: Ifaty
Délelőtt pihenés, szabadprogram 
vagy választhatunk a helyi szerve-
zésű, különböző fakultatív prog-
ramokból (jelentkezés és fizetés a 
helyszínen), pl: pirogue (tradicioná-
lis halászcsónak) kirándulás a korall-
zátonyhoz stb. Délután kirándulás a 
szigorúan védett IFATY TÜSKÉS ER-
DŐ-be, ahol megfigyelhetjük a szá-
razsághoz alkalmazkodott növény-
zetet és lakóit: majomkenyérfákat, 
melyek rendkívül vastag törzsükkel 
a növényvilág leglátványosabb ter-
mészeti jelenségei közé tartoznak. 
A majomkenyérfa,- melyet a helyiek 
baobabnak hívnak,- a 4-5000 éves 
kort is megélheti. Továbbá, ha sze-
rencsénk van makikat, kaméleono-
kat, különféle madarakat láthatunk, 
valamint a helyeik által használt 
gyógyhatású növényekkel is megis-
merkedhetünk. Vacsora, szállás. 

8. nap: Tulear - Antananarivo
Menetrend függvényében repülés 
a fővárosba, ANTANANARIVO-ba. 
Amennyiben a járat érkezése enge-
di, látogatás a XVII. században épült 
és 2001 óta a Világörökség részét 
képező Ambohimanga palotához. 
Madagaszkár állam alapító székhe-

lye valamint kulturális identitásának 
legfontosabb szimbóluma. A főváros 
felé utazva lehetőség lesz szuvení-
rek vásárlására. A kézműves piacon 
megcsodálhatjuk az ország minden 
részéből származó madagaszkári 
iparművészet remekeit (kézzel hím-
zett terítők, táskák, madagaszkári 
vanília és fűszerek stb.) Vacsora, 
szállás Antananarivo környékén.  
A program menetrend függvényé-
ben módosulhat!

9. nap: Antananarivo - Andasibe
Reggeli után meglátogatjuk a fő-
város egyik különleges városrészét, 
az  Akamasoa, vagyis „Jó barátok” 
negyedét, mely 25.000 ember-
nek ad otthont, munkát, oktatást 
és egészségügyi ellátást. 30 évvel 
ezelőtt a főváros legszegényebb-
jei laktak itt a szeméttelepen, mély 
nyomorban. Ma az Akamasoa szer-
vezet Madagaszkár legjelentősebb 
szociális segítő projektjévé nőtte ki 
magát, 2019-ben Ferenc Pápa is el-
látogatott hozzájuk és elismeréssel 
adózott munkájuknak. A látogatás 
során betekintést nyerhetünk az itt 
élők mindennapjaiba, de láthatjuk, 
miként lehet a harmadik világban 
hatékony megoldásokkal segíteni 
a szegénységen. Ezután elindulunk 
kelet felé, hogy meggyőződjünk, 
joggal hívják a szigetet a “nyolca-
dik kontinens”-nek. Útközben meg-
állunk egy hüllő farmon, ahol meg 
ismerkedhetünk a sziget legtöbb 
hüllőfajával: kaméleonok, iguánák, 
gekkók, krokodilok, különleges lep-
kék, valamint két makifajjal is. Késő 
délután érkezünk szálláshelyünkre. 
Vacsora, szállás Andasibében.

10. nap: Andasibe
A mai napon a hatalmas élménye-
ket ígérő ANALAMAZOATRA Nem-
zeti Parkot látogatjuk meg, az itt 
található esőerdő a legnagyobb és 
legfejlettebb lemurfaj, az Indri Indri 
otthona. Felejthetetlen élmény lesz 
hallgatni a makik kiáltozását, aho-
gyan egymással kommunikálnak, 
„énekük” akár három kilométerre is 
elhallatszik. Számos más különle-
ges állat-és növényfajjal (orchidea 
és páfrányfaj) találkozhatunk. Dél-
után meglátogatunk egy magán- 
rezervátumot, ahol testközelből  
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Megújult program!
Makik (lemúrok) testközelből
Lenyűgöző állat- és növényvilág
Utánozhatatlan vendégszeretet
Ráadás: Mauritius, a földi Édenkert
Kristálytiszta tenger, hófehér homok

Madagaszkár & Mauritius
Utazás az ellentétek világába. Madagaszkár legváltozatosabb helyeit lá-
togatjuk végig: teraszos rizsföldek, vadnyugatra emlékeztető sziklás tá-
jak, trópusi esőerdők, a száraz dél tüskés-bokros sivatagjai és szavannái 
és Ifaty csodálatos tengerparti strandjai. Mindig mosolygó lakosok, ma is 
élő hagyományok, rejtélyes babonák és mítoszok, „mora-mora”, azaz a 
természet és az egyszerű életkörülmények diktálta lassú élettempó - uta-
zás nem csak térben, hanem időben is... Mauritius pedig egy olyan hely, 
ahol minden tiszta, dús növényzettel, mélykék tengerrel és fehér homokos 
tengerparttal találkozunk. Mark Twain egykor ezt írta a szigetről: „Isten 
Mauritiusról mintázhatta valaha a paradicsomot”.

LEMÚR
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találkozhatunk a híres madagaszkári 
lemúrokkal, és „szelfit” is készíthe-
tünk az itt élő makikkal! Vacsora, 
szállás Andasibében.

11. nap: Antananarivo - Mauritius
Utazás vissza Antananarivóba, a repü-
lőtérre. Idő függvényében látogatás 
egy krokodilfarmon, ahol az őshonos 
nílusi krokodilok mellett lemúrokkal, 
kaméleonokkal és a ritka fosszával 
(csíkos cibetmacska) is találkozha-
tunk, valamint különféle endemikus 
növényeket is láthatunk. Búcsú Mada-
gaszkártól, menetrend függvényében 
repülés Mauritius szigetére. Érkezés 
után transzfer a szállodába. Vacsora, 
szállás. A program menetrend függvé-
nyében módosulhat!

12. nap: Nyugati szigettúra 
Egész napos szigettúra ebéddel. 
A TROU AUX CERFS egy 85 mé-
ter mély és 200 méter széles ter-
mészetes vulkanikus krátér, amely 
több millió évvel ezelőtt keletke-
zett. Utunk a BLACK RIVER GOR-
GES Nemzeti Parkon halad át, ahol 
számos veszélyeztetett állat és nö-
vényfaj látható. Az 550 m tenger-
szint feletti magasságban található 
GRAND BASSIN tavat és az ott ta-
lálható hindu templomot a helyi hí-
vek szentként tisztelik. A tó egy már 
kialudt vulkán kráterében alakult ki. 
A hívők úgy tartják, a tó vize a szent 
indiai Gangesz folyóval áll kapcso-

latban. Látogatás a  LA RHUME-
RIE DE CHAMAREL üzemben, ahol 
máig helyben termelik a cukorná-
dat, melyből többféle rum készül. A 
program végén kóstolási lehetőség. 
Mauritius egyik leglátványosabb ví-
zesése a CHAMARE-vízesés, mely 
90 méter magasságból zúdul le, 
miközben varázslatos erdők és he-
gyek ölelik körbe. Közelében talál-
ható a színes természeti jelenség, a 
HÉTSZÍNŰ FÖLD. Egy kis területen a 
homokdűnék különböző színekben 
pompáznak, melyek az eső ellenére 
sem erodálódnak. Vacsora és szállás.

13. nap: Pihenés Mauritiuson
Pihenés az óceánparton vagy fakul-
tatív programlehetőségek a helyszí-
nen. Vacsora és szállás.

14. nap: Északi szigettúra 
Egész napos szigettúra ebéddel. 
Irány a Pamplemousses Garden, 
a világ egyik leghíresebb botani-
kus kertje, ahol 100 esztendős ős-
fák, pompás óriásliliomok valamint 
minden negyedik évben virágzó 
királypálmák láthatók. PORT LOUIS 
a szigetország kereskedelmi és ad-
minisztrációs központja: Fort Adel-
aide erőd, központi piac, Blue Penny 
bélyegmúzeum, Caudan Waterfront 
vásárlási lehetőséggel. A Pieter Both 
hegységen keresztül utazva érke-
zünk meg a cukor múzeumba, ahol 
láthatjuk az egész sziget történetét, 

illetve az itt készített cukor és a rum 
fajtákat is. Vacsora, szállás.

15. nap: Pihenés Mauritiuson
Pihenés az óceánparton vagy fakul-
tatív programlehetőségek a helyszí-
nen. Vacsora és szállás.

16. nap: Déli szigettúra - hazautazás
Egész napos szigettúra ebéddel. 
Napunkat a BOIS CHERY teaültet-
vényen kezdjük, ahol a teagyártás 
történelmével ismerkedünk meg. 
Továbbutazás a La Vanille kroko-
dil- és óriásteknős parkba, mely 
esőerdőkkel borított völgyben he-
lyezkedik el. A park felfedezése so-
rán buja növényzettel, krokodilokkal, 
óriásteknősökkel, helyi emlősökkel 

és hüllőkkel, valamint a világon egye-
dülálló lepkegyűjteménnyel találkoz-
hatunk. Irány a XIX. századi SAINT 
AUBIN ház, ahol a vanília, orchidea, 
flamingóvirág ültetvények mellett a 
rum lepárló üzemet is megtekintjük 
és megízlelhetjük a helyben készült 
rumot. Mielőtt búcsút veszünk a szi-
gettől megállunk a híres GRIS GRIS 
tengerpartján, ahol a fekete sziklákat 
dühös hullámok varázsolják fehérré. 
Transzfer a repülőtérre, hazarepülés 
az esti órákban menetrend függvé-
nyében. Éjszaka a repülőn.

17. nap: Budapest 
Isztambuli átszállást követően érke-
zés Budapestre a reggeli órákban, 
menetrend függvényében.
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Dátum:      10.21 - 11.06.  
RÉSZVÉTELI DÍJ:  999.500,- Ft   
Reptéri ill. + csomagdíj kb.: 158.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek kb.: 600,- EUR 
Egyágyas felár:  285.000,- Ft  
Szervizdíj / borravaló: 70,- EUR  

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Vízumdíjak: Madagaszkár: kb. 35,- EUR (A repülőtéren érkezéskor fizetendő!)
Mauritius: magyar állampolgárok részére vízummentes

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a körutazáson autóbusszal vala-
mint helyi repülőjáratokkal, szállás helyi középkategóriás szállodákban és 
lodge-okban; félpanzió (reggeli és vacsora) és ebéd a 4. 12. 14. és 16. napon; 
belépők (kivéve a fakultatív programok) idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Madagaszkár: Ambohimanga Királydombja, Ambositra fafaragó művészet 
Mauritius: Le Morne Kultúrtáj

További információkért keresse fel honlapunkat!

Ezt az utat csak megfelelő egészségi állapot, jó fizikai kondíció esetén ajánljuk a hosz-
szú utazás és az esetenként megterhelőbb programok, nagy szintkülönbségek miatt!

BAOBAB FÁK MAURITIUS
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IZGALMAS ÚJ PROGRAM!
Utazás vad és kalandos tájakon
Szibéria - misztikumok és legendák
Különleges nomád mongol vidékek
2 éjszaka jurtában a végtelen sivatagban
Bajkál-tó - UNESCO Világörökség
Hustai Nemzeti Park - vadlovak

Nomád vidékeken - Szibéria & Mongólia
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1. nap: Budapest - Irkutszk
Elutazás Budapestről menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással Ir-
kutszkba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Irkutszk - Lisztvjanka
Érkezés IRKUTSZK-ba a déli órák-
ban, majd rövid városnézés során 
ellátogatunk a város nevezetes 
épületeihez, illetve a ritka és auten-
tikus orosz faházakból álló város-
részbe is bepillantást nyerhetünk.  
Továbbutazás a Bajkál-tó part-
ján fekvő LISZTVJANKA-ba, ahol 
megtekintjük a fából készült Szent 
Miklós templomot, majd a Bajkál 
Múzeumba látogatunk. Ezt köve-
tően rövid libegőzés után elérjük a 
Chersky sziklát, ahonnan páratlan 
látvány tárul a Bajkál-tóra. Szállás 
és vacsora Lisztvjankában.

3. nap: Lisztvjanka - Olhon-sziget
Kirándulás LISZTVJANKA közelé-
ben található Taltsy Skanzenhez. A 
szabadtéri múzeumban a XVII-XIX. 
századi szibériai emberek életével, 
szokásaival ismerkedhetünk meg. 

Továbbutazás az OLHON-SZIGET-re, 
ami világ tavaiban található szigetek 
között a harmadik legnagyobb. Az 
őslakos burját nép az egész szigetet 
szent helynek tekinti, sámánjaikkal 
a mai napig találkozhatunk. A bur-
játok vallása, az úgynevezett sárga 
sámánizmus egy érdekes elegye 
a buddhizmusnak és az ősi sámán 
hitnek. Burjátföld szinte körbeöleli a 
Bajkál-tavat, két nagy részre oszlik. 
A keleti burjátok buddhisták, a nyu-
gatiak sámánisták. Rövid gyaloglás 
a Sámán-sziklához, ami Ázsia kilenc 
szent helye közül az egyik. A nap 
zárásaként hajókázás a Bajkál-tavon. 
Vacsora és szállás az Olhon-szigeten.

4. nap: Olhon-sziget
Egész napos buszos kirándulás a 
sziget legészakibb pontjához, a HO-
BOY-FOK-hoz, ami sziget legfestőibb 
csücske. Az igazán bátraknak lehető-
ségük van a közeli homokos parton 
megmártózni a tó nyáron is hűvös vi-
zében. Piknik a tóparton, ahol megis-
merkedünk a helyiek kedvelt ételével, 

a bajkál hallevessel. Hazafelé látoga-
tás az őslakos burját népnél, ahol egy 
kis kóstolót kaphatunk a helyi konyha 
remekeiből. Szállás és vacsora az Ol-
hon-szigeten.

5. nap: Olhon-sziget - Irkutszk
Reggeli után visszautazás Irkutszk-
ba. Útközben megállunk az Arany 
Horda Skanzenben, ahol ízelítőt ka-
punk a burjátok sámánizmushoz kö-
tődő népdalaiból és találkozhatunk 
egy sámánnal is. Szállás Irkutszkban.

6. nap: Irkutszk - Ulánbátor
Repülés kora reggel Mongólia fő-
városába, ULÁNBÁTOR-ba a me-
netrend függvényében. A délelőtti 
érkezést követően ellátogatunk 
a Gandan kolostorba. A mongol 
buddhizmus központjában a több 
száz éves épületek mellett egy 26,5 
méteres Buddha szobor is áll. A 
Sukhbaatar téren álló két forradal-
mi emlékmű megtekintése után a 
gazdag gyűjteménnyel rendelkező 
Nemzeti Történelmi Múzeumban 
teszünk látogatást. Ebéd egy grill- 
étteremben (mongol BBQ). A fővá-
ros déli részén, II. Világháborúban 
elesett mongol katonáknak emléket 
állító Zaisan emlékdombról pazar 
kilátás nyílik a városra, majd Mongó-
lia utolsó arisztokrata vezetőjének, 

Bodg Khannak a téli rezidenciáját 
látogatjuk meg. Vacsora és szállás 
Ulánbátorban.

7. nap: Ulánbátor - Hustai N. P.
Irány egy nomád mongol tábor, ahol 
egy nagyjából két órás bemutató ke-
retei között bepillantást nyerhetünk 
a mongol szokások, életmód és tej-
feldolgozás titkaiba is. Ebéd a tábor-
ban, majd egy kis délutáni pihenést 
követően a 300 fős vadló populáci-
óval büszkélkedő HUSTAI Nemzeti 
Parkba látogatunk. Ezek az ősho-
nos vadlovak az 1950-es években 
a kipusztulás szélére kerültek, ám a 
világméretű összefogásnak köszön-
hetően 1993-ban megkezdődött az 
újratelepítésük. Az országban a ló  
a fő közlekedési eszköz. Leginkább a 
helyiek feltétlen vendégszeretete, a 
ló és lovas nyugodt együttélése, az 
élet tökéletes egyszerűsége és bol-
dogsága tűnik fel. Vacsora és szállás 
mongol jurtatáborban.

8. nap: Kis Góbi-sivatag - Karakorum
Reggelit követően útnak indulunk a 
kis Góbi-sivatagként számon tartott 
Mongol Els homokdűnéihez. Ebédet 
követően meglátogatunk egy helyi 
nomád családot, lehetőség nyílik 
egy kis tevegelésre, majd továbbu-
tazunk KARAKORUM felé. Útközben 
megnézzük az Erdene Zuu kolos-

A nagyvárosok nyüzsgése után igazi különlegesség ellátogatni olyan vi-
dékekre, amit még alig formált képére az ott élő ember. Szibéria vad tá-
jai, Mongólia végtelen sztyeppéit járva érzethetjük, ilyen lehetett a világ 
1500-2000 évvel ezelőtt. A Föld legmélyebb tava, a Bajkál-tó illetve a 
mongóliai Orhon-völgy is UNESCO világörökségi védelem alatt áll. A helyi 
lakosok bevezetnek minket az egykori nomád őseink életébe is.

SÁMÁN-SZIKLA

MONGOL NÉPVISELET
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tort és templomromokat. Mongólia 
legelső, legnagyobb és legrégebbi 
buddhista kolostora 1586-ban épült. 
Érdekessége, hogy fából készült, dí-
szes épületeit egyetlen szög vagy 
csavar nélkül építették. A közeli 
múzeum gazdag régészeti kincsei-
nek gyűjteménye jóvoltából bepil-
lantást nyerhetünk a település és az 
UNESCO Világörökségnek számító 
Orhon-völgy múltjába is. Vacsora és 
szállás egy mongol jurtatáborban.

9. nap: Karakorum - Ulánbátor
Utazás autóbusszal ULÁNBÁTOR-ba. 
Útközben vásárlási lehetőség bizto-
sítása helyi ajándéküzletekben. Este 
részt veszünk egy mongol folklóres-
ten. Vacsora és szállás Ulánbátorban.

10. nap: Ulánbátor - Terelj Nemzeti 
Park - Ulánbátor
Reggelit követően megtekintjük 
Dzsingisz Kán óriási, acélból készí-
tett lovasszobrát. Talapzata egy 10 
méter magas, belülről többszintes 
épület, alatta múzeummal, ahol át-
tekintést kapunk a Mongólia terüle-
tén valaha létezett lovas-nomád bi-
rodalmakról. A nagykán gyomrában 
liftek és lépcsők vezetnek lova fejé-
re, amire ki lehet sétálni - és a „sö-
rény mögül” nagyszerű kilátás nyílik 
a környező lankás sztyeppékre. Ezt 

követően tovább utazás a TERELJ 
Nemzeti Parkba. Ebéd egy helyi jur-
tatáborban, majd látogatás a közeli, 
szimbolikus jelentéssel bíró Teknős 
Sziklánál, és az Ariyapala meditációs 
központban. Visszautazás a főváros-
ba, szállás.

11. nap: Ulánbátor - Budapest
A kora reggeli órákban hazautazás 
átszállással. Érkezés Budapestre a 
déli órákban az aktuális menetrend 
függvényében.
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IRKUTSZK

BAJKÁL TÓ

ULÁNBÁTOR

Dátum:   08.14 - 08.24. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  676.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 167.500,- Ft 
Belföldi repülőjegy illetékkel: 350,- USD 
Egyágyas felár:  124.500,- Ft
Orosz vízumdíj: kb. 19.100,- Ft + ügyintézés díja: 5.000,- Ft
Mongol vízumdíj: kb. 20.000,- Ft + ügyintézés díja: 5.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló: 60,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest - Irkutszk - Ulánbátor - Budapest útvonalon 
repülővel, átszállással, a körutazás során autóbusszal és helyi repülőjárattal; középka-
tegóriás (3*) szállodák 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban, 2 éjszaka bajkál kétszemélyes 
faházakban, 2 éjszaka kétszemélyes jurtában, közös zuhany / WC használattal; Orosz-
országban félpanziós ellátás (reggeli és napi egy főétkezés), Mongóliában teljes ellátás; 
belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.  

UNESCO Világörökség: Oroszország: Bajkál-tó; Mongólia: Orhon-völgy

További információkért keresse fel honlapunkat!
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Távoli vidékek, remek kombinációban!
A XXI. század és a középkor találkozása
Belső-Ázsia 3 különleges országa
Kazahszán - Üzbegisztán - Türkmenisztán
Nur-Szultán (régebbi nevén Asztana) városa
Szamarkand - az ezeregyéjszaka meséi

A sejtelmes Selyemúton OKTÓBER 18-31.
A Selyemút mesés városai csodálattal vegyes egzotikumként élnek fantá-
ziánkban: távoli, ősi vidékek, ódon történelemmel és csodás kultúrával, szí-
nes és lenyűgöző építészettel... ám a valóság minden képzeletünket felül-
múlja! Utazásunk Belső-Ázsia három lenyűgöző kultúrájával és építészeti 
emlékeivel hívogató országába vezeti a világlátás szerelmeseit.
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1. nap: Budapest - Nur-Szultán 
Elutazás a kora délutáni órákban 
repülővel Isztambulon keresztül 
Nur-Szultánba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Nur-Szultán
Érkezés NUR-SZULTÁN-ba az éjszakai 
órákban. Rövid pihenés a szállodában, 
majd késői reggeli után ismerkedés 
Kazahsztán fővárosával: Független-
ség tere, Atameken Nemzeti Emlék-
központ, Első Elnök Múzeuma, Hasret 
Sultan mecset, Bayterek-emlékmű 
stb. A kormányzati-, ipari-, oktatási-, 
egészségügyi és sportközpont szá-
mos futurisztikus épületével, modern 
szállodáival és a felhőkarcolóival 
egyre több turistát csalogat. Vacsora, 
szállás Nur-Szultánban.

3. nap: Almati
Reggel repülés ALMATI-ba, az egy-
kori fővárosba, az ország legnagyobb 
városába. Ismerkedés a főbb látniva-
lókkal. A Panfilov-parkban található a 
Zenkov-székesegyház, a gyönyörűen 
díszített, színes keresztény ortodox 
templom. Séta a híres Arbat utcá-
ban, majd irány a Köztársaság tér és 
a Függetlenség Emlékműve. Délután 
látogatás a Hangszer Múzeumban. 
Kedvező időjárás esetén érdemes 
felmenni az 1.130 m magas „Zöld 
dombra” (Kok-tobe), ahonnan elénk 
tárul a település panorámája. Vacso-
ra, szállás Almatiban.

4. nap: Issyk-szurdok - Almati 
Utazás autóbusszal az Issyk-szurdok-
hoz, amelyet az egykori kereskedelmi 
karavánok jól ismertek. Látogatás az 
Issyk Nemzeti Történeti és Kultu-
rális Múzeumban, ahol a régészeti 
gyűjteményben számos arany, kerá-
mia, fegyver, és lószerszám őrzi az 
egykori idők emlékét. A közel 1.800 
m magasságban a türkiz Issyk-tó 
sok turista kedvelt úti célja. Délután 
visszatérés Almatiba. A Központi 
Történeti Múzeumban megismerjük 
Kazahsztán történetét a bronzkortól 
egészen az új főváros kiépítéséig. Va-
csora, szállás Almatiban.

5. nap: Almati - Taskent
Repülés TASKENT-be, városnézés az 
üzbég fővárosban: Függetlenség tere, 
Khast Imam tere, Barak kán medresze 
(muszlim oktatási központ), Operaház 
(kívülről), Chorsu Bazár stb. Vacsora, 
szállás Taskentben.

6. nap: Taskent - Szamarkand
Utazás szuperexpressz vonattal 
SZAMARKAND-ba, a világ egyik leg-
régibb városába, a híres Selyemút 
egykori legfontosabb központjába. 
Érkezés után ismerkedés a várossal: 
XV. századi Gür Emír mauzóleuma, 
Ulug bég csillagvizsgálója stb. Láto-
gatás az Üzbég Történeti Múzeum-
ban és egy papírmerítő központban. 
Vacsora, szállás Szamarkandban.

7. nap: Szamarkand
Egész napos városnézés SZAMAR-
KAND-ban: Regisztán tér épületei, 
Bibi Hanim mecset, Siab bazár, Sha-
hi Zinda épületegyüttes. Vacsora, 
szállás Szamarkandban.

8. nap: Shahrisabz - Buhara
Kirándulás SHAHRISABZ-ba. Is-
merkedés a várossal: XIV. század-
ban épült Ak-Szaraj kastély, bazár, 
Kok-Gumbas mecset, Hazrati imam 
mecset, Gumbazi-Seidan mauzóle-
um. Este visszatérés Szamarkandba 
autóbusszal. Vacsora után irány szu-
perexpressz vonattal Buhara! Szállás.

9. nap: Buhara
BUHARA 5000 éves múltra tekint 
vissza, mecsetekben és medreszék-
ben bővelkedő történelmi központ, 
egykor a Selyemút egyik legfon-
tosabb állomása volt. Egész napos 
városnézés: Szamanid mauzóleuma, 
a XII. században épült Csasma-Ajub 
mazar (csodatévő hely), Bolo-hauz 
mecset, Citadella / Ark (itt találha-
tó Vámbéry Ármin emlékszobája), 
Ulugbek medresze, Lyabi-Khauz 
komplexum, bazár stb. Folklór mű-
sorral egybekötött vacsora. Szállás.

10. nap: Buhara - Mari
Reggeli után utazás Türkmenisztán-
ba, a határátkelés után autóbusz-
csere. Utazás a sivatagban, érkezés 
MARI városába a délutáni órákban. 
A Merv-oázis városai évszázado-
kon keresztül meghatározták e kö-
zép-ázsiai régió fejlődését. Híres 
könyvtárai elsősorban az iszlám 
világ sok tudósát vonzották, de ha-
tása az építészet, díszítőművészet, a 

tudomány és a kultúra más területén 
is kézzel fogható. Vacsora, szállás.

11. nap: Merv - Mari
Merv-Mari egykor városok együtte-
seként központi szerepet töltöttek 
be. MERV az egyik legrégebbi és 
legjobb állapotban fennmaradt oá-
zisváros. Az ősi idők emléke még 
ma is látható (pl. Sultan Sanjar-, 
Yusuf Khamadani- és Mohamed Ibn 
mauzóleumai, Shakriar Ark Palota 
maradványai stb.) Visszatérve Mari 
városába, transzfer a repülőtérre és 
irány Asgabat! Vacsora, szállás.

12. nap: Asgabat
ASGABAT Türkmenisztán fővárosa. 
1948-ban egy hatalmas földrengés 
pusztított a településen, ezért épí-
tészeti emlékei nagy része új kele-
tű. Külön helyi érdekesség, hogy az 
épületek jelentős részét márvány-
lapokkal borították. Ismerkedés a 
főbb nevezetességekkel (Függet-
lenség park, Földrengés emlékhely, 
Paloták tere, Önállósodás emlék-
műve, Ertuğrul Gazi mecset, bazár 
stb.). Látogatás a Nemzeti Történeti 
Múzeumban. Vacsora, szállás.

13. nap: Nisza
Délelőtt kirándulás a közeli NISZÁ-
ba, ahol még láthatók az időszá-
mítás kezdetének emlékei. Délután 
megismerhetjük a Türkmenisztán-
ban őshonos Akal Teke lovakat egy 
istállólátogatás során. Búcsúvacso-
rát követően transzfer a repülőtérre.

14. nap: Asgabat - Budapest
Hazautazás a hajnali órákban. Isz-
tambuli átszállást követően érkezés 
Budapestre reggel.

Dátum:   10.18 - 10.31.
RÉSZVÉTELI DÍJ:  758.900,- Ft   

Repülőtéri illeték kb.:  105.000,- Ft 
Belső repülések:  390,- USD   
Egyágyas felár:  131.700,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD
Türkmén vízum határátlépési illetékkel: kb. 80,- USD (Helyszínen fizetendő!)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és szuperexpresszel, a programokon autóbusszal; ***/**** 
szállodák; félpanzió (2. nap reggelitől, a 13. nap vacsoráig); belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Üzbegisztán: Kiva-, Buhara-, Sahrisabz óvárosa, Szamarkand;  
Türkmenisztán: Merv történelmi emlékei

További információkért keresse fel honlapunkat!

NUR-SZULTAN
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Üzbegisztán

Vízummentes utazás!
Közép-Ázsia lüktető szíve
Buhara & Szamarkand
2000 év történelmének képeskönyve
Oázisok a Kizil-Kum sivatagban
A Regisztán tér világhíres épületei

OKTÓBER 10-18.
ÁPRILIS 17-25.

1. nap: Budapest - Taskent
Repülés Isztambulon keresztül Tas-
kentbe. Érkezés az éjféli órákban. 
Szállás. (Októberi utunkon a téli 
menetrend miatt ezen az éjszakán 
nincsen szállás, éjszaka a repülőn, 
érkezés a reggeli órákban.) 

2. nap: Taskent - Urgencs - Kiva
Városnézés TASKENT-ben: Függet-
lenség tere, Operaház, Iparművészeti 
Múzeum, Barak kán medresze, Kukel-
das medresze (iszlám teológia) XVI. 
századból származó épülete. Késő 
délután transzfer a repülőtérre, utazás 
Urgencsbe. Vacsora, szállás Kivában.

3. nap: Kiva
Autóbuszra szállva ismerkedés Vám-
béry Ármin útleírásában is szereplő 

KIVA városával, amely a Kizil-Kum 
sivatagban található oázisok egyike. 
Városnézés ICSÁN-KALA területén, 
amely Kiva óvárosa. Itt találhatjuk 
egy csokorban a város valamennyi 
műemléképületét (paloták, mecse-
tek, medreszek, minaretek, mauzó-
leumok). A várost több mint 2 km 
hosszú és 7-8 méter magas fal vé-
delmezte évszázadokon keresztül. 
Folklór műsorral egybekötött vacso-
ra. Szállás Kivában.

4. nap: Kiva - Buhara
Utazás autóbusszal a Kizil-Kum siva-
tagon keresztül BUHARA-ba, amely 
évszázadokon keresztül szent vá-
rosnak számított. Délután ismerke-
dés a településsel: XVI-XVII. századi 

Ljabi-hauz központ (társadalmi élet 
központja), a korábban karavánsze-
rájként működő Divan-begi med-
resze, a XII. századi Magoki-Attari 
mecset. Vacsora, szállás Buharában.

5. nap: Buhara
Délelőtt látogatás a város közelé-
ben épült Mokhi-Khosa Palotában. 
Visszatérve BUHARA-ba folytat-
juk a városnézést: Citadella / Ark 
(Vámbéry Ármin emlékszobája), 
Bolo-hauz mecset, a XII. században 
épült Csasma-Ajub mazar (csoda-
tévő hely), Szamanid mauzóleuma, 
Ulugbek medresze stb. Folklór mű-
sorral egybekötött vacsora Nodir 
Divan-begi medreszében. Vacsora, 
szállás Buharában.

6. nap: Shahrisabz - Szamarkand
Reggel utazás SHAHRISABZ-ba. 
Ismerkedés a várossal: XIV. század-
ban épült Ak-Szaraj kastély, bazár, 
Kok-Gumbas mecset, Hazrati imam 

mecset, Gumbazi-Seidan mauzóle-
um. Délután továbbutazás Szamar-
kandba. Vacsora, szállás.

7. nap: Szamarkand
Egész napos városnézés SZAMAR-
KAND-ban: Regisztán tér épületei, 
Bibi Hanim mecset (Közép-Ázsia 
legnagyobb mecsetje), bazár, Ulug 
Beg csillagvizsgálója stb. Előadás 
megtekintése a Szamarkand Szín-
házban. Vacsora, szállás.

8. nap: Szamarkand - Taskent
Délelőtt a városnézés folytatása 
SZAMARKAND-ban: XV. századi Gür 
Emír mauzóleuma, Sahi Zinda - nek-
ropolisz, látogatás az Üzbég Törté-
neti Múzeumban. Délután továbbu-
tazás express vonattal Taskentbe. 
Búcsúvacsora. Majd transzfer a re-
pülőtérre, s hazautazás isztambuli 
átszállással. Éjszaka a repülőn.

9. nap: Taskent - Budapest
Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

Fedezze fel a hatalmas közép-ázsiai országot, Vámbéry Ármin nyo-
mában! Az egykori szovjet tagállamot a Selyemút tette virágzó biro-
dalommá, monumentális építészeti emlékei közül a legjelentősebbek 
tárulnak fel előttünk.

Dátum:   04.17 - 04.25. 10.10 - 10.18. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  299.800,- Ft 299.800,- Ft
Repülőjegy:  90.600,- Ft  86.000,- Ft
Belföldi repülőjegy:   120,- USD  120,- USD
Repülőtéri illeték kb.: 98.000,- Ft  99.000,- Ft
Egyágyas felár:  77.000,- Ft 77.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló: 50,- USD  50,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és vonattal; helyi 
***/**** szállodák; félpanzió (2. nap reggelitől 8. nap vacsoráig); belépők, 
folklórprogramok; idegenvezetés; BBP biztosítás.  
UNESCO Világörökség: Kiva-, Buhara-, Sahrisabz óvárosa, Szamarkand 

További információkért keresse fel honlapunkat!

SZAMARKAND

BUHARA

TASKENT
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Bibliai édenkert
Az Ararát-hegység, ahol Noé kikötött
Grúz hadiút a Kaukázus bércei között
Iszapfortyogók Gobusztánban
3 ország - 3 főváros
8 Világörökség

Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán

100

SZEPTEMBER 23 - OKTÓBER 5.

1. nap: Budapest - Tbiliszi
Repülés Tbiliszibe. Transzfer a szál-
lodába. Vacsora, szállás Tbilisziben.

2. nap: Aparan - Sagmosavank ko-
lostor - Jereván
Határátkelés Örményországba, ahon-
nan örmény autóbusszal folytatjuk 
utunkat a fővárosba az „Örmény Sváj-
con” keresztül. Irány az Aragac vidé-
ke. A vulkanikus eredetű hegy 4.000 
méter fölé nyúlik. A lejtőjén találha-
tó Aparan városa, az egykori királyi 
székhely. Napjainkban a közelében az 
örmény ábécé betűiből készített park 
miatt tartanak rövid pihenőt a kirán-
dulók. Követező látnivalónk a templo-
mokból, mellékoltárokból és hatalmas 
könyvtárból álló SAGMOSAVANK ko-
lostoregyüttes, melyet Vacse Vacsut-
jan herceg építtetett. Vacsora, szállás 
Jerevánban.

3. nap: Jereván
Autóbuszos városnézés során is-
merkedés JEREVÁN-nal: Parlament, 
Elnöki Palota, Opera, Genocídium 
emlékhely stb. Programunkban a 
Matenadaran (kézirattár) megláto-
gatása is szerepel. A napot kósto-
lóval egybekötött konyakgyár-lá-
togatással zárjuk. Vacsora, szállás 
Jerevánban.

4. nap: Kor Virap - Noravank
A bibliai Ararat lábánál álló KOR 
VIRAP kolostor érdekessége, hogy 
hajdanán tömlöcként funkcionált. 
Innen gyönyörű kilátás nyílik az 

Ararát hegységre, ahol Noé bárkája 
kikötött. Továbbutazás NORAVANK 
kolostorhoz. Szállás Jerevánban.

5. nap: Ecsmiadzin - Garni - 
Geghard - Szeván-tó
Irány ECSMIADZIN, Örményország ősi 
fővárosa. Látogatás a székesegyház-
ban. Visszatérve Jerevánba látogatás 
az Örmény Történelmi Múzeumban. 
Továbbutazás a GARNI ERŐD-höz, 
majd GEGHARD-ban a Szent Dárda 
kolostor templomát keressük fel. 
Vacsora Garniban, majd szállás a 
Szeván-tónál.

6. nap: Szeván - Gosavank - Tbiliszi
Reggel séta SZEVÁN-ban, majd uta-
zás a Kaukázus hegyi útjain a GO-
SAVANK kolostorhoz. Délután ha-
tárátkelés Grúziába. Vacsora, szállás 
Tbilisziben.

7. nap: Tbiliszi
Városnézés TBILISZI-ben. A Szent-
háromság Székesegyház a Dél-Kau-
kázus legnagyobb építménye. A 
Chardin a főváros centruma, ahol 
kávézók, üzletek sora található. Lá-
togatás a Nemzeti Múzeumban. Va-
csora, szállás Tbilisziben.

8. nap: Grúz hadi út 
Kirándulás a Kaukázus bércei kö-
zött. Első megállónk ANANURI 
épületegyüttese, mely Grúzia egyik 
legősibb családjának rezidenciája 
volt. Időjárás függvényében továb-
butazás terepjárókkal a 2.170 m 

magasságban található GERGETI 
Szentháromság templomhoz lenyű-
göző tájakon és hágókon keresztül. 
Vacsora, szállás Tbilisziben.

9. nap: Mcheta - Uplisztszik
MCHETA Grúzia egyik legrégibb váro-
sa. A Szveti Choveli templomot az első 
keresztény grúz király felesége építte-
tett a IV. században. A Jvari monos-
tor a VI-VII. századi építészet remeke. 
UPLISZTSZIK barlangvárosát az i.e. I. 
században alakították ki, a lakóhelyi-
ségek mellett pogány- és keresztény 
templommal, színházzal, boros pincé-
vel. Vacsora, szállás Tbilisziben.

10. nap: Tbiliszi - Baku
Repülés BAKU-ba. Ismerkedés a 
főbb nevezetességekkel: az óváros 
zegzugos utcái, Leánytorony, a ten-
gerparti sétány, Mártírok emlékmű-
ve stb. Látogatás a Sirvánsahok pa-
lotájában. Vacsora, szállás Bakuban.

11. nap: „Festett hegység” - Khinaliq 
Reggeli után utazás Guba felé. Út-

közben rövid megálló a KIZHI köze-
lében elterülő „Festett-hegység”-nél. 
Időjárás függvényében „terepjárók-
kal” felkapaszkodunk KHINALIQ-ba, 
amely 2500 méteres magasságban 
fekszik a Nagy-Kaukázus ormai kö-
zött. A hegyi falucskában a mai napig 
még mindig szinte csak őslakosok 
laknak sajátos nyelvhasználattal. Va-
csora, szállás Bakuban.

12. nap: Gobusztan - „Iszapfortyogó”
Kirándulás GOBUSZTAN-ba. A kü-
lönleges tanúhegyen sok ezer szik-
larajz található, némelyik több ezer 
éves. Rövid pihenő a különleges ter-
mészeti képződményeknél, az iszap-
fortyogóknál. Délután szabadidő. 
Vacsora, szállás Bakuban.

13. nap: Tűz temploma - Budapest
Délelőtt a SZURAHANI-ban találha-
tó Tűz templomát keressük fel, majd 
transzfer a repülőtérre. Hazautazás 
átszállással. Érkezés Budapestre az 
esti órákban.

Örményország a világ egyik legrégebbi civilizációjának bölcsője, itt haladt 
a Selyemút. A Kaukázus méltóságteljes hegyvonulatai, a kolostorok biro-
dalma, a grúz hadiút és a „Kaszpi-tengeri Dubaj” teszik feledhetetlenné 
körutazásunkat.

Dátum:    09.23 - 10.05.
RÉSZVÉTELI DÍJ:   549.900,- Ft
Reptéri illeték kb.:  95.000,- Ft
Egyágyas felár:   138.600,- Ft
Szervizdíj / borravaló:   50,- USD
Azerbajdzsáni vízum + ügyintézési díj: 12.000,- Ft (Itthon fizetendő!)
Örményországba és Grúziába magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 4*-os szállodák; félpanzió (reg-
geli és ebéd vagy vacsora a program szerint); idegenvezetés; BBP biztosítás; belépők. 

UNESCO Világörökség: Örményország: Ecsmiadzin: Katedrális és templomai; Geghard 
monostora és az Azát-folyó felső szakasza, Sanahin kolostor, Hagpat kolostor. Grúzia 
(Georgia): Mcheta óvárosa, Azerbajdzsán: Baku óvárosa, Gobusztáni sziklarajzok. 

További információkért keresse fel honlapunkat!

BAKU

GERGETI
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Kínai aranyháromszög

Tavaszi szünet idején!
Kína legjava - legnépszerűbb látnivalók
Közkedvelt körutazásunk
UNESCO Világörökségek sora
Peking és a Tiltott Város
Xian - a világhírű Agyaghadsereg

1. nap: Budapest - Peking
Elutazás Budapestről átszállással Pe-
kingbe. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés a délutáni órákban. Az idő és 
a forgalom függvényében esti séta a 
Vangfucsingen, a főváros népszerű 
bevásárlóutcájában. Szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PE-
KING-ben. A Tiananmen tér a világ 
legnagyobb tere. A TILTOTT VÁROS 
a világ legnagyobb területű uralko-
dói rezidenciája. 1406-1420 között 
épült, 9999 teremmel rendelkezik és 
a Ming és a Csing dinasztia 24 ural-
kodójának volt székhelye. A Nyári 
Palota a császárok nyári lakhelye, 
a Kunming tóval, számos látványos 
épülettel és a Hosszú Folyosóval, 
amely 720 méteren 8000 festményt 
tartalmaz. A festmények közül egyik 
sem ismétlődik. Este egy kínai ak-
robata show megtekintése. Szállás 
Pekingben.

4. nap: Kínai nagy fal - Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb építészeti 
alkotásához, a KÍNAI NAGY FAL-hoz. 
Lenyűgöző látvány, amint kígyóként 
húzódik végig a Pekinget övező he-
gyek gerincén. A Ming-dinasztia 16 
császára közül 13 Pekingből irányí-
totta birodalmát - és itt is temették 

el őket. A temetkezési helyet nagy 
gondossággal, földjósok, varázslók, 
tudósok segítségével választotta ki 
az első ide temetkező császár. Az 
„U” alakú völgy hegyeinek lábánál 
elhelyezkedő sírok közül nézünk 
meg egyet. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking - Xian 
A főváros két sajátos nevezetessé-
gével ismerkedünk meg: a Láma 
templom helyén eredetileg hercegi 
palota állt. Fő látványossága a ha-
talmas, egyetlen fatörzsből készült 
Buddha szobor. Az Ég templomában 
a császárok imádkoztak „atyjukhoz”, 
az Ég Urához a jó termésért. Ennek 
helyszínei, a csodálatos fehér már-
vány oltár és a csak fából, egyetlen 
fémszög felhasználása nélkül készült 
épületek. Utazás szuperexpressz vo-
nattal (kb. 5,5 óra) Xianba. Szállás.

6. nap: Xian - Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XIAN-ban: 
Kőtábla-erdő múzeum, és a világhírű 
Agyaghadsereg, amely az első kínai 
császár, Csin Shi Huang-ti mauzóleu-
mát volt hivatott őrizni. A világ nyol-
cadik csodájának tartott hadsereg 
válogatott, egyedi arcvonásokkal 
rendelkező katonái ma is olyan had-
rendben állnak velünk szemben a ha-
talmas teremben, mintha épp had-
járatra indulnának. Este fakultatív 

programként a Tang-dinasztia show 
megtekintése. Szállás Xianban.

7. nap: Xian - Sanghaj
Városnézés XIAN-ban: Nagy Vadlúd 
Pagoda, Nagymecset, Harangto-
rony. Délután átrepülünk Sanghajba, 
ismerkedés a gigantikus várossal. 
Szállás Sanghajban.

8. nap: Sanghaj
Városnézés Kína legnagyobb váro-
sában, a hatalmas fejlesztések, épít-
kezések metropoliszában, SANG- 
HAJ-ban. A hosszú évszázadon át 
csendes kis halászfalu a XIX. szá-
zadban, az ópiumháborúkat lezáró 
nanjingi egyezmény nyomán vált 
jelentős kikötővé és sokmilliós vi-
lágvárossá. A Jade buddha temp-
lom a város legjelentősebb egyházi 
épülete, melynek féltve őrzött kin-
csei a burmai csillogó fehér jade 
kőből faragott Buddha szobrok. 

Sétálunk a metropolisz hangulatos 
óvárosának régi stílusú épületei kö-
zött, tetejük érdekes díszítésű. Szál-
lás Sanghajban.

9. nap: Sanghaj
Folytatjuk Sanghaj felfedezését: 
első programunk Pudongba, az ult-
ramodern, felhőkatcolókkal tarkított 
városrészbe vezet, majd látogatás a 
Bundon, ahol a múlt század elején 
monumentális épületeket építettek 
az európai bankok és biztosítók. 
Séta a város főutcájában, a Nan-
csing Roadon. Délután szabadprog-
ramot biztosítunk Sanghaj egyéni 
felfedezésére. Az esti órákban irány 
a repülőtér. Hazautazás átszállással, 
az éjféli órákban. Éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a délelőtti órák-
ban, a menetrend függvényében.

„Nyi hao!” Kínaiul annyit tesz, jó napot! Kína a világ legnépesebb orszá-
ga, ahol a modern technika és az ősi kultúra keveredik. Meghökkentő fel-
hőkarcolók, égbe növő, rohanó nagyvárosok, császári paloták, kertek, sír- 
és kegyhelyek elképesztő sokasága, a legősibb civilizáció remekei. Az 
álomszép látnivalók mellett ellátogatunk a kínai nagy falhoz és utazunk 
 a puskagolyónak becézett szuperexpresszel is.

Dátum:   04.05 - 04.14. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  329.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 159.000,- Ft 
Belföldi repülőjegy illetékkel: 230,- USD 
Egyágyas felár:  89.300,- Ft
Vízumdíj + ügyintézés díja:  19.000,- Ft + 5.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  40,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program: Tang-dinasztia show műsor: 10.000,- Ft (Részvételi szándékát jelezze jelentkezéskor!)
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, szuperexpresszel; helyi 4* középkategóriás szál-
lodák; félpanzió (reggeli és ebéd, de a 2. napon vacsora); belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.  
UNESCO Világörökség: Peking: Ég temploma, Tiltott Város; Ming sírok; kínai nagy fal, Xian: Agyaghadsereg

További információkért keresse fel honlapunkat!

PEKING

NAGY FAL

A kínai vízumügyintézés 2020-tól csak 
személyesen lehetséges, mert a Kínai  
Nagykövetségen ujjlenyomat adása kötelező!
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Legnépszerűbb kínai körutazásunk
Utazás a szuperexpresszel
A legfényűzőbb metropolisz - Sanghaj
Suzhou - „kelet Velencéje”
Shaolin kolostor - a kung-fu otthona

Kínai császárvárosok
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1. nap: Budapest - Peking
Repülés Budapestről átszállással Pe-
kingbe. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés a délutáni órákban. Az idő és 
a forgalom függvényében esti séta a 
Vangfucsingen, a főváros népszerű 
bevásárlóutcájában. Szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PE-
KING-ben. A Tienanmen tér a világ 
legnagyobb tere, a TILTOTT VÁROS 
a világ legnagyobb területű uralko-
dói rezidenciája. A Nyári Palota a 
császárok nyári lakhelye, egy óriási, 
290 hektáros terület, a Kunming-tó-
val, számos látványos épülettel és a 
Hosszú Folyosóval, amely 720 méte-
ren 8000 festményt tartalmaz. Este 
egy kínai akrobata show megtekin-
tése. Szállás Pekingben.

4. nap: Nagy fal - Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb építészeti 
alkotásához, a KÍNAI NAGY FAL-hoz. 
A fal mai formáját több mint kétezer 
év folyamatos építés során nyerte el, 
lenyűgöző látvány amint kígyóként 
húzódik végig a Pekinget övező he-
gyek gerincén. ÚJDONSÁG, hogy a 

falhoz lépcsőzés helyett kabinos fel-
vonóval jutunk fel! A Ming-dinasztia 
16 császára közül 13 Pekingből irányí-
totta birodalmát, és itt is temették el 
őket. A temetkezési helyet földjósok, 
varázslók, tudósok segítségével vá-
lasztotta ki az első ide temetkező 
császár. A völgy hegyeinek lábánál 
elhelyezkedő sírok közül nézünk meg 
egyet. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking - Zhengzhou 
A főváros két sajátos nevezetessé-
gével ismerkedünk meg. A Láma 
templom fő látványossága a ha-
talmas, egyetlen fatörzsből készült 
Buddha-szobor. Az Ég templomában 
a császárok imádkoztak „atyjukhoz”, 
az Ég Urához a jó termésért. Ennek 
helyszínei, a csodálatos fehér már-
vány oltár és a csak fából, egyetlen 
fémszög felhasználása nélkül készült 
épületek.  Utazás szuperexpressz vo-
nattal (kb. 3 óra) Zhengzhou-ba. Ér-
kezés az esti órákban, szállás.

6. nap: Shaolin kolostor
Utazás a SHAOLIN kolostorhoz, a 
kínai harcművészet egykori bölcső-
jéhez. A Shaolin kung-fu kialaku-
lása, fejlődése, filozófiája szorosan 

kapcsolódik a Ch’an buddhizmus-
hoz. Harcművészeti bemutató és a 
Pagoda-erdő megtekintése. Szállás 
Luoyangban.

7. nap: Longmen-barlangok
Délelőtt irány a LONGMEN-barlangok, 
ahol a sziklavájatok számtalan szent-
élyt és 70 ezer szobrot rejtenek. Meg-
tekintjük a Fehér Ló templomot, mely 
a legendák szerint Kína első buddhis-
ta temploma. Luoyangból szuperexp-
resszel érkezünk Xianba. Szállás.

8. nap: Xian - Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XIAN-ban: 
Kőtábla-erdő Múzeum, és a világhírű 
Agyaghadsereg, amely az első kínai 
császár mauzóleumát volt hivatott 
őrizni. A világ nyolcadik csodájának 
tartott hadsereg egyedi arcvonások-
kal rendelkező katonái ma is olyan 
hadrendben állnak velünk szemben, 
mintha épp hadjáratra indulnának. 
Este a Tang-dinasztia show megte-
kintése. ÚJDONSÁG, hogy a progra-
mot már nem fakultatív lehetőség-
ként kínáljuk, hanem a részvételi díj 
tartalmazza! Szállás Xianban.

9. nap: Xian - Hangzhou
Félnapos városnézés XIAN-ban: 
Nagy Vadlúd Pagoda, Nagymecset 
és a Harangtorony. Délután repülés 
Hangzhou-ba, szállás.

10. nap: Hangzhou - Sanghaj
Városnézés a régi császári fővárosok 

egyikében, HANGZHOU-ban: Nyuga-
ti-tó, Hat Harmónia Pagodája, láto-
gatás egy kínai teaültetvényen. Kora 
este utazás Sanghajba, szállás.

11. nap: Sanghaj
Városnézés Kína legnagyobb vá-
rosában, SANGHAJ-ban. A hosszú 
évszázadokon át csendes kis halász-
falu a XIX. században, az ópiumhá-
borúkat lezáró nanjingi egyezmény 
nyomán vált jelentős kikötővé és 
sokmilliós világvárossá. Megismer-
kedünk Sanghaj Wall Streetjével, a 
Bunddal, ahol a múlt század elején 
monumentális épületeket húztak fel 
az európai bankok és biztosítók.  A 
Jade Buddha templom féltve őrzött 
kincsei a csillogó fehér jade kőből fa-
ragott szobrok. Sétálunk a metropo-
lisz hangulatos óvárosának régi stí-
lusú épületei között, tetejük érdekes 
díszítésű. Szállás Sanghajban.

12. nap: Suzhou - Sanghaj 
Egész napos kirándulás „Kelet Ve-
lencéjébe”, SUZHOU-ba. A város a 
kínai kertművészet éke. Egy jelleg-
zetes kínai kert és egy selyemmanu-
faktúra meglátogatása. 

A csoport kettéválik: a Császár-
városok program utasai késő este 
átszállással hazarepülnek. Érkezés 
Budapestre másnap, a menetrend 
függvényében. A Nagykörút utasai-
nak szállás Sanghajban.

A rövidebb, Császárvárosok programunk 12 nap alatt elkalauzolja Utasa-
inkat Földünk legnépesebb országának történelmi emlékeihez; a híres 
városok megismerésén túl természetesen a kínai nagy falhoz is ellátoga-
tunk! Akiknek lehetőségük van egyszerre többet látni, velünk tarthatnak 
még 6 nap erejéig Nagykörutunkon, ahol Dél-Kínával ismerkedünk!

Dátum:   09.10 - 09.22.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  496.500,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.: 155.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek: 310,- USD  
Egyágyas felár:   114.500,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD

Vízum: 19.000,- Ft   
Vízumügyintézési díj: 5.000,- Ft 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás Bp. - Peking és Shanghaj - Bp. útvonalon Emirates 
menetrendszerinti repülőjárattal, szuperexpressz vonattal, a kirándulásokon autó-
busszal; helyi ***/**** szállodák; félpanzió (reggeli és ebéd); belépők a program 
szerint; idegenvezetés;  BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Peking: Ég temploma, Nyári Palota és a Tiltott Város; 
Ming sírok; kínai nagy fal; Longmen-barlangok, Suzhou-i kertek; Xian: Agyaghad-
sereg; Hangzhou: Nyugati-tó

További információkért keresse fel honlapunkat!

SZEPTEMBER 10-22.

PEKING

A kínai vízumügyintézés 
2020-tól csak személyesen 
lehetséges, mert a Kínai  
Nagykövetségen ujjlenyomat 
adása kötelező!
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Kínai nagykörút

A CSÁSZÁRVÁROSOK folytatása
Ha többre kíváncsi, tartson velünk!
Hajókirándulás a Li-folyón
Kanton - a nyugat kapuja
Hongkong és Makaó

13. nap: Sanghaj - Guilin
Szabadidő, lehetőség a modern vi-
lágváros megismerésére, ahol 2010-
ben Világkiállítást is rendeztek. Az 
esti órákban repülés Guilinba. Szállás.

14. nap: Hajókirándulás a Li-folyón
Hajókirándulás a LI-FOLYÓ bizarr 

mészkőtornyokkal övezett, leglát-
ványosabb szakaszán. Visszauta-
zás GUILIN-ba, amely kínaiul kasz-
sziafa-erdőt jelent. A fa virágából 
préselt, rendkívül kellemes illatú 
olaj a helyi konyha fontos alapanya-
ga. Kirándulás a Nádfuvola- 
cseppkőbarlanghoz és az Elefánt- 
ormány-hegyhez. Szállás Guilinban.

15. nap: Kanton
Utazás szuperexpresszel (kb. 2,5 
óra) Kína második legnépesebb vá-
rosába. A Gyöngy-folyó torkolatánál 
fekvő KANTON-t kikötője és több 
száz éves kereskedő múltja miatt, 
a „Nyugat kapujának” tekintik. Is-
merkedés a főbb nevezetességek-
kel. A Hat Banyanfa Temploma ősi  

buddhista kegyhely. A templom leg-
főbb épülete, a Virágos Palota szí-
nes külsejéről kapta nevét. A Dr. Sun 
Jat Sen emlékcsarnok megtekintése. 
Az „Öt Kos” szobrot 1959-ben emel-
ték egy legenda emlékére, mely sze-
rint öt mennybéli lény érkezett az 
égből öt koson, a kosoknál egy-egy 
szem rizs volt, ezzel hozva a meny-
ny üzenetét, hogy ezen a környé-
ken soha többé nem lesz éhínség.  
Szállás Kantonban.

16. nap: Hongkong
Reggel utazás a közeli HONG-
KONG-ba. Városnézés a térség ke-
reskedelmi és pénzügyi központ-
jában: Viktória-csúcs, Aberdeen 
(itt ebéd egy úszó étteremben),  

Nyugat-Kowloon expresszút, Wong Tai 
Sin templom. Szállás Hongkongban.

17. nap: Makaó - Hongkong
Szabadprogram Hongkongban, vagy 
fakultatív hajókirándulás MAKAÓ vá-
rosába, ebéddel. Az eredetileg 16 km2, 
de a folyamatos feltöltések nyomán, 
ma már 21 km2 területű félsziget és két 
kis sziget (Taipa és Coloane) 442 éves 
portugál irányítás után 1999. december 
20-án került vissza az anyaországhoz. 
Este visszautazás Hongkongba. A késő 
esti órákban hazautazás átszállással, 
éjszaka a repülőn.

18. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

A Császárvárosok körutazás 
folytatásaként hajózunk a Li-folyó 
mesebeli kúpkarsztjai között és 
felfedezzük Dél-Kína világváro-
sait: Kantont, Hongkongot és az 
„ázsiai Las Vegast”, Makaót!

Dátum:   05.15 - 06.01.  09.10 - 09.27.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  622.500,- Ft  622.500,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.: 159.500,- Ft  162.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek: 520,- USD   560,- USD 
Egyágyas felár:   157.900,- Ft  160.800,- Ft  
Szervizdíj / borravaló:  80,- USD   80,- USD

Vízum: 19.000,- Ft   
Vízumügyintézési díj: 5.000,- Ft   

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Fakultatív program (min. 10 fő esetén és magyar nyelvű idegenvezetővel)
Egész napos hajókirándulás Makaóba ebéddel: 190,- USD (Utazás előtt, irodánkban fizetendő!)

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, szuperexpressz vonattal és autóbusszal; helyi ***/**** szállodák; félpan-
zió (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; Long-
men-barlangok, Suzhou-i kertek; Xian: Agyaghadsereg; Hangzhou: Nyugati-tó, Makaó óvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

MÁJUS 15 - JÚNIUS 1.
SZEPTEMBER 10-27.

LI-FOLYÓ

SANGHAJ

A kínai vízumügyintézés 
2020-tól csak személyesen 
lehetséges, mert a Kínai  
Nagykövetségen ujjlenyomat 
adása kötelező!
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Közvetlen repülőjárattal Kínába!
Több napos hajózás a Jagce folyón
Az Avatar film tájait ihlető sziklák
Fenghuang, a csodás ősi kínai város
Dazu világhírű sziklatemplomai

Dél-kínai varázslat  
Tartson velünk Kína egyedülálló természeti kincseinek birodalmába! Ha-
józunk a Jangce folyón, kirándulunk az Avatar film díszletei között a vad-
regényes Zhangjiajie Nemzeti Parkban, amely felejthetetlen élménnyel 
gazdagít az óriási tömeg és a várható hosszú sorban állások ellenére is. 
Délkelet-Kínából nem jöhetünk haza anélkül, hogy ne látogatnánk el Kína 
néhány ősi városába is. Megismerkedünk Fenghuang, Ciqi Kou, Hechuan, 
és Laitan városkák többszáz éves látnivalóival és történelmével.
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1. nap: Budapest - Chongqing
Elutazás Budapestről a kora délutá-
ni órákban a menetrend függvényé-
ben. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Chongqing - Dazu - Jangce 
Érkezés CHONGQING-ba a hajnali 
órákban. Továbbutazás DAZU váro-
sába, látogatás a világhírű sziklatemp-
lomokban, ahol mintegy 50.000, a IX. 
és XIII. század között készült szobor 
tekinthető meg. A munkálatok a Dé-
li-Song dinasztia bukása után abba-
maradtak. A leglátványosabb, színes 
szoborcsoportok megtekintése után 
visszautazás Chongqingba, majd BE-
HAJÓZÁS. Három éjszaka szállás a 
Victoria Sophia hajón.

3 - 4. nap: Hajózás a Jangcén
Utunk a Jangcén, a Föld harmadik 
leghosszabb folyóján vezet a Há-
rom-szoros világába, a Qutang, a Wu 
majd a Xiling szoroson. Látogatás 
egy látványos taoista szentélykör-
zetben, amelyek egy része lépcsőso-
ron közelíthető meg. Hajókirándulást 
teszünk a Jangce egyik mellékfo-
lyóján, majd megismerkedünk a 
világ legnagyobb vízierőművével, 

amelynek gátja több mint 170 m 
magasra duzzasztja fel a Jangce víz-
szintjét. A hajó áthalad egy ötkam-
rás zsiliprendszerben, amely több 
mint 82 m szintkülönbséget hidal át.

5. nap: Yichang - Zhangjiajie 
(Dayong)
YICHANG a Három-szoros keleti 
kapuja. A világ egyik legvitatottabb 
építménye, a természet drasztikus 
átalakítása árán kivitelezett Há-
rom-szoros gát meglátogatása zárja 
a hajóutunkat. Kikötés Yichangban, 
majd utazás autóbusszal Zhangjia-
jie-be, szállás.

6 - 7. nap: Zhangjiajie Nemzeti Park 
(Avatar-sziklák)
Kirándulás Hunan tartomány 1982-
ben alapított, egyedülálló Zhangjia-
jie Nemzeti Parkjába. Vadregényes 
erdői és közel 3000 lélegzetelállító 
homokkőoszlopa megihlették az 
Avatar című film rendezőjét, James 
Cameront is. Az UNESCO 1992-ben 
felvette a Világörökségek közé. Kora 
reggeli indulás a szálláshelyről, majd 
a parkban már gyűjtőjáratú kisbu-
szokkal utazunk tovább. Az 1.098 m 

magas Tianzi hegy csúcsára kabinos 
felvonóval jutunk fel, majd gyalog 
folytatjuk az utat az egyik kilátó-
ponttól a másikig. A csúcsról szédítő-
en zavartalan, 360 fokos panoráma 
tárul elénk! A legtöbbször sűrű köd-
ből előbukkanó karcsú, kb. 1.000 m 
magas sziklák olyan látványt nyúj-
tanak, mintha a levegőben úsz-
nának. A parkban nem csak több 
mint 3000 kőoszlopot láthatunk, de 
rengeteg szurdokvölgy, patak és ví-
zesés látható. A hegyről a “Száz sár-
kány lifttel” jutunk le. A háromszoros 
Guinness rekorder Bailong felvonó-
val utazás lélegzetelállító élmény a 
sziklák felett! Ez a világ legmaga-
sabb, leggyorsabb és legnagyobb 
teherbírású kültéri felvonója. Hogy 
elérjük az alsó állomását, egy másik 

felvonóval vagy gyűjtőbuszokkal 
lehet eljutni a közel 100 kanyarral 
tűzdelt szerpentinen át. A kétnapos 
kirándulás során nem hagyjuk ki az 
üveg sétányokat sem. Fantasztikus 
élmény 1.000 m magasan a sziklafal-
ba épített gyalogúton végigmenni, 
melynek az oldala és az alja is átlát-
szó. A park két impozáns természe-
tes híddal is büszkélkedik, az egyik 
a világ legmagasabb természetes 
hídja, 257 m magasan ível a völgy 
fölött. Lehetőség szerint (amennyi-
ben nincs többórás várakozás) séta 
300 m magasságban a világ legma-
gasabb és leghosszabb üveghídján, 
továbbá az Arany-patak mentén 
(kb. 3 órás séta). Szállás Zhangjia-
jie-ben. (az időjárás függvényében a 
programok sorrendje módosulhat!)

FENGHUANG

DAZU

ZHANGJIAJIE NEMZETI PARK
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8. nap: Zhangjiajie - Fenghuang 
Utazás Kína egyik legszebb ősi vá-
rosába, FENGHUANG-ba, amely Hu-
nan tartomány délnyugati sarkában 
fekszik, a Tuo Jiang folyó két part-
ján, hegyek lábánál. Olyan mintha 
megállt volna itt az idő. A település 
hihetetlen módon megőrizte egyedi 
arculatát, a modernizáció látszólag 
nem érintette meg, ápolja a különle-
ges nyelvét, népviseletét, művésze-
tét és számos egyedülálló építészeti 
emléket is őriz a Ming dinasztia (XIV. 
század) és Qing dinasztia (XVII. szá-
zad) időkből. Több mint 200 ere-
deti lakóépület, számos utca, ősi 
városfalak, tornyok, kutak, hidak, 
szentélyek, sikátorok maradtak fenn 
egykori állapotukban. A hagyomá-
nyos, helyi építészetet hűen őrző 
faházakban miaó, tucsia és huj nép-
csoportok élnek, akik hagyományos 
ruházatban és kézműves termékkel 
várják az idelátogató turistákat. Este 
csónakázás a Tuo-folyón. A kivilágí-
tott város, a festői folyópart, a vízen 
haladó csónakok, a cölöpökön álló 
házak, a piros lampionok felejthe-
tetlen hangulatot teremtenek és 
rabul ejtik az idelátogatókat. Szállás 
Fenghuangban.

9. nap: Fenghuang - Chongqing
Utazás autóbusszal és gyorsvonattal 
CHONGQING-ba, amelyet a félszi-
getet borító hegyek miatt a Hegyek 

városaként is emlegetnek. A délutá-
ni érkezést követően ellátogatunk 
CIQI KOU 1700 éves ősi kínai város-
ba, amelynek neve Porcelánkikötőt 
jelent. A Ming-kori híres porcelánké-
szítő központ mára muzeális értékű 
lett, keskeny utcái még az eredeti ki-
kövezett állapotban maradtak meg. 
Visszautazás Chongqingba, szállás.

10. nap: Chongqing környéki ősi kí-
nai városok: Hechuan és Laitan
Chongqing igazi látnivalói a város 
környékén találhatók. Ezek közül 
ellátogatunk HECHUAN ősi kínai 
városba, amely 140 km távolságra 
fekszik északnyugatra. Az egykori 
halászfalu leghíresebb nevezetessé-
ge a Diaoyu erőd. A több, mint 700 
éves múlttal rendelkező vár kivédte 
a mongol seregek támadását is a 
Song dinasztia idején. Megnézzük 
még az innen 30 km-re fekvő LAI-
TAN ősi városkát is, amelyet szintén 
a Song dinasztia idején alapítottak. 
Több, mint 400 épülete, kikövezett 
hangulatos utcái még a Qing di-
nasztia idejéből maradtak fent. Visz-
szautazás Chongqingba és az esti 
repülőtéri transzferig szabadidő, 
vásárlási lehetőség. Hazautazás az 
éjjeli órákban, éjszaka a repülőn.

11. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a reggeli órák-
ban várható, a menetrend függvé-
nyében.
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Dátum:  10.16 - 10.26.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  445.500,- Ft 
Reptéri illeték kb.: 158.000,- Ft 
Egyágyas felár:  133.500,- Ft
Szervizdíj/borravaló:  80,- USD

Vízum:   19.000,- Ft   
Vízumügyintézési díj: 5.000,- Ft   

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest - Chongqing - Budapest útvona-
lon a Hainan Airlines közvetlen járatával, a programok során gyorsvonattal, 
lakóhajóval a Jangce folyón, autóbuszokkal, illetve kültéri felvonóval; kö-
zépkategóriás szállodák kétágyas, zuhany/WC-s szobáiban, 5* kategóriájú 
hajón kétágyas kabinokban; félpanzió (reggeli és ebéd, vagy vacsora), 4-5. 
nap teljes ellátás a hajón); idegenvezetés; belépők program szerint; BBP 
biztosítás.

UNESCO Világörökség: Zhangjiajie Nemzeti Park, Dazu sziklatemplomai

További információkért keresse fel honlapunkat!

JANGCE

AVATAR-SZIKLÁK

CHONGQING

A kínai vízumügyintézés 
2020-tól csak személyesen 
lehetséges, mert a Kínai  
Nagykövetségen ujjlenyomat 
adása kötelező!
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Nagykörút „ínyenceknek”
Kína délnyugati tájainak felfedezése
A 71 méteres leshani óriás Buddha
Látogatás az Óriáspanda Központban
A Kunmingi kőerdő sziklatornyai
Kirándulás a Jádesárkány-havasokhoz
Shangri-La város, a „földi paradicsom”

Kínai kalandok Szecsuán & Jünnan tartományban
Páratlan utazás, ilyet még nem látott a világ! A tavalyi nagy sikernek 
köszönhetően Kína délnyugati tartományait felkereső utunkat ismét 
megszervezzük MEGÚJÍTVA. A körutazáson megtekintünk számtalan, az 
UNESCO Világörökség részéhez tartozó műemléket és természeti látvá-
nyosságot, továbbá ellátogatunk a  „földi paradicsomba” - Shangri-La vá-
rosba, amelyet kínai „kis Tibet”-ként is emlegetnek.
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1. nap: Budapest - Chengdu
Repülés Budapestről Dohán keresz-
tül Chengduba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Chengdu
Érkezés CHENGDU-ba a menetrend 
függvényében, a délutáni órákban. 
Ismerkedés Szecsuán tartomány 
fővárosának modern központjával. 
Szállás Chengduban.

3. nap: Leshan - Chengdu
Kirándulás a lélegzetelállító LESHA-
NI óriás Buddha szoborhoz. A Min- 
és Dadu-folyók összefolyásánál ma-
gasodó szédületes alkotás, a vörös 
homokkő sziklafalba vésett Nagy 
Buddha-szobor több mint egy évez-
rede készült. A festői környezetben 
található 71 méter magas, három 
méteres ujjakkal rendelkező alkotás 
Kína legnagyobb kőszobra, amelyet 
lépcsősoron közelítünk meg. Szállás 
Chengduban.

4. nap: Kunming
Repülés Chengduból Jünnan tar-
tomány székhelyére. Az 2.000 m 
magasan fekvő, különleges klímájú 

KUNMING-ban a városnézés során 
elsétálunk a város nevezetes temp-
lomaihoz, pavilonjaihoz és a szikla-
festményeihez. Megnézzük a hegy 
lábánál fekvő bájos Dian-tavat, és az 
Aranytemplomot, Kína legnagyobb 
réztemplomát. Csodálatos kilátás 
tárul elénk a 2.500 méter magas-
ságban lévő Nagy Sárkánykaputól, 
ahova felvonóval jutunk fel. Szállás 
Kunmingban.

5. nap: Kunming - Kőerdő
Kirándulás az UNESCO Világörök-
séghez tartozó Kőerdőbe. A mész-
kőoszlopok alkotta áthatolhatatlan 
labirintus igazi természeti csoda, a 
tartomány leglátogatottabb neveze-
tessége. A bizarr formájú, néhol 30 
méter magasságot is elérő képződ-
ményeket fantázianevekkel látták 
el a helyiek. A Dél-kínai karszt több 
ezer érdekes és lenyűgöző sziklafor-
mációit egy megkövült erdőre emlé-
keztető helyen találjuk ösvényekkel, 
tavakkal és kilátóhelyekkel tarkítva. 
Szállás Kunmingban.

6. nap: Kunming - Dali
Elutazás Daliba vonattal a menet-
rend függvényében. Délután ismer-
kedés az Er Hai-tó és a Cang Shan 
hegyláncai között fekvő festői kisvá-
ros, DALI nevezetességeivel, melyek 
közül a legismertebb látnivaló a San 
Ta (Három Pagoda), a város jelképe. 
A Ming-kori városfal maradványai 
által határolt hangulatos óvárost kis 
kövezett utcák és kőházak jellemzik. 
Szállás Daliban.

7. nap: Dali - Lijiang
Délelőtt hajókirándulás a festői ER 
HAI tavon (Fül-tó), melyet formájá-
ról neveztek el, a baiok pedig a ter-
mészetes termékenység jelképének 

tartják. Ezt követően Lijiang felé 
vesszük az irányt. Kína tartományai 
közül a délnyugati Jünnan az egyik 
legszínesebb, legváltozatosabb, mind 
természeti viszonyait, mind népes-
ségét tekintve. Hegyvidéki tájon 
keresztül haladva útközben pihenőt 
tartunk BAISHA faluban, ahol Ming- 
és Csing-kori freskókban is gyönyör-
ködhetünk. Szállás Lijiangban.

8. nap: Lijiang - Jádesárkány-havasok
Séta a középkori hangulatot árasztó, 
UNESCO Világörökséghez tartozó 
LIJIANG-ban, Jünnan tartomány 
egykori, Naxi korabeli fővárosában. 
A festői völgyben fekvő helység 
óvárosa máig megőrizte a csatornák 

KUNMING

LESHAN JÁDESÁRKÁNY-HAVASOK

ÓRIÁSPANDÁK
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keresztezte kis kövezett utcáit és ősi 
építészetét. Ezt követően kirándulás 
a város körüli vidéken, a Jádesár-
kány-havasokhoz. Utunk egy részét 
kabinos felvonóval tesszük meg és 
jó időjárás esetén, csodás kilátásban 
lehet részünk. Szállás Lijiangban.

9. nap: Lijiang - Zhongdian 
(Shangri-La város)
Utazás autóbusszal Jünnan tarto-
mány északi részére. Az út mindkét 
oldalán 4.000 m magas hegycsú-
csokkal körülvett, mondák övezte 
Tigrisugrás-szurdokon át délután 
érkezünk a 3.280 m magasan fek-
vő Zhongdian városba. Ennek a 
vidéknek egy irodalmi alkotásnak 
köszönhetően új neve született, 
SHANGRI-LA, azaz „földi paradi-
csom” vagy másként „Mennyor-
szág”! Kínának teljesen más arcát 
láthatjuk a hangulatos városkában. 
Az épületek tibeti típusúak és a 
kultúrában is domináns részük van. 
Szállás Zhongdianban.

10. nap: Zhongdian (Shangri-La 
város) - Chengdu
Kirándulás a 3.800 m magasan 
fekvő, természetvédelmi területen 
található Bitahai-tóhoz. A kelle-
mes és kényelmes kirándulás során 
megismerkedünk a régió sokszínű 

flórájával. Továbbá ellátogatunk a 
3.300 méteren fekvő híres, tibeti 
buddhista Songzanlin kolostorhoz 
is, ami az előtte csillogó tó vizével és 
szépségével varázsolja el az odalá-
togatókat. A kolostorban, napjaink-
ban is élnek szerzetesek. A menet-
rend függvényében visszarepülés 
Szecsuán tartomány fővárosába, 
Chengduba, szállás.

11. nap: Chengdu
CHENGDU a bambusz, a panda-
mackók és a festők városa. Egész na-
pos kirándulás különleges látnivalók 
nyomában. Látogatás az Óriáspanda 
Központban. Az óriáspandákat Kína 
nemzeti kincsei között tartják számon, 
pár ezer él már csak belőlük vadon a 
világon, ezek egyharmada a kínai 
Chengduban, a Szecsuáni Pandane-
velő Rezervátumban. Ezt követően a 
titokzatos Sanxingdui Múzeumot te-
kintjük meg. Az itt feltárt nagyszámú 
bronzszobrot a kínaiak a második leg-
jelentősebb régészeti leletként tartják 
számon az agyaghadsereg után. Esti 
órákban transzfer a repülőtérre majd 
hazautazás átszállással az éjjeli órák-
ban. Éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Átszállás után érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.
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LIJIANG

SHANGRI-LA

CHENGDU

Dátum:   08.19 - 08.30.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  495.000,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 172.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek:  430,- USD
Egyágyas felár:   113.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD
Vízum + ügyintézési díj:  19.000,- Ft + 5.000,- Ft  

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Chengdu-Budapest útvonalon átszállással, 
Chengdu-Kunming és Zhongdian-Chengdu útvonalakon belföldi repülőjáratokkal, Kun-
ming és Dali között vonattal, kirándulásokon autóbusszal, valamint hajóval és kabinos fel-
vonóval; szállás helyi középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; 
félpanzió (reggeli és ebéd vagy vacsora programoktól függően);  idegenvezetés; belépők 
program szerint; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Leshani óriás Buddha szobor, Dél-kínai karsztvidék: Kunming kő-
erdő, Lijiang óvárosa, Szecsuáni Óriáspanda Rezervátum Chengduban

További információkért keresse fel honlapunkat!

A kínai vízumügyintézés 
2020-tól csak személyesen 
lehetséges, mert a Kínai  
Nagykövetségen ujjlenyomat 
adása kötelező!



1-2. nap: Budapest - Szöul
Elutazás Budapestről átszállással 
Szöulba. Éjszaka a repülőgépen, ér-
kezés a koreai fővárosba második 
nap délután. A város esti forgatagá-
nak felfedezése útban a szálloda 
felé. Szállás Szöulban.

3. nap: Szöul 
Egész napos városnézés SZÖUL-
ban. A Gyeongbok Palota az öt meg-
maradt palota közül a legnagyobb 
és legpompásabb. A Csoszon-di-
nasztia uralkodása idején ez volt 
a központi királyi palota, melynek 
komplexumához gyönyörű temp-
lomok, pavilonok, múzeumok tar-
toznak. A Cshangdokkung a koreai 
Csoszon-dinasztia szöuli öt palotája 
közül a másodikként épült 1405-ben. 
Nevének jelentése „virágzó erény”. 
Megépítésétől a japán támadásig 
másodlagos palotaként funkcionált, 
az újjáépítés után ez lett a dinasz-
tia székhelye, több mint 250 éven 
át. A palota az UNESCO Világörök-
ség része, itt forgatták a nagysikerű  
„A palota ékköve” című kosztümös 
sorozat néhány epizódját. A nap fo-
lyamán ellátogatunk még a közelben 

található középkori városmagba is 
(Bukchon Hanok). Szállás Szöulban.

4. nap: Demilitarizált övezet - Szöul
Kirándulás a Szöultól csupán 40 
km-re fekvő Koreai Demilitarizált 
Övezethez. A 258 km hosszú és 4 
km széles határsáv választja el egy-
mástól a két Koreát. A világ legve-
szélyesebb demarkációs vonalát 
a déli oldalon a világ egyik legfej-
lettebb hadserege védi. Irány a két 
Korea közti határátkelő, az Egyesü-
lés hídja, majd a Demilitarizált öve-
zet látogatóközpontja! Megnézünk 
még egy véletlenül felfedezett har-
madik alagutat is, melyen óránként 
akár 10.000 katona képes áthalad-
ni. Délután a városnézés folytatása 
SZÖUL-ban: Városháza és környéke, 
ahol a hagyományos koreai kultúra 
találkozik a felhőkarcolók modern 
világával, a Toksu palota, ahol sze-
rencsés esetben egy őrségváltási 
ceremóniát is láthatunk, Gangnam 
negyed köztük a Samsung köz-
pontjával, majd befejezésként a 236 
méter magas „N” Szöul-toronyból 
megcsodáljuk a hatalmas metropo-
lisz panorámáját. Szállás Szöulban.

5. nap: Szuvon (Suwon) - Szöul
Reggeli után egész napos kirándu-
lás SZUVON-ba, ahol megnézzük a 
Hwaseong erődöt és a Haenggung 
palotát, mely szintén UNESCO vi-
lágörökségi helyszín. Utána látoga-
tás Korea legnagyobb csoszon-kori 
skanzenjébe, Minsok faluba. Szöul-
ba visszaérkezve belevetjük ma-
gunkat a világhírű, közel 600 éves 
hagyománnyal bíró Namdaemun 
piac forgatagába. A napot egy igazi 
koreai barbeque vacsorával zárjuk. 
Szállás Szöulban.

6. nap: Szöul - Heinsza (Haeinsa) - 
Kjongdzsu (Gyeongju)
Reggel transzfer a vasútállomásra, 
utazás a KTX szuperexpressz vo-
nattal DAEGU-ba. Kirándulás a Ka-
jaszan (Gajaszan) Nemzeti Parkba, 
a Heinsza-szentély megtekintése. 
Dél-Korea legjelentősebb, IX. száza-
di buddhista szentélye az UNESCO 
Világörökség része. Itt található 
a Tripitaka Koreana, a buddhista 
írások legátfogóbb dél-kelet ázsi-
ai gyűjteménye, mintegy 80.000 
lenyomattal. Ezt követően irány 
KJONGDZSU városa. „Korea Athén-
ja”-ban, a Silla dinasztia egykori fő-
városában ismerkedés a Silla király-
ság emlékeivel: palotamaradványok, 
erődítmények, templomok, királyi 
sírok. Szállás Kjongdzsuban.

7. nap: Kjongdzsu (Gyeongju)
Kirándulás a Silla birodalom terü-
letén. A Szokkuram sziklabarlang a 
világ egyik legfontosabb buddhis-
ta búcsújáróhelye a híres Buddha 
szoborral. A Pulguksza-szentély az 
egyik legrégebbi kolostor-együt-
tes, több eredeti Silla ereklyével. A 
Cheomseongdae, a világ legrégebbi 
csillagvizsgálója. A nap során el-
látogatunk még egy XV. száza-
di, csoszon-kori, dombokra épült 
JANGDONG faluba is, mely az 
UNESCO világörökség része. A falu 
160 házának egyharmada 200 év-
nél idősebb. Szállás Kjongdzsuban.

8. nap: Kjongdzsu - Puszan (Busan)
Utazás PUSZAN-ba, Dél-Korea má-
sodik legnagyobb városába. Út-
közben megállunk az ország egyik 
legnagyobb templománál, a Tong-
dosa-szentélynél. Puszan főbb lát-
nivalóinak megtekintése: Jagalchi 
halpiac, Yongdusan Park és torony, 
Gukje piac, Haeundae tengerpart, 
Yonggungsa szentély, a puszani 
nemzetközi filmfesztiválról elneve-
zett BIFF tér. Szállás Puszanban.

9. nap: Puszan - Jeju (Csedzsu-sziget)
Utazás a menetrend függvényében 
JEJU-szigetre. A sziget szubtropikus 
klímájának és természeti adottsága-
inak köszönheti népszerűségét. A 
vulkáni sziget 2007 óta az UNESCO 
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IZGALMAS ÚJ PROGRAM!
Dél-Korea látnivalóinak legjava
A Samsung és a gangnam stílus hazája
UNESCO Világörökségek sora
Ismerje meg Korea 5000 éves múltját!
Jeju - varázslatos vulkanikus sziget

Varázslatos Dél-Korea & Jeju-sziget csodái
Fedezze fel velünk a sokszínű Dél-Korea gyöngyszemeit tartalmas 
programokat ígérő és UNESCO világörökségi helyszínekben bővelkedő 
utazásunkon! Szöul nyüzsgő nagyvárosától Jeju varázslatos szigetéig 
betekintést nyerünk a koreai kultúrába, megcsodáljuk az élő történel-
met és megkóstoljuk az ország gasztronómiai különlegességeit.
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SZUVON

HANOK FALU

GYEONGBOK PALOTA
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Dátum:    05.10 - 05.21.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  639.800,- Ft  

Repülőtéri illeték kb.:  158.500,- Ft       
Belföldi repülőjegyek: 280,- USD 
Egyágyas felár:   169.900,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Szöul-Budapest útvonalon nemzetközi re-
pülőjárattal, a körutazás során KTX gyorsvonattal, helyi repülőjáratokkal és autóbusz-
szal; szállás helyi középkategóriás szállodák 2 ágyas, fürdőszoba/WC-s szobáiban; 
félpanzió (reggeli, 7 alkalommal ebéd vagy vacsora, 1 alkalommal koreai BBQ vacso-
ra); belépők; idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Szöul: Cshangdokkung palotaegyüttes; Suwon: Hwaseong erőd, 
Haenggung palota; Kajaszan: Heinsza-szentély; Észak-Kjongszan: Szokkuram-barlang és a 
Pulguksza templomegyüttes; Jeju sziget

További információkért keresse fel honlapunkat!

Világörökség része. Érkezést köve-
tően a keleti partvidék egyik leg-
szebb részén, a Seopjikoji foknál 
élvezhetjük Jeju páratlan természeti 
szépségét. Ezt követően látogatást 
teszünk a koreai népszokásokat be-
mutató Seongeup skanzenben. A 
sziget egyik legkeresettebb látvá-
nyossága visszarepíti a látogatókat 
az 1890-es évekbe. Található közöt-
tük hegyi falu, halászfalu és sámá-
nista falu több mint 40 hektáros te-
rületen. A sziget jelképeként váltak 
ismertté a vulkáni lávából létrejött, 
és leginkább nagypapákhoz hason-
lított Dolharubang szobrok, melyek 
a Samseonghyeol Múzeumban te-
kinthetünk meg. Szállás Jejun.

10. nap: Jeju
Jeju megismerését folytatva séta az 
ikonikus Sárkányfej Sziklájánál és a 
Jusangjeoli szirtnél. Kirándulás Che-
onjiyeon vízeséshez, mely méltán 
viseli az „Isten tava” elnevezést. A 
legenda szerint hét tündér kísérte a 
mennyek királyát, aki lejött az égből, 
hogy megfürödjön a tó tiszta vizé-
ben. A vízesés 22 méter magas, 12 
méter széles, és 20 méter mély. A 
Jeongbang Ázsia egyetlen olyan ví-
zesése, mely közvetlenül a tengerbe 
ömlik, meghittségéből adódóan a 
szerelmesek párok kedvelt helyszí-
ne. A „Love Land Téma Park” Korea 

egyetlen témaparkja, ahol a szere-
lem, az erotika és a művészet talál-
kozik. A szöuli Hongik Egyetem 20 
végzős szobrásza hozta létre 2004-
ben a mintegy 140 műalkotást. A 
Hallim parkban pálmák és más tró-
pusi növények veszik körbe a láva-
barlangokat. A világ leghosszabb 
láva-barlangrendszere található itt: 
mintegy 17 kilométer hosszan, több 
mint 20 barlangot foglal magába. 
Szállás Jejun.

11. nap: Jeju - Szöul
Visszautazás Dél-Korea fővárosába 
a menetrend függvényében. Délután 
szabadprogram vásárlási és étkezési 
lehetőséggel Szöulban. Hazautazás 
az éjjeli órákban átszállással, éjszaka 
a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében a délutáni órákban.

SZÖUL

JEJU-SZIGET

SZÖUL

DOLHARUBANG SZOBOR

LOVE LAND
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12 napos hagyományos programunk
Egyik legnépszerűbb körutazásunk
Látnivalókban igen gazdag
UNESCO Világörökségek sokasága
1 éj autentikus japán szálláson
Utazás a híres szuperexpresszen

Japán csoda cseresznyevirágzáskor 2021. MÁRCIUS 25 - ÁPRILIS 5. 
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1-2. nap: Budapest - Tokió
Repülés átszállással Tokióba. Éjsza-
ka a repülőn, érkezés a japán fővá-
rosba második nap este. Szállás.

3. nap: Nikkó - Chuzenji-tó - Kegon- 
vízesés - Tokió
Kirándulás autóbusszal NIKKO-ba, 
ahol természeti szépségekben gyö-
nyörködhetünk: a Chuzenji-tó, a 
Kegon-vízesés és az 1.000 méteres 
magasságba felvezető „Iroha-zaka” 
- a 48 hajtűkanyarjáról híres ABC út. 
A japán építészet remekét, Tokugawa 
leyasu sógun emlékhelyét 22.000 m2 
aranyozott felület, és míves fafaragá-
sok borítják. Szállás Tokióban.

4. nap: Tokió
Egész napos városnézés Tokióban: 
a Tokugawa sógunok XVI. századi 

temploma, a Zojoji, Tokió-torony, Edo 
Múzeum, Asakusa szentély, Omo-
tesando sétány (a tokiói „Champs 
Elysées”), Parlament, Császári Palo-
ta, Tokió Sky Tree. A Tokiói-öbölben 
épült ultramodern mesterséges szi-
geten, Odaiban fejezzük be ismerke-
désünket a sokszínű metropolisszal. 
Szállás Tokióban.

5. nap: Kamakura - Ashi-tó - Kiotó
Utazás KAMAKURA-ba. A város 
közel 150 éven keresztül volt a só-
gunok székhelye. A Tsurugaoka Ha-
chimangu sintó szentély valamint a 
11 méter magas bronz Nagy Buddha 
szobor megtekintése után tovább- 
utazás a Hakone-hegy lábánál talál-
ható Ashi-tóhoz, ahonnan az időjá-
rás függvényében legjobban látható 
a Fuji havas csúcsa. A hajókázást  

követően utazás a közel 300 km/óra 
sebességgel száguldó szuperexp-
resszel Kiotóba, szállás.

6. nap: Kiotó - a kultúra fellegvára
KIOTÓ ezer éven át volt Japán fővá-
rosa és császári székhelye. Itt talál-
ható a legtöbb ősi palota, szentély, 
templom és kert. Főbb látnivalók: 
Nijo-jo (a sóguni palota), Kódai-ji 
zen templom és kert, Arany pavilon, 
Ryoanji (az „Alvó sárkány templo-
ma” zen kőkertjével). A napot egy 
esti fakultatív színházlátogatással 
zárjuk, ahol ízelítőt kapunk a japán 
kultúrából (kyogen, virágrendezés, 
bunraku, maiko tánc stb.). Szállás 
Kiotóban.

7. nap: Miyajima - Hiroshima - Kiotó
Kirándulás szuperexpresszel HIRO-
SHIMA-ba, onnan hajóval a közeli 
MIYAJIMA szigetére, ahol látjuk a 
dagály idején a víz fölött „lebegő” 
Itsukushima szentélyt, sétálhatunk 
„az 1000 matrac templomában”, lát-
hatunk szelíd őzeket és ámulhatunk 
a tengeröbölben emelt óriási „Torii” 
időtlen szépségén. Miyajima méltán 
a három legszebb japán táj egyike. 
HIROSHIMÁ-ban a Béke-park (a 
„Dóm”) és a múzeum megtekintése. 
Szállás Kiotóban.

8. nap: Kiotó - Miyama - Oszaka
Két különböző Japán létezik. Az 
egyik a high-tech világa, a másik az 
ősi, a hagyományokhoz, természet-
hez erősen kötődő. Ma mindkettőből 
ízelítőt kapunk! Először a hegyek 
között megbúvó kis településre, a 
hagyományos, nádtetős ”Kayabuki” 
stílusú házairól ismert MIYAMA-ba 
látogatunk, a délutánt pedig az ult-

ramodern, nyüzsgő OSZAKÁ-ban, 
Japán második legnagyobb váro-
sában töltjük. A modern építészet 
remeke a 173 m magas „Szelek tor-
nya”, melynek tetejéről a város tö-
kéletes körpanorámáját élvezhetjük, 
továbbá felkeressük a szép parkkal 
övezett Várat is. Szállás Oszakában.

9. nap: Oszaka - Koyasan
Irány KOYASAN, az 1.000 m maga-
san, egy cédrusokkal borított he-
gyen álló buddhista szent központ! 
A hegyen japán szállás és igazi 
japán vacsora vár. Másnap reggel 
szemtanúi lehetünk a kolostor éle-
tének, a szerzetesek reggeli ájta-
tosságának. Bepillantást kapunk a 
buddhizmus szellemiségébe, a kör-
nyező természet végtelen békéjébe 
és szépségébe.

10. nap: Horyuji - Nara - Oszaka
Utazás a világ legrégebbi faépület 
együtteséhez, a  HORYUJI buddhista 
templomhoz. Majd NARA-ban láthat-
juk a világ legnagyobb, fából készített 
épületét és a Nagy Buddha szobrot. 
Séta az őzparkban. Szállás Oszakában.

11. nap: Kiotó - Fushimi Inari - Tokió
Visszatérünk KIOTÓ-ba. Az ősi 
császárvárosban felkeressük a Sa-
nju-san-gendo, a „33 nyílás” temp-
lomot. Látogatás a Fushimi Inari 
sintó szentélyéhez, hogy láthassuk az 
egyedülálló, több km hosszú „torii” 
kapukból épült alagutat. Délután uta-
zás szuperexpresszel Tokióba. Haza-
utazás átszállással, éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Japán a régmúlt s a legfejlettebb civilizáció ámulatba ejtő elegye, melyet 
még varázslatosabbá tesz a táj mindenütt jelenlévő, lenyűgöző szépsége, 
a rizsföldek és a kertek békéje, a szentélyek csöndje, lelket simogatóvá az 
emberek kedvessége. Minden évszaknak megvan a maga varázsa, de talán 
a tavasz a természet újjászületésével és a híres cseresznyefavirágzással ki-
tűnik mindközül - s ezt a szépséget tovább fokozza, hogy a Világörökségek 
közé tartozó látnivalók sokaságát is felkeressük!

Dátum:    2021. március 25 - április 5.

   (a 2020. márciusi csoportunk betelt!)  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: Budapest - Tokió - Budapest útvonalon repülővel, átszállással Dohában, a 

program során autóbusszal, vonattal, szuperexpresszel és komppal.

Elhelyezés: középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuh. / WC-s szobáiban, 1 éj autentikus 

japán szálláson.

Ellátás: bőséges büféreggeli (a japán szálláson japán reggeli) + fakultatív 8 főétkezés

UNESCO Világörökségek: Kamakura: Buddha szobor, Nikko templomai és szentélyei; 

Kiotó és Nara történelmi műemlékei; Miyajima szigete; Hirosima - béke emlékmű; 

Horyuji épületegyüttes; Koyasan - a Buddhizmus szent hegye.

*Az árakat keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

FUSHIMI INARI

TOKIÓ
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Japán húsvétkor

Csodák, titkok, gésák...
Tavaszi szünet idején!
Japán látnivalóinak legjava
Kiotó - a kultúra fellegvára
Hiroshima - a béke városa
Tokió a világ gasztronómiai fővárosa

Dátum:     04.05 - 04.13.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  645.500,-Ft
Repülőtéri illeték kb.:   185.000,- Ft 
Egyágyas felár:   115.000,- Ft 
Félpanziós felár (5) ajánlott!:  46.700,- Ft
Vonatbérlet az összes útvonalra:  96.500,- Ft
Belépők (helyszínen fizetendő!) kb.: 13.000,- JPY  
Szervizdíj / borravaló:          25,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, vonattal és komppal;  
középkategóriás szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Kamakura: Buddha-szobor, Nikkó templomai és szenté-
lyei; Kiotó és Nara történelmi emlékei; Miyajima szigete; Hiroshima - Béke emlékmű

1-2. nap: Budapest - Tokió
Repülés átszállással Tokióba. Éjsza-
ka a repülőn, érkezés a japán fővá-
rosba második nap este. Szállás.

3. nap: Kamakura - Ashi-tó - Kiotó
Utazás busszal az ódon hangulatú 
KAMAKURA-ba. A város a XII. szá-
zad végétől Japán katonai vezető-
jének, a sógunnak volt székhelye. A 
sajátos kultúrát, mely tükrözi a har-
cosok lelkületét, megtapasztalhat-
juk a hadistennek szentelt Tsuruga-
oka Hachimangu sintó szentélyben. 
A buddhizmus is része volt ennek a 
kultúrának, gyönyörű emléke a Nagy 
Buddha 11 méter magas bronzszob-
ra a XIII. századból. Továbbutazás a 
Hakone-hegy lábánál található Ashi- 
tóhoz, ahonnan az időjárás függ-
vényében legjobban látható a Fuji 
havas csúcsa. Hajókázást követően 
utazás a közel 300 km/óra sebes-
séggel száguldó szuperexpresszel 
Kiotóba, szállás.

4. nap: Hiroshima - Miyajima - Kiotó
Kirándulás szuperexpresszel HI-
ROSHIMA-ba, onnan hajóval a közeli 
MIYAJIMA szigetére, ahol látjuk a 
dagály idején a víz fölött „lebegő” 
Itsukushima szentélyt, sétálhatunk 
„az 1000 matrac templomában”, lát-
hatunk szelíd őzeket, és ámulhatunk 
a tengeröbölben emelt óriási „Torii” 
időtlen szépségén. Miyajima méltán 
a három legszebb japán táj egyike. 

HIROSHIMA Béke-parkja (a „Dóm”) 
és múzeuma méltó a megtekintésre. 
Szállás Kiotóban.

5. nap: Kiotó - a kultúra fellegvára
Kiotó ezer éven át volt Japán főváro-
sa és császári székhelye. Itt található 
a legtöbb ősi palota, szentély, temp-
lom és kert. A japán kultúra és építé-
szet sokszínűségéből a főbb látniva-
lók: Nijo-jo (a sóguni palota), Kódai-ji 
zen templom és kert, Arany pavilon, 
Ryoanji - az „Alvó sárkány templo-
ma” zen kőkertjével, Sanjusangendo 
az 1000 karú Kannon temploma. Ki-
monó bemutató, majd a napot fa-
kultatív színházlátogatással zárjuk, 
ahol ízelítőt kapunk a japán kultúrá-
ból (kyogen, virágrendezés, bunraku, 
maiko tánc stb.). Szállás Kiotóban.

6. nap: Kiotó - Nara - Oszaka - Tokió
Séta az Ezüst Pavilon (Ginkakuji) 
díszes kertjében, majd utazás NA-
RA-ba. Ismerkedés a világ legna-
gyobb fából készített épületével és 
a Nagy Buddha szoborral. A város 
történelmi látnivalóinak megtekinté-
se után séta az őzparkban. Tovább- 
utazás Oszakába, Japán második 
legnagyobb városába. A modern 
építészet remeke a 173 m magas 
„Szelek tornya”. Felkeressük a szép 
parkkal övezett Várat is. Az esti 
órákban transzfer Oszaka vasútállo-
mására és utazás szuperexpresszel 
Tokióba. Szállás Tokióban.

7. nap: Nikkó - Chuzenji-tó - Kegon- 
vízesés - Tokió
Kirándulás autóbusszal NIKKÓ-ba, 
ahol természeti szépségekben gyö-
nyörködhetünk: a Chuzenji-tó, a 
Kegon-vízesés és az 1000 méteres 
magasságba felvezető „Iroha-zaka” 
- a 48 hajtűkanyarjáról híres ABC út. 
A japán építészet remekét, Tokugawa 
leyasu sógun emlékhelyét 22.000 m2 
aranyozott felület, és míves fafaragá-
sok borítják. Szállás Tokióban.

8. nap: Tokió
Egész napos városnézés a titokzatos 
Tokióban. A Tokugawa sógunok XVI. 
századi családi temploma, a Zojoji, 
ahol a buddhizmussal ismerkedünk, 
majd a Tokió-torony teraszának 150 
méter magasságából gyönyörködünk 
a nyüzsgő város panorámájában. Az 
1603-tól 1868-ig terjedő időszak kul-

túráját, életét ismerjük meg az Edo 
múzeumban, bepillantást nyerve a 
XIX-XX. századi Tokió életébe is. Ellá-
togatunk az 1649-ben épült Asakusa 
szentélyhez és elvegyülünk az azt kö-
rülölelő színes bazár forgatagában. Az 
elegáns Omotesando sétány egészen 
más hangulatú, nem véletlenül neve-
zik a tokiói „Champs Elysées”-nek. 
Sétánkat a világhírű Ginzán folytatjuk. 
Kívülről látjuk még a parlamentet, a 
Császári Palotát, a 634 m magas To-
kió Sky Tree-t. Végül a Tokiói-öbölben 
épült ultramodern mesterséges szige-
ten, Odaiban fejezzük be ismerkedé-
sünket a sokszínű metropolisszal. Az 
esti órákban transzfer Tokió Haneda 
repülőterére, hazautazás átszállással. 
Éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban.

Rövidebb Japán programunkat választó utasaink ízelítőt kaphatnak Japán  
fantasztikus kulturális örökségéből és természeti csodáiból egyaránt.  
A legjelentősebb városok - Tokió, Oszaka, Kiotó és Hiroshima - mellett a  
Kegon-vízesés, a Chuzenji-tó, valamint Ashi-tavi hajókázás is szerepel prog-
ramunkban, ahonnan tiszta időben csodás kilátás nyílik a Fuji havas csúcsára.

MIYAJIMA

KIOTÓ - ARANY PAVILON
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Őszi szünet idején!
Az ősz egy második tavasz Japánban
Klasszikus körút & a Japán Alpok csodái
Kanazawa - a szamurájok városa
Takayama - Tokugawa-kori város
Matsushima - a vizek varázsa
UNESCO Világörökségek sora

112

Japán osszel - hosszabbítással a Japán Alpokban˝

1-2. nap: Budapest - Tokió
Elutazás Budapestről átszállással 
Tokióba. Éjszaka a repülőgépen, ér-
kezés a japán fővárosba második nap 
este. Transzfer a szállodába, szállás 
Tokióban.

3. nap: Tokió
Egész napos városnézés a titokza-
tos Tokióban. A Tokugawa sógunok 
XVI. századi családi temploma, a 
Zojoji, ahol a buddhizmussal ismer-
kedünk, majd a Tokió-torony tera-
szának 150 méter magasságából 
gyönyörködünk a nyüzsgő város 
panorámájában. Az 1603-tól 1868-
ig terjedő időszak kultúráját, életét 
ismerjük meg az Edo múzeumban, 
bepillantást nyerve a XIX-XX. száza-
di Tokió életébe is. Ellátogatunk az 
1649-ben épült Asakusa szentélyhez 
és elvegyülünk az azt körülölelő szí-
nes bazár forgatagában. Az elegáns 
Omotesando sétány egészen más 
hangulatú, nem véletlenül nevezik 
a tokiói „Champs Elysées”-nek. Sé-
tánkat a világhírű Ginzán folytatjuk. 
Kívülről látjuk még a parlamentet, a 
Császári Palotát, a 634 m magas To-
kió Sky Tree-t. Végül a Tokiói-öböl-
ben épült ultramodern mesterséges 

szigeten, Odaiban fejezzük be is-
merkedésünket a sokszínű metropo-
lisszal. Szállás Tokióban.

4. nap: Nikkó - Chuzenji-tó - Kegon 
vízesés - Tokió
Reggeli után kirándulás autóbusz-
szal NIKKO-ba, ahol természeti 
szépségben gyönyörködhetünk: a 
Chuzenji-tó, a Kegon vízesés, és az 
1.000 méteres magasságba felveze-
tő „Iroha-zaka” - a 48 hajtűkanyarjá-
ról híres ABC út. Moha lepte kőfalak, 
kőlámpások, ősi cédrusok - és ez 
csak egyike Nikkó útjainak, melyek 
a Tokugawa sógunok dicsőségét és 
hatalmát tükröző Tóshó-gu szen-
télyhez vezetnek. A japán építészet 
remekét, Tokugawa leyasu sógun 
emlékhelyét 22.000 m2 aranyozott 
felület, és míves fafaragások borít-
ják. Szállás Tokióban.

5. nap: Kamakura - Ashi-tó/Fuji - Kiotó
Utazás autóbusszal az ódon hangula-
tú KAMAKURA-ba. A város a XII. szá-
zad végétől közel 150 éven keresztül 
Japán katonai vezetőjének, a sógun-
nak volt székhelye. A sajátos kultúrát, 
mely tükrözi a harcosok lelkületét, 
megtapasztalhatjuk a hadistennek 

szentelt Tsurugaoka Hachimangu 
sintó szentélyben. A buddhizmus is 
része volt ennek a kultúrának, gyö-
nyörű emléke a Nagy Buddha 11 méter 
magas bronzszobra a XIII. századból. 
Továbbutazás a Hakone hegy lábánál 
található Ashi-tóhoz, ahonnan az idő-
járás függvényében legjobban látható 
az ország legmagasabb hegyének, a 
Fujinak havas csúcsa. Hajókázást kö-
vetően utazás a közel 300 km / óra 
sebességgel száguldó szuperexpresz-
szel Kiotóba, szállás.

6. nap: Kiotó
Kiotó ezer éven át volt Japán fővá-
rosa és császári székhelye. Itt talál-
ható a legtöbb ősi palota, szentély, 
templom és kert. A japán kultúra és 
építészet sokszínűségéből a főbb 
látnivalók: Nijo-jo (a sóguni palota), 
Kódai-ji zen templom és kert, Arany 
pavilon, Ryoanji (az „Alvó sárkány 
temploma” zen kőkertjével), kimonó 
bemutató.  Szállás Kiotóban.

7. nap: Hiroshima - Miyajima - Kiotó
Utazás szuperexpresszel HIROSHI-
MA-ba, onnan hajóval MIYAJIMA szi-
getére, ahol látjuk a dagály idején a víz 
fölött „lebegő” Itsukushima szentélyt, 
sétálhatunk „az 1000 matrac temp-
lomában”, láthatunk szelíd őzeket, és 
ámulhatunk a tengeröbölben emelt 
óriási „Torii” időtlen szépségén. Miya-
jima méltán a három legszebb japán 
táj egyike. HIROSHIMA Béke-parkja (a 
„Dóm”) és múzeuma méltó a megte-
kintésre. Szállás Kiotóban.

8. nap: Kiotó - Nara - Oszaka
Látogatás és séta az Ezüst Pavilon 
(Ginkakuji) díszes kertjében, majd 
utazás NARA-ba. Ismerkedés a vi-
lág legnagyobb fából készített épü-
letével és a Nagy Buddha szoborral. 
A város történelmi látnivalóinak 
megtekintése után séta az őzpark-
ban. Továbbutazás Oszakába, Ja-
pán második legnagyobb városába. 
A modern építészet remeke a 173 
m magas „Szelek tornya”, melynek 
tetejéről a város tökéletes körpano-
rámáját élvezhetjük, továbbá felke-
ressük a szép parkkal övezett Várat 
is. A rövidebb programot választó 
utasok részére transzfer az oszakai 
repülőtérre, hazautazás az éjjeli 
órákban átszállással. Érkezés Bu-
dapestre másnap, a déli órákban, a 
menetrend függvényében. A hosz-
szabb programot választó utasok-
nak szállás Oszakában. 

Japán a régmúlt s a legfejlettebb civilizáció ámulatba ejtő elegye, me-
lyet még varázslatosabbá 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 szépségét tovább fokozza a 
Világörökségek közé tartozó látnivalók sokasága. 
„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.”
 (Albert Camus)

JAPÁN ŐSSZEL HOSSZABBÍTÁS

TARTSON VELÜNK A HOSSZABBÍTÁS 
KÜLÖNLEGES PROGRAMJAIN IS!
Az ősi Japán hangulatából ízelítőt kap-
hattunk Kiotóban - de akit vonz az isme-
retlen vidék, a Japán-tenger partjának 
békéje és nyugalma, a távoli észak titka-
inak felkutatása, a múlt és a vidéki jelen 
mélyebb megismerése, annak ajánljuk 
ezt a csodálatos, szamurájok és gésák 
nyomdokait követő 7 napot!

KIOTÓ
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9. nap: Eiheiji - Japán tenger
Utazás vonattal az ,,Örök béke’’ zen 
buddhista templomhoz, melynek 
minden szegletéből béke, nyugalom 
és szépség sugárzik. Mindezt kiemeli 
a meseszép cédruserdő. Az EIHEIJI 
nem csak gyönyörködtet, de a lel-
ket is felemeli. Ellátogatunk a Japán 
tenger partjára, majd egy Bambusz 
múzeumba. Este személyesen meg-
tapasztaljuk a japán életformát: 
japán stílusú szállodai szobában 
futonon alszunk, japán vacsorát fo-
gyasztunk, majd a napot a szálloda 
gyógyvizes medencéjében zárjuk. 
Szállás FUKUI környékén.

10. nap: Kanazawa
Utazás KANAZAWA-ba, a „sza-
murájok városába”. Látogatás a 
hajdani szamuráj negyedben és egy 
szamuráj-házban, melynek szép-
sége mindenkit lenyűgöz. A gésák 
életével is megismerkedünk egy ma 
is működő, igazi teaházban. A város 
az aranyfüst készítés központja is - a 
híres műhelyek egyikében megnéz-
zük, hogyan készítik. Felkeressük a 
három legszebb japánkert közül, a 
XVII.sz-ban elkészült Kenrokuen-t, 
majd ellátogatunk egy helyi piacra 
is. Szállás Kanazawában.

11. nap: Shirakawago - Takayama - 
Toyama: a vidéki hagyományok őrzői
Utazás SHIRAKAWAGO-ba. A jelleg-
zetes japán falu házai - a hatalmas 
hóeséseket kivédendő - az ún. Gass-
ho-zukuri stílusban épültek. A falvat 
övező hegyek és a patak partján 

épült házak látványa kihagyhatat-
lan. A történelmi falu méltán lett az 
UNESCO világörökség része. Tovább- 
utazás TAKAYAMA-ba, melynek óvá-
rosában szinte megállt az idő. A Tok-
ugawák korában sétálgatunk, szaké-
főzdék, apró kis üzletek és többszáz 
éves fából épült lakóházak között. 
Megnézzük a híres takayamai feszti-
vál idején felvonuló, díszes kerekeken 
gördülő ún. „uszályok” múzeumát is. 
Szállás TOYAMA-ban.

12. nap: Japán Alpok - Tokió
A mai napot teljes egészében a 
természetnek szenteljük. Vonattal 
és autóbusszal utazunk át a Japán 
Alpokon 2.450 méter magasságot 
elérve. Kirándulunk még felvonóval 
és libegővel is a nap során, így az 
őszi színekbe boruló tájat, patako-
kat, vízeséseket, a gyönyörű Kurobe 
tavat - a rajta épült völgyzáró gát az 
emberi akarat és teljesítőképesség 
lenyűgöző példája - jobban meg-
csodálhatjuk. A hegycsúcsok kö-
zött folytatva utunkat megérkezünk  
TOKIÓ-ba, szállás.

13. nap: Yamagata - Yamadera - 
Sendai: a megszentelt hegy
A mai napon szuperexpresszel 
(Sinkanszen) utazunk északra, Ya-
magatába, és onnan a „japán Me-
teorák”-hoz, a Yamaderába. Itt a 
cédrusok között 1015 lépcső meg-
mászása vár ránk felfelé. A csodá-
latos panoráma kis „szentélyekkel” 
a hegyoldalon kárpótol majd ben-
nünket a fáradalmakért. Úgy tartják, 

minden egyes lépcsőfok megtételé-
vel távolodunk földi bűneinktől, és 
közelebb kerülünk a megvilágoso-
dáshoz! Az első templomot 860-ban 
alapították, és a hely, illetve a hegyi 
templomok szépségét még a leghí-
resebb haikuköltő, Bashó is megé-
nekelte. Szállás SENDAI-ban.

14. nap: Matsushima - Tokió: vizek 
varázsa
A mai napon megismerhetjük a 3 
legszebb japán táj közül a másodi-
kat (az első Miyajima volt) - kb. 1 órát 
hajókázunk a Matsushima-öböl 300 
apró, fenyő borította, és kormoránok 

lakta kis szigete között. MATSU- 
SHIMA-ban megnézzük a hely jel-
képévé vált Godaido templomot 
(az Öt Istenség temploma), majd 
elsétálunk a Tohoku (Északkelet) 
leghíresebb zen templomához, az 
1609-ben épült Zuiganjihoz. Látoga-
tásunkat követően irány TOKIÓ. Az 
esti órákban transzfer a tokiói Hane-
da nemzetközi repülőtérre, majd ha-
zautazás, átszállással.

15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.
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    JAPÁN ŐSSZEL  & HOSSZABBÍTÁS
Dátum:    10.23 - 10.31.  + 6 éjszaka

RÉSZVÉTELI DÍJ:  625.500,- Ft  +498.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  175.000,- Ft           --- 
Félpanziós felár* (ajánlott!):  51.500,- Ft    +36.500,- Ft 
Egyágyas felár:   89.600,- Ft  +78.400,- Ft
Vonatbérlet az összes útvonalra: 94.600,- Ft  +56.100,- Ft
Belépőjegyek kb.:   12.000,- JPY  +8.000,- JPY
Szervizdíj / borravaló:  25,- USD   +20,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 % 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, vonattal, komppal és hajóval, a hosszabbításon kabinos felvonóval, illetve libegővel is; szállás középka-
tegóriás szállodákban, a hosszabbításon 1 éj japán szobákban; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
*Fakultatív főétkezések: büféebéd: 3., 6., 7., 8. napokon + 1 japán menüs ebéd 4. napon, a hosszabbításon menüs ebéd a 10. napon, japán menüs ebéd 
a 11. napon, japán menüs vacsora a 9. napon.
UNESCO Világörökségek: Kamakura: Buddha szobor, Nikkó templomai és szentélyei, Kiotó történelmi műemlékei, Nara történelmi műemlékei, Miyajima 
szigete, Hiroshima: Béke emlékmű, Shirakawago történelmi falvak

További információkért keresse fel honlapunkat!

Ezt az utat csak megfelelő egészségi állapot, jó 
fizikai kondíció esetén ajánljuk a hosszú utazás 
és az esetenként megterhelőbb programok, nagy 
szintkülönbségek miatt!

YAMADERA

SHIRAKAWAGOKANAZAWA
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Újra kínálatunkban!
Malajzia - Szingapúr - Indonézia legjava
Petronas-tornyok Kuala Lumpurban
2 teljes nap Szingapúrban 
Yogyakarta - a művészetek fővárosa
UNESCO Világörökségek sora
Pihenjen tovább BALI tengerpartján!

Trópusi tájakon MÁJUS 20 - JÚNIUS 1.
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1. nap: Budapest - Kuala Lumpur
Repülés Budapestről átszállással 
Kuala Lumpurba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Kuala Lumpur - Putrayaja
Érkezés a délelőtti órákban. Város-
nézés Malajzia adminisztratív fővá-
rosában, PUTRAJAYA-ban. A leg-
ismertebb látnivalók megtekintése: 
miniszterelnöki rezidencia, a rózsa-
szín kupolás Putra Mosque, a királyi 
család lakhelye,  Igazságügyi palota. 
Ebéd Kuala Lumpur hangulatos Bukit 
Bintang éttermi negyedében, majd 
transzfer a szállodába, pihenés és 
szabadidő. Szállás Kuala Lumpurban.

3. nap: Kuala Lumpur
Kirándulás a Batu barlangokhoz. A 
barlang ritka természeti képződmé-
nyei közül a legnépszerűbb a Temp-
lombarlang, ahol a szentély megte-
kintéséhez először meg kell mászni 
276 lépcsőfokot. Ha ez sikerült, ak-
kor egy életre szóló élményben lesz 
részünk! Visszatérés KUALA LUM-
PUR-ba, városnézés: Petronas iker-
tornyok, Jamek Mosque, a régi és az 
új Királyi Palota, Nemzeti Emlékmű, 
Nemzeti Mecset, Függetlenség tere 
és a kínai negyedben a színpompás 
Sri Mariamman hindu templom. Este 
maláj táncműsorral egybekötött va-
csora. Szállás Kuala Lumpurban.

4. nap: Melaka - Johor
Utazás MELAKA-ba. Ebédet köve-
tően városnézés: Porta de Santiago, 

Szent Pál templom, Stadhuys  
épülete, a Keresztény templom, 
Cheng Hoon Teng templom stb.  To-
vábbutazás autóbusszal Szingapúr 
irányába, szállás Johorban.

5. nap: Szingapúr
Városnézés SZINGAPÚR-ban: Mer-
lion (a városállam jelképe a félig hal, 
félig oroszlán), régi parlament, Raffles 
Hotel, Legfelsőbb Bíróság, városháza, 
Szent András Székesegyház, a város-
központ ultramodern épületei, a Sing-
apore folyó menti gyönyörű házsorok, 
Kis India, Kínai negyed. Szingapúr 
egyik leglenyűgözőbb modern építé-
szeti csodája a Szuperfa-liget, ahova 
szintén ellátogatunk a városnézés so-
rán. Szállás Szingapúrban.

6. nap: Szingapúr
A városnézés folytatása: az Orchi-
dea Kert megtekintése után kirán-
dulás a Sentosa-szigetre, mely igazi 
trópusi Disneylandként funkcionál, 
rengeteg természeti és mesterséges 
látványossággal. Délután szabad-
program Szingapúr központjában, a 
híres 2 km hosszú bevásárlóutca - az 
Orchard Road - környékén. Szállás 
Szingapúrban.

7. nap: Yogyakarta - Prambanan
Délelőtt átrepülünk Indonéziába. 
YOGYAKARTA-ban felkeressük 
Prambanan hindu, kőcsipkés temp-
lomait. Szállás a Közép-Jáva szívé-
ben fekvő Yogyakartában.

8. nap: Yogyakarta - Borobudur 
Városnézés YOGYAKARTA-ban:  
Szultáni palota, Wayang árnyékbá-
bokat készítő műhely, ezüst patko-
lókovács műhely és a Sonobudoyo 
Múzeum. Utazás BOROBUDUR-ba, 
a buddhista templomegyüttes-
hez. Az odavezető teraszokat kb. 
5 km hosszan Buddha tanításait 
ábrázoló domborművek, a szen-
télyt pedig 504 különböző Budd-
ha-szobor díszíti. Este fakultatív  
Rámájána táncos est megtekintése 
vacsorával. Szállás Yogyakartában.

9. nap: Bali / Denpasar - Ubud
Repülés délelőtt BALI szigetére. Ér-
kezést követően utazás UBUD-ba. 
A  zöldellő rizsföldekkel és dzsun-
gellel körbevett városka Bali igazi 
spirituális központja, ahol intenzíven 
szívhatjuk magunkba a különleges 
balinéz kultúrát. Pihenés, szállás 
Ubudban.

10. nap: Kintamani - Besakih - Tenganan
Kirándulásunk elsősorban Bali termé-
szeti, kulturális és művészeti értéke-
ire összpontosít. KINTAMANI fontos 
gyümölcs- és zöldségtermő vidék. 
BESAKIH „Anyatemploma” az Agung 
tűzhányó oldalán épült, hogy az iste-
neknek minél kevesebbet kelljen utaz-
niuk az áldozatokért. TENGANAN Bali 
egyik legősibb falva, híres a kultikus 
textíliáiról, melyek a legendák szerint 
viselőit megóvja a gonosz varázslat-
tól. Szállás Ubudban.

11. nap: Batubulan - Mengwi - Tanah Lot
BATUBULAN-ban táncbemutatón 
veszünk részt. Itt készülnek a balinéz 
őrzőszellemek, mitológiai teremt-

mények szobrai. MENGWI temploma 
az egykori királyság székhelyének fő 
látnivalója. A Batukaru vulkán alatt 
lévő BRATAN-TÓ partján épült Devi 
Danun istennő számára felszentelt 
Ulun Danu temploma, amely a szinte 
a víz felszínén lebegő hindu-budd-
hista szentélyről vált világhírűvé. 
A festői TANAH LOT a délnyugati 
tengerpart legszebb dísze. Az éles 
szirtekkel körülvett építmény csak 
apálykor közelíthető meg, és kizáró-
lag hinduk léphetnek a szentélybe, 
melynek lenyűgöző látványa is örök 
élményt nyújt. Szállás Ubudban.

12. nap: Bali / Ubud - Denpasar
Délelőtt szabadprogram. Ajánljuk 
meglátogatni UBUD sok csodálatos 
gyűjteménnyel rendelkező művészeti 
galériáját, továbbá kézműves piacain 
is érdemes körbenézni. Visszautazás 
DENPASAR-ba, a sziget fővárosába, 
ahol szembetűnő a hagyomány és 
a modern világ egyidejű jelenléte, 
hiszen a XXI. századra jellemző lakó-
parkok, bevásárlóközpontok mellett 
a belváros területén még érintetlen 
rizsföldek váltják egymást. Az esti 
órákban hazautazás Budapestre át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a reggeli órák-
ban a menetrend függvényében.

Délkelet-Ázsia ultramodern metropoloszai után irány Indonézia, a világ 
legnépesebb muszlim vallású demokráciája, végül a smaragdszínű, tera-
szos rizsföldek, a harmóniát sugárzó templomok és szentélyek, színpompás 
virágok és a mindig nyugalmat árasztó, mosolygós emberek szigete, Bali.

Dátum:   05.20 - 06.01. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  498.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 154.000,- Ft 
Belföldi repülőjegy:  430,- USD (itthon fizetendő, indulás előtt!) 
Egyágyas felár:  174.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  70,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program min. 10 fő esetén: Rámájána előadás vacsorával Yogyakartában: 30,- USD 
A részvételi szándékot kérjük jelentkezéskor előre jelezni, a programok díját indulás előtt kifizetni!
Részvételi díj tartalma: utazás nemzetközi- és helyi repülőjáratokkal, légkondicionált autóbu-
szokkal, helyi középkategóriás szállodák; félpanzió (reggeli és ebéd vagy vacsora a programoktól 
függően); belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.  
UNESCO Világörökség: Melaka, Borobudur Buddhista templom, Yogyakarta: Prambanan Hindu 
templomok, Bali: kultúrtáj (öntözőrendszer - subak)

További információkért keresse fel honlapunkat!

PIHENJEN BALI TENGERPARTJÁN!
Kérjük, hogy esetleges hosszabbítási igényü-
ket jelentkezéskor közöljék, a repülőjegy 
módosítása miatt.

BALI
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Távol-keleti gyémántok

Tavaszi szünet idején!
Garantáltan KIS CSOPORTOS utazás
Közkedvelt ázsiai kombináció
A Távol-Kelet lenyűgöző metropoliszai
Hongkong - Makaó - Kuala Lumpur
Lantau-sziget - Hongkong tüdeje
Melaka - az egykori gyarmati város

1. nap: Budapest - Hongkong
Repülés Budapestről Hongkongba, 
átszállással. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Hongkong
Érkezés a délutáni órákban, transzfer 
a szállodába, pihenés. Esti szabad 
programként érdemes a Kowloo-
ni-öböl menti sétálóutcát felkeresni, 
ahonnan a leglátványosabb az es-
ténként 8-kor kezdődő lézer-show, 
zene ritmusára váltakoznak a Kow-
loon és a Hongkong-sziget irodahá-
zainak fényei. Szállás Hongkongban.

3. nap: Hongkong - Makaó
Városnézés az égig érő városban, 
HONGKONG-ban. A térség keres-
kedelmi és pénzügyi központja 
1200-nál is több felhőkarcolójával 
világcsúcstartónak számít. A 428 
méter magasan elhelyezkedő Vik-
tória-csúcs kilátójából elképesz-
tő látvány tárul elénk a forgalmas 
öbölre, valamint a közeli szigetek-
re. A sziget déli részén található az 
Aberdeen-öböl, ahol csaknem 3000 
ember él lakóhajókon. Késő délután 
utazás gyorshajóval az „ázsiai Las 
Vegas”-ba. MAKAÓ csodálatos: múlt 
és jövő találkozása, szépen gondo-
zott parkok, több száz éves portugál 
templomok, erődök, szépen felújí-
tott kormányzói épületek, óvárosa 
pedig világörökségi helyszín. Esti 
kikapcsolódás és vacsora a Fisher-
man’s Wharf komplexumban, ahol 
játékszenvedélyünknek is hódolha-
tunk. Szállás Makaón.

4. nap: Makaó - Hongkong
Városnézés a kaszinók fővárosában: 
Szent Pál katedrális romjai, Largo do 
Senado - a portugál városrész fő-
tere, A-Ma templom, Makaó torony, 
Lisszabon kaszinó. A program során 
ebéd. Ízelítőt kapunk Makaó szige-
teiből is, melyek az elmúlt évtized 
nagyszabású beruházásainak kö-
szönhetően folyamatosan fejlődnek: 
Taipa, Coloane és a köztük fekvő 
Cotai. Szabadidő, majd visszautazás 
gyorshajóval Hongkongba, szállás.

5. nap: Lantau-sziget - Kuala Lumpur
Kirándulás a Hongkong tüdejének 
tartott LANTAU-ra. Míg Hongkong 
a felhőkarcolók városa, a közigaz-
gatásilag hozzá tartozó Lantau szi-
get megőrizte kisvárosi hangulatát. 
A sziget 1000 m magas hegycsú-
csán áll a világ legnagyobb bronz 
Buddha szobra. Hatalmas hegyek 
között bukkan elő a 26 méteres 
Tian Tan Buddha, amit a lélegzetel-
állító Ngong Ping 360 felvonóról is 
megcsodálunk. A kora esti órákban 
továbbutazás repülővel Kuala Lum-
purba. Szállás a maláj fővárosban.

6. nap: Kuala Lumpur
Városnézés KUALA LUMPUR-ban, 
amely álmos kis faluból Ázsia egyik 
legdinamikusabban fejlődő, modern és 
gazdag városává nőtte ki magát. Malaj-
zia fővárosának legismertebb látnivalói: 
a Jamek Mosque, a régi és az új Királyi 
Palota, a Nemzeti Emlékmű, a Nemzeti 
Mecset, a Függetlenség tere és a kínai 

negyedben a színpompás Sri Mari-
amman hindu templom. Este maláj 
táncműsorral egybekötött vacsora.  
Szállás Kuala Lumpurban.

7. nap: Kuala Lumpur
Kirándulás a fővárosközeli Batu bar-
langokhoz. A mészkő hegyen rend-
kívül sok barlang és hindu szentély 
található. A templomrendszer ritka 
természeti képződményei közül a 
legnagyobb és legnépszerűbb a 
Templombarlang, ahol a szentély 
megtekintéséhez először meg kell 
mászni 276 lépcsőfokot. Ha ez sike-
rült, akkor egy életre szóló élmény-
ben lesz részünk! Visszatérés KUALA 
LUMPUR-ba. Ebédet követően nem-
csak Malajzia, de a mérnöki zseniali-
tás jelképévé is vált, híres Petronas 
ikertornyok 86. emeletéről megcso-
dáljuk a főváros panorámáját. Nap 
végén a központi piac forgatagában 
vásárlási lehetőséget is biztosítunk. 
Szállás Kuala Lumpurban.

8. nap: Putrajaya - Melaka - Johor
A mai tartalmas nap első állomása 
PUTRAJAYA, az ország kormányzati 
központja. A legismertebb látniva-
lók megtekintése: miniszterelnöki 
rezidencia, a rózsaszín kupolás Put-
ra Mosque, a királyi család lakhelye, 
igazságügyi palota. Továbbutazás 
MELAKA-ba. A települést Parames-
wara, palembangi hindu herceg 
alapította. Egykor portugál, holland 
majd angol gyarmat volt, az épüle-
tek máig őrzik az európai befolyás 
jegyeit. Ebédet követően városnézés: 
Porta de Santiago, Szent Pál temp-
lom, Stadhuys épülete, a Keresztény 
templom, Cheng Hoon Teng templom 

stb. Továbbutazás autóbusszal Szin-
gapúr irányába, szállás Johorban.

9. nap: Szingapúr
SZINGAPÚR a világ egyik legkisebb, 
mégis egyik legsikeresebb országa, 
1965-ben elnyert függetlensége óta 
rohamos fejlődésnek indult. Város-
nézés SZINGAPÚR-ban. Merlion (a 
városállam jelképe a félig hal, félig 
oroszlán) gyönyörű kilátással az 
öbölre, a régi parlament, a műemlék-
ké nyilvánított Raffles Hotel, Legfel-
sőbb Bíróság, városháza, Szent And-
rás Székesegyház, a városközpont 
ultramodern épületei, a Singapore 
folyó menti gyönyörű házsorok, Kis 
India, Kínai negyed. Szingapúr egyik 
leglenyűgözőbb modern építészeti 
jelensége a tengertől visszahódított 
területen kialakított Gardens by the 
Bay parkban felépített Szuperfa-li-
get, ahova szintén ellátogatunk. 
Szállás Szingapúrban.

10. nap: Szingapúr
A szingapúri városnézés folytatása: 
Orchidea Kert megtekintése, majd 
kirándulás a Sentosa-szigetre, mely 
egykor katonai bázis volt. Ma már 
igazi trópusi Disneyland-ként funk-
cionál, rengeteg természeti és mes-
terséges látványossággal kiépített 
hely. A késő esti repülőtéri transzfe-
rig búcsúvacsora és szabadprogram 
a híres 2 km hosszú Orchard Road 
környékén. Hazautazás Budapestre 
az éjjeli órákban átszállással. 

11. nap: Szingapúr - Budapest
Érkezés Budapestre a kora délutáni 
órákban várható, a menetrend függ-
vényében.

Színes és tartalmas körutazásunk során Délkelet-Ázsia leghíresebb, 
ultramodern metropoliszaival és a Világörökség részét képező, elbű-
völő koloniális városkákkal ismerkedünk, bepillantást nyerve a térség 
kultúrájába és mindennapjaiba.

Dátum:   04.02 - 04.12. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  599.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 158.000,- Ft 
Belföldi repülőjegy:  270,- USD (itthon fizetendő, indulás előtt!) 
Egyágyas felár:  173.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest-Hongkong és Szingapúr-Bu-
dapest között, átszállással Dohában, a körutazáson légkondicionált autóbuszokkal, helyi repülőjáratokkal és 
komppal; helyi középkategóriás szállodák; félpanzió (reggeli és napi egy főétkezés, a 3. nap reggelitől a 10. nap 
vacsoráig); belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.  

UNESCO Világörökség: Makaó történelmi városmagja, Melaka óvárosa

További információkért keresse fel honlapunkat!

SZINGAPÚR - SZUPERFA-LIGET
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Extra gazdag program
Legközkedveltebb ázsiai körutunk
UNESCO világörökségi helyszínek sora
Halong-öböl - bizarr sziklaformációk
Luang Prabang - Laosz ékköve
Angkor ősi városának templomai

Vietnam - Laosz - Kambodzsa

116

1. nap: Budapest - Saigon
Repülés Budapestről átszállással Sa-
igonba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Saigon
Érkezés SAIGON-ba (Ho Chi Minh 
Város) kora délután. Kirándulás az 
alagútrendszeréről híres egykori ge-
rillabázishoz, a Cu Chi alagutakhoz. 
Megtekintjük a vietkongok által készí-
tett leleményes csapdákat, filmvetí-
tést láthatunk továbbá az amerikai ka-
tonai bázis alá épített kiterjedt alagút 
rendszerről. Szállás Saigonban.

3. nap: Saigon
Egész napos városnézés Vietnam leg-
nagyobb városában, SAIGON-ban: 
Notre Dame katedrális, városháza, 
főposta épülete, Újraegyesítési palo-
ta, Háborús emlékek múzeuma, Thien 
Hau Pagoda, kínai negyed, Binh Tay 
piac. Szállás Saigonban.

4. nap: Mekong-delta - Ben Tre 
Egész napos kirándulás a Mekong 
folyó torkolatához. Ez a vidék Viet-
nám „éléskamrája”. Az innen szár-
mazó rizs, egzotikus gyümölcsök, 
méz stb. látja el az ország nagy 
részét. Úticélunk a Mekong folyó 
deltái közt elterülő, festői BEN TRE. 

Érkezésünk után motorcsónakkal 
tekintjük meg a folyó és környéké-
nek gazdag élővilágát, a helyi tég-
laégetők praktikáit, kikötünk egy-
két szigeten, kézműves falvakba 
látogatunk. A helyi specialitásokban 
gazdag ebédet követően utunkat az 
elbűvölően zöldellő rizs- és zöldség-
földekre folytatjuk a csatornákon 
hajókázva. Szállás Saigonban.

5. nap: Danang - My Son - Hoi An
Repülés délelőtt Saigonból Dan-
angba, majd utazás autóbusszal MY 
SON-ba. A város kivételes példája a 
hindu építészet délkelet ázsiai ha-
tásának. A Csampa-dinasztia idején 
fontos vallás központ is volt. To-
vábbutazás autóbusszal Hoi Anba. 
Szállás Hoi Anban.

6. nap: Hoi An - Hue
HOI AN ősi települése felkerült a Vi-
lágörökség listára, Danangtól délre 
található festői szépségű városka. 
Megtekintjük a település legősibb 
pagodáját, Chua Chuc Thanh-t, az 
évszázados kereskedőlakokat, a 
400 éves fedett japán hidat. Délután 
továbbutazás HUE-ba. Látogatás a 
Dong Ba piacon. Szállás Huéban.

7. nap: Hue - Hanoi
Az egész napos városnézés hajóki-
rándulással indul a Parfüm-folyón. 
Látogatás a Hét Történet (Thien 
Mu) pagodához, majd Minh Mang 
sírjához. Az egykori császárváros a 
pekingi Tiltott város mintájára épült: 
Ngo Mon kapu, Thai Hoa palota, 
Mandarinok Csarnoka, Tiltott bíbor 
város (a császár személyes birodal-
ma), Tu Duc uralkodó sírja. Esti órák-
ban repülés HANOI-ba, szálllás.

8. nap: Hanoi
Városnézés Ázsia egyik legkelle-
mesebb városában, amely tavairól, 
árnyékos sugárútjairól és szép par-
kjairól híres: Ho Si Mihn Mauzóleum, 
Egypilléres Pagoda, Operaház, a neo-
gótikus Szent József katedrális, Iro-
dalom Temploma, a város szívében 
lévő Hoan Kiem-tó. Szállás Hanoiban.

9. nap: Halong-öböl
Az egész napot a HALONG-öböl-
ben töltjük. Hajókirándulás a bizarr 
mészkősziklákkal tűzdelt tengeren, 
látogatás a Thien Cung cseppkő-
barlangban. Ebéd a hajó fedélzetén, 
visszautazás Hanoiba, szállás.

10. nap: Vientiane
Délelőtt átrepülünk a laoszi fővá-
rosba. Ismerkedés VIENTIANE főbb 
látnivalóival: Wat That Luang (Kirá-
lyi Stupa), Laosz legfontosabb nem-
zeti emlékműve, Diadalív (tetejéről  

gyönyörű kilátás nyílik az egész vá-
rosra), Wat Pha Keo templom, Wat 
Si Saket, Wat Si Muang. Szállás Vi-
entiane-ban.

11. nap: Luang Prabang
Délelőtt repülés LUANG PRA-
BANG-ba, mely a csodálatos temp-
lomairól és az azt övező mesésen 
szép tájról nevezetes, és az UNESCO 
Világörökség része. Városnézés: Wat 
Xieng Thong, Wat Visoun, Wat That 
Luang majd látogatás az egykori ki-
rályi palotában, amely ma Nemzeti 
Múzeumként látogatható, 1975-ig 
lakta a királyi család. Csodás a nap-
lemente látványa a Phusi dombról, 
melyre 330 lépcsőfok leküzdése 
után juthatunk fel. Szállás Luang 
Prabangban.

12. nap: Luang Prabang
Hajókirándulás a Mekongon a PAK 
OU-barlangokhoz, amit a helyiek 
szent helyként tisztelnek. A barlang 
belsejében több ezer faragott szob-
rot helyeztek el az évek során erre 
járt vándorok. Majd Laosz egyik ki-
hagyhatatlan természeti látványos-
ságát, a Smaragd-vízesést keressük 
fel. A dzsungel szívében, méteres 
növénylevelek között egy-két méte-
res szintkülönbséggel türkizkék vizű 
medencék sora követi egymást. Visz-
szaútban Luang Prabang-ba megné-
zünk egy helyi falut is. Szállás.

18 napos tartalmas körutazásunk során 3 ország leghíresebb, egytől-egyig 
lenyűgöző helyszíneivel ismerkedünk, bepillantást nyerve eme távoi tájak 
kultúrájába, mindennapjaiba. Közkívánatra egy teljes nappal többet töltünk 
Saigonban, és megtekintjük a vietkongok leleményes alagútrendszerét is!

HANOI

HUE
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13. nap: Luang Prabang - Angkor
Repülés Angkorba. Érkezés után 
transzfer a szállodába, pihenés. 
Szállás Siem Reapben.

14. nap: Angkor
Ismerkedés az ősi királyi város leg-
szebb templomaival, palotáival. 
Elsőként a legismertebb ANGKOR 
WAT szerepel a programunkban. 
A nap befejezéseként a PHNOM 
BAKHENG megtekintése, ahonnan 
csodálatos a naplemente látványa. 
Szállás Siem Reapben.

15. nap: Angkor másodszor
Az előző nap folytatásaként meg-
ismerkedünk ANGKOR további ne-
vezetességeivel: BANTEAY SREI,  

ANGKOR THOM, TA PROHM, 
BAYON stb. Szállás Siem Reapben.

16. nap: Phnom Penh
Utazás autóbusszal Kambodzsa 
fővárosába. A csoport útközben 
SKUON-ban, a sült pókokról és bo-
garakról híres kisvárosban tesz egy 
rövid látogatást. Érkezés PHNOM 
PENH-be az esti órákban, szállás.

17. nap: Phnom Penh - Doha 
Városnézés: Királyi Palota, az Ezüst 
Pagoda, a vörös khmerek egykori 
börtöne, piac. Délután hazautazás 
dohai átszállással. Éjszaka a repülőn.

18. nap: Doha - Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

ANGKOR

Dátum:   11.05 - 11.22.  
RÉSZVÉTELI DÍJ:  599.800,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:  158.000,- Ft 
Egyágyas felár:   165.900,- Ft
Belföldi repülőjegyek kb.:  750,- USD  (Itthon az elutazás előtt fizetendő!)
Szervizdíj / borravaló:  80,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Vízumok, illetékek: 
Vietnam: kb. 25,- USD + 3.500,- Ft ügyintézési díj (Irodánkban előre fizetendő!)
Kambodzsa: kb. 30,- USD (Belépéskor a határon fizetendő!)
Laosz: kb. 30,- USD (Belépéskor a határon fizetendő!) 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, hajóval; helyi középkategóriás szállodák; félpan-
zió (reggeli és ebéd v. vacsora programtól függően); idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Vietnam: Hue császárváros műemlék-együttese, Ha Long-öböl, Hoi An ősi városa, 
My Son szentély, Kambodzsa: Angkor romjai, Laosz: Luang Prabang

További információkért keresse fel honlapunkat!

Ezt az utat csak megfelelő egészségi állapot, jó fizikai kondíció esetén ajánljuk a hosszú utazás és az 
esetenként megterhelőbb programok, szélsőséges időjárási viszonyok miatt.

VIENTIANE

PAK OU PHNOM PENH
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Vietnam - Laosz - Kambodzsa csodái
Mikulásnapi ajándék!
11 nap - 3 lenyűgöző ország
Ha nincs ideje a hosszú programra
Halong-öböl - bakancslistás hely
Angkor ősi városának templomai
Luang Prabang - UNESCO Világörökség

Indokína legjava NOVEMBER 26 - DECEMBER 6.

118

1. nap: Budapest - Da Nang
Elutazás Budapestről menetrend-
szerinti repülőjárattal, átszállással Da 
Nangba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Da Nang - Hoi An - Hue
Érkezés Da Nang-ba a reggeli órák-
ban, majd továbbutazás HOI AN-ba. 
A festői szépségű városka méltán Vi-
lágörökségi helyszín. Megtekintjük az 
ősi település legrégebbi pagodáját, 
Chua Chuc Thanh-t, az évszázados 
kereskedőházakat, és a 400 éves fe-
dett japán hidat. Továbbutazás HUE-
ba. Látogatás a Dong Ba piacon. 
Szállás Huéban.

3. nap: Hue - Hanoi
Az egész napos városnézés hajóki-
rándulással indul a Parfüm-folyón. 

Látogatás a Hét Történet (Thien 
Mu) pagodához, majd Minh Mang 
sírjához. Az egykori Császárváros a 
pekingi Tiltott város mintájára épült: 
Ngo Mon kapu, Thai Hoa palota, Man-
darinok Csarnoka, Tiltott bíbor város 
(a császár személyes birodalma), Tu 
Duc uralkodó sírja. Esti órákban repü-
lés HANOI-ba, szálllás.

4. nap: Halong-öböl
Reggeli után egész napos kirándulás 
a HALONG-öbölbe. Hajókirándulás a 
bizarr mészkősziklákkal tűzdelt ten-
geren, látogatás a Thien Cung csepp-
kőbarlangban. Szállás Hanoiban.

5. nap: Hanoi - Luang Prabang
Városnézés Ázsia egyik legkelle-
mesebb városában, amely tavairól, 

árnyékos sugárútjairól és szép par-
kjairól híres: Ho Si Mihn Mauzóleum, 
Egypilléres Pagoda, Operaház, a 
neogótikus Szent József katedrális, 
Irodalom Temploma, a város szívé-
ben lévő Hoan Kiem-tó. Esti órákban 
repülés Luang Prabangba, szállás.

6. nap: Luang Prabang
Városnézés a csodálatos templo-
mairól és az azt övező mesésen 
szép tájról nevezetes, UNESCO Vi-
lágörökséghez tartozó LUANG PRA-
BANG-ban: Wat Xieng Thong, Wat 
Visoun, Wat That Luang majd kirán-
dulás a Smaragd vízeséshez. Szállás 
Luang Prabangban.

7. nap: Luang Prabang
A napot a Phu Si hegynél kezdjük, 
ahonnan megcsodáljuk a gyönyörű 
napfelkeltét. Ezt követően elhajó-
zunk motoros csónakokkal a PAK 
OU-barlangokhoz. A napot múze-
umlátogatás zárja az egykori királyi 
palotában, amely ma Nemzeti Múze-
um. Szállás Luang Prabangban.

8. nap: Luang Prabang - Angkor
Repülés Siem Reap-be, Kambodzsa 
leghíresebb látnivalójához, az Ang-
kori templomvároshoz. Érkezés után 
transzfer a szállodába, majd szabad-
program. Szállás Siem Reapben.

9. nap: Angkor
Ismerkedés az ősi királyi város mes-
terséges víztükrök között épült 
templomaival, palotáival. Elsőként 
ANGKOR WAT szerepel a progra-
munkban, majd az ANGKOR THOM, 
BAYON megtekintése következik. A 
napot a PHNOM BAKHENG-nél fe-
jezzük be egy csodálatos naplemen-
te látványával. Szállás Siem Reapben.

10. nap: Angkor másodszor
Megismerkedünk ANGKOR további 
nevezetességeivel: BANTEAY SREI, 
TA PROHM, majd a félnapos kirándu-
lást ebéddel zárjuk. Este hazautazás 
Dohán keresztül átszállással.

11. nap: Budapest
Átszállás után, továbbutazás Buda-
pestre, érkezés a reggeli órákban a 
menetrend függvényében.

Dátum:   11.26 - 12.06.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  399.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  145.000,- Ft
Egyágyas felár:   98.500,- Ft
Belföldi repülőjegyek kb.:  550,- USD
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD 

Vízumok, illetékek: Vietnam: kb. 25,- USD + 3.500,- Ft, Kambodzsa: kb. 30,- USD, Laosz: kb. 30,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Da Nang, Siem Reap-Budapest útvonalon menetrend szerinti 
repülőjáraton, valamint helyi repülőjáratokkal, a körutazáson autóbuszokkal és hajóval; helyi *** / **** 
kategóriás szállodák; félpanzió (reggeli + ebéd vagy vacsora); idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Vietnam: Hoi An, Hue, Halong-öböl, Kambodzsa: Angkor, Laosz: Luang Prabang

További információkért keresse fel honlapunkat!

A tavalyi évben megújult rövidebb indokínai utunkat ismét megszervez-
zük, ami akár  mikulásnapi meglepetés is lehet! 11 nap alatt 3 fantasztikus 
ország leghíresebb helyszíneit keressük fel, hogy ízelítőt kapjunk Délke-
let-Ázsia hangulatából és eldönthessük, hová szeretnénk legközelebb visz-
szatérni és jobban megismerni. A pontosan kétszer annyi időtartamú nagy 
Indokínai körutazásunk ugyan több tartalommal, és látnivalóval bír, de 
gondoltunk azon utastársakra is, akiknek kevesebb idejük van az utazásra. 

HALONG-ÖBÖL

ANGKOR

LUANG PRABANG
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Új programváltozat!
Az őszi szünet idején
A sztupák és templomok birodalma
Burma legkiemelkedőbb látnivalói
Shwedagon pagoda - Világörökség!
Az Inle-tó cölöpökre épült falvai
Bagan - az ezer templom vidéke 

Burma fénypontjai OKTÓBER 25 - NOVEMBER 3.
Drágakövek - rubin, zafír és smaragd - birodalmába invitáljuk Önöket! 
Rövidebbre átdolgozott változatban ajánljuk Önöknek Burma kihagyha-
tatlan látnivalóit. Mianmart a helyiek őszinte, tolakodástól mentes ked-
vessége emeli Délkelet-Ázsia egyre kedveltebb úti céljává.

1. nap: Budapest - Rangun (Yangon)
Repülés Budapestről dohai átszál-
lással Rangunba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Rangun
Kora reggeli érkezés Rangunba. A 
szobák elfoglalását és a reggelit 
követően városnézés a közelmúlt 
fővárosában: a zarándoklatok fon-
tos központja a 48 méter magas, 8 
szegletű Sule Pagoda, belváros és a 
gyarmati negyed, a Bogyoke piac, 
amit Scott Marketnek hívnak. Mian-
mar legnagyobb buddhista temp-
loma, szent helye és legfőbb neve-
zetessége a Shwedagon Pagoda, az 
UNESCO Világörökség része. Egyfaj-
ta „buddhista mekka”, minden hívő-
nek álma eljutni ide. A naplemente 
elképzelhetetlen látvány a 20.912 
darab színarany téglából álló, több 
mint 10.000 gyémánttal és különbö-
ző drágakövekkel díszített sztúpá-
kon. Szállás Rangunban.

3. nap: Heho - Inle-tó
A reggeli órákban átrepülünk Hehó-
ba, onnan továbbutazás autóbusszal 
az Inle-tó partjára. Hajókázás a tavon 
és a tóra épült cölöpházak között 
kb. 4-5 fős csónakokon felejthetet-
len élmény. A tóra épült szálláshely 

felé haladva, megállunk néhány he-
lyi falu kézműves manufaktúrájánál, 
ahol sokféle ajándéktárgyat vásárol-
hatunk. Szállás az Inle-tónál.

4. nap: Inle-tó - Pindaya 
A Shan-hegység által határolt, 900 
méter magasan fekvő legendás IN-
LE-TÓ igazi oázis. Ismét csónakokba 
szállunk, és folytatjuk a tó felfede-
zését. Az úszó kertek, úszó falvak, 
a természet szépsége és a találé-
kony emberek munkája lenyűgöző! 
Megfigyelhetjük a halászok egyedi 
evezőtechnikáját: ők a lábukra erő-
sítik az evezőlapátot és így hajtják 
a csónakjaikat, mert a halászathoz 
szükségük van mindkét kezükre. A 
nap során megnézzük még a Pha-
ung Daw Oo pagodát, az Inn Paw 
Khon falut, amely selyemszövésről 
híres és felkeressük a térségben élő, 
nyakgyűrűt viselő Padaung törzset. 
A zsiráfnyakú nők nyakát gyermek-
koruktól kezdve nyújtják fém karikák 
használatával. Délután továbbutazás 
Pindayába. Szállás.

5. nap: Pindaya - Mandalay
Látogatás a SHWE U MIN sztupák-
nál. PINDAYA barlangjainak zeg-
zugos járataiban több mint 8.000 

különféle anyagból készült Buddha- 
szobor található. Szállás Mandalay-ben.

6. nap: Mingun - Mandalay

Délelőtt hajókirándulás a közeli 
MINGUN-ba, Mianmar utolsó királyi 
városába, ahol a világ legnagyobb, 
épségben megmaradt harangja ta-
lálható. Séta a befejezetlen Mingun 
Pagodához, melynek tetejéről pá-
ratlan kilátás nyílik a környékre. Dél-
után városnézés a Burma szívében 
található MANDALAY-ben, amely az 
ország második legnagyobb telepü-
lése és egykor fővárosa is volt. Láto-
gatás a Mahamuni Pagodában, majd 
a Kuthodaw Payát nézzük meg, ahol 
a központi sztúpa körül miniatűr pa-
vilonok találhatók és mindegyikben 
egy márványtábla kapott helyet. A 
729 márványtáblát buddhista írás-
jelek díszítik, a világ legnagyobb 
könyve. Végezetül a Shwenandaw 
Kyaung fából épült kolostorba láto-
gatunk, ahol a szerzetesek esti imá-
hoz vonulását is láthatjuk. Szállás 
Mandalay-ben. 

7. nap: Amarapura - Sagaing - Inwa -  
Mandalay
Egész napos kirándulás az egykori 
királyi városokba. Elsőként az ősi 
fővárosba, AMARAPURA-ba látoga-
tunk, megtekintjük a Mahagandayon 
kolostorban élő kb. 1200 szerzetes 
ételosztási ceremóniáját Továbbuta-
zás az Ayeyarwardy-folyó túloldalán 

épült és „Kis Bagannak” tartott val-
lási központba, SAGAING-ba. Majd 
ismerkedés INWA-val, a Burmai Ki-
rályság egykori fővárosával. Szállás 
Mandalay-ben.

8. nap: Bagan
Reggeli órákban átrepülünk Bagan-
ba Egész napos városnézés a burmai 
civilizáció bölcsőjében, BAGAN-ban, 
a mianmari Angkorban. Ázsia legna-
gyobb régészeti területe az UNES-
CO Világörökség része, a több ezer 
pagoda leírhatatlan látványt nyújt. 
A romterületen barangolás során 
láthatjuk többek között: Shwezigon 
pagoda, Ananda templom, Dhanna 
Yangi templom, Bupaya pagoda, 
Byaukgyi templom. A naplementét 
az Ayeyawady folyón hajózva cso-
dáljuk meg. Szállás Baganban.

9. nap: Bagan - Rangun
A menetrend függvényében átre-
pülünk Baganból Rangunba. Ismer-
kedés a város további látnivalóival: 
a Chauk Htat Gyi Pagoda (hatalmas 
fekvő Buddha pagoda), a Kandawgyi 
tó környéke. Vacsorát követően pihe-
nés a szállodában a későesti repülő-
téri transzferig. Hazautazás átszállás-
sal, éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest
A kora reggeli átszállást követően 
érkezés Budapestre a déli órákban a 
menetrend függvényében.

Dátum:   10.25 - 11.03.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  455.900,- Ft    
Repülőtéri illeték kb.:  135.000,- Ft     
Belső repülőjegyek:   390,- USD (Indulás előtt itthon, az irodában fizetendő!)
Egyágyas felár:   101.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  50,- USD
Burmai vízum kb.:   50,- USD (1 db fénykép szükséges és irodánkban fizetendő!)
Vízum ügyintézés díja:  3.500,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest - Rangun - Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjárattal, 
átszállással Dohában, a programok során légkondicionált autóbusszal, helyi repülőjáratokkal és csónakokkal; 
szállás helyi középkategóriájú szállodák 2 ágyas, zuhanyozós / WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és ebéd vagy 
vacsora programoktól függően); belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Rangun: Shwedagon Pagoda; Bagan régészeti területe

További információkért keresse fel honlapunkat!
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AZ AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOM
Népszerű kombináció!
Katmandu és Patan mesés városai
Repülés a Mt. Everesthez
Varanasi - a hinduk szent városa
Taj Mahal - a szerelem emlékműve
Jaipur - a rózsaszín város

Mesés India & Nepál
A klasszikus aranyháromszög nevezetességein túl Varanasi szent városa, 
Katmandu és a Mount Everest , valamint az Aranytemplom is szerepel 
programunkban - mind kihgyhatatlan látnivaló! 
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1. nap: Budapest - Katmandu
Repülés Budapestről átszállással 
Katmanduba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Katmandu
Érkezés a déli órákban KATMAN-
DU-ba. Ellátogatunk a nepáli szent 
folyó, a Bagmati partján elhelyezke-
dő Siva templomához, melyet itt az 
istenség szelíd formájának, Pashu-
patinak szenteltek. Itt találkozhatunk 
hindu szerzetesekkel (szádukkal) is. 
Vacsora, szállás Kathmanduban.

3. nap: Repülés a Mt. Everesthez -  
Boudanath & Bakhtapur
Kora reggel fakultatív program ke-
retében repülőgépről gyönyörköd-
hetünk a Himalája csúcsaiban, kö-
zelről láthatjuk a Föld legmagasabb 
csúcsát, a Mt. Everestet. A napot a 
Katmandu-völgy nevezetességei-
nek felfedezésével töltjük: a sajátos 
hangulatú, nyüzsgő, tibeti buddhis-
ta templom, a BOUDANATH a világ 
legnagyobb sztúpája és a Nepálban 
élő tibeti menekültek legszentebb 
helye. BAKHTAPUR a völgy harma-
dik legnagyobb városa, a gyönyörű 
newari építészet emlékeivel. Meglát-
hatjuk többek között az 55 ablakos 
királyi palotát és annak bejáratát, az 
Arany Kaput, a legmagasabb és na-
gyon erős istenek és mitikus lények 
által őrzött, 30 méter magas Nyata-
pola templomot. Megismerhetjük az  

„önmagától létezőt”, a Swayan-
bunath templomot, a hagyomány 
szerint több mint kétezer éves épít-
ményt, mely a völgyet uraló domb-
tetőn épült, impozáns panorámával 
a városra. Vacsora, szállás Katman-
duban.

4. nap: Patan 
Kathmandu híres ikervárosába, 
a Malla királyok által építtetett, 
szépségek városának is nevezett 
PATAN-ba látogatunk. Egy mel-
lékutcában vár ránk a gyönyörű 
buddhista Arany Templom. A Dur-
bar téren találjuk a királyi palotát, a 
newari stílusú pagodákat és a kife-
jezetten indiai stílusú templomokat, 
mint pl. a Krishna Mandir. Visszaté-
rés Katmandu belvárosába. A királyi 
palotát körülölelő, szintén Durbar 
nevet viselő téren láthatjuk a város-
nak is valószínűleg nevet adó Kast-
hamandap templomot, melynek 
XII. századi építésekor egyetlen, 
hatalmas fa anyagát használták fel. 
Itt áll a majomistenről elnevezett 
Hanuman Dhoka palota és itt van 
a nepáli élő istennő, Kumari szép-
séges faragású palotája is. Vacsora, 
szállás Katmanduban.

5. nap: Katmandu - Delhi
Repülés DELHI-be, ismerkedés In-
dia fővárosával. A mogul császár, 
Humayun sírjának megtekintése 

után Delhi legnagyobb mecsetét 
a Jama Masjidot keressük fel, ahol 
egyszerre akár húszezer igazhitű is 
imádkozhat. A Qutub Minar az első 
és legrégibb iszlám építmény. Magas 
tornya és az udvarán álló, évszáza-
dok óta nem rozsdásodó vasoszlop 
mára Delhi szimbólumává vált. Több 
történelmi eseménynél fontos szere-
pet játszott a Vörös Erőd (kívülről). 
Megismerjük a brit birodalom indi-
ai fővárosaként a XX. század elején 
épített ÚJ DELHI-ben az India Kaput 
és a Parlamentet. A híres politikus és 
polgárjogi harcos, Mahatma Gandhi 
emlékhelyével, a szépen parkosított 
Raj Gath-tal folytatjuk és egy na-
gyon szép hindu templom, a Laks-
hmi-Narayan templom is szerepel 
programunkon. Vacsora és szállás 
Delhiben.

6. nap: Delhi - Varanasi
Délelőtt repülés VARANASI-ba 
(Benáresz), a hinduk szent városá-
ba. Először felkeressük a buddhista 
vallás egyik legszentebb helyét, Sar-
nath romvárost, ahol Buddha első 
prédikációját tartotta híveinek, to-
vábbá megismerjük India Anyácskát 
a Bharat Mata templomban. Este az 
Aarti ceremóniát, Gangesz partján 
tartott, látványos ünnepséget te-
kintjük meg, ahova riksákkal jutunk 
el. Vacsora, szállás Varanasiban.

7. nap: Varanasi - Khajuraho
Hajnali hajókirándulás a hinduk 
szent folyóján, a Gangeszen. A nap-
felkelte mellett a folyóban fürdőző 

zarándokok ezreit, és hindu teme-
tések, a hamvasztások kiváltságos 
helyszínéül szolgáló gathokat is lát-
hatjuk. Dél körül repülés Khajurahóba. 
KHAJURAHO-t a X. századi világhírű 
templomai, gyönyörűen faragott is-
tenszobrokkal, apszarákkal és erotikus 
Kámaszútra jelenetekkel gazdagon 
díszített remekművei tették népsze-
rűvé a turisták körében. Vacsora és 
szállás Khajurahóban.

8. nap: Khajuraho - Agra
Reggel utazás autóbusszal Jhansi-
ba, útközben ORCHÁ-ban, a Bun-
dela dinasztia által a Betwa folyó 
partján, a középkorban alapított 
városban megtekintjük a mai álla-
potukban is grandiózus királyi pa-
lotákat. Jhansiban az esti órákban 
expressz vonatra szállva utazunk 
tovább AGRÁ-ba. Vacsora, szállás 
Agrában.

9. nap: Agra
Városnézés AGRÁ-ban, amely a 
mogul uralkodók ideje alatt élte 
fénykorát. A Taj Mahal a fenséges 
síremlék, a szerelem emlékműve, 
amit Sah Jahan császár építtetett 
kedvenc felesége, a Palota Gyön-
gye, azaz Mumtaz Mahal tiszteleté-
re. Az Agra erőd a delhi erőd iker-
testvére, melynek belsejében több 
mogul császár is szépséges palotá-
kat építtetett vörös homokkőből és 
fehér márványból. Láthatjuk benne 
többek között Sah Jahan börtönét 
és Jehangir fekete trónusát is. Va-
csora, szállás Agrában.

VARANASI

KATMANDU
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10. nap: Fatehpur Sikri - Jaipur
Utazás FATEHPUR SIKRI-be, a szel-
lemvárosba, melyet a legnagyobb-
nak tartott mogul császár, Akbar 
építtetett az őt megsegítő szufi 
bölcs, Salim Chisti tiszteletére. A 
vörös homokkőből álmodott palo-
ta csodálatos keveréke a mogul, a 
perzsa, az iszlám és a hindu építé-
szetnek. A várost nem sokkal meg-
építése után - valószínüleg - vízhi-
ány miatt elhagyták. Továbbutazás 
Rajasthan fővárosába, JAIPUR-ba. 
Útközben megállunk még - ha időnk 
engedi - egy IX. századi „lépcsős 
kútnál”, a Chand Baorinál. A világ 
egyik alig ismert csodája olyan, mint 
egy fordított „negatív” maja piramis. 
Vacsora, szállás Jaipurban.

11. nap: Jaipur - Amber erőd
Látogatás a kissé zord külsejű, de 
gyönyörű belsejű, festői Amber 
erődbe, ahol megismerkedünk az 
uralkodók és háremhölgyeik életé-
vel, látjuk többek között a fantasz-
tikus Sheesh Mahalt is (Tükörterem). 
Délután folytatjuk városnézésünket 
az 1727-ben alapított és 1853-ban 
a walesi herceg tiszteletére, az üd-
vözlés színére festett, rózsaszínben 
pompázó JAIPUR-ban: Jantar Man-
tar vagyis a Csillagvizsgáló, a City 
Palace, avagy Városi Palota, Hawa 
Mahal, vagyis a Szelek Palotája (kí-
vülről). Vacsora, szállás Jaipurban.

12. nap: Jaipur - Delhi
Reggel irány DELHI, ahol megte-
kintjük a 2005-ben megnyitott 

Akshardham hindu templomot, 
melynek csodálatos faragásait kb. 
hétezer művész készítette. A temp-
lom hatalmas területén gyönyörű 
épületek, parkok, szökőkút-kompo-
zíciók állnak. A városnézést folytat-
va megnézzük még a Lótusz temp-
lomot és annak szép parkját is. A 
nyíló lótuszvirágot formázó, fehér 
márványból készült templom a ba-
há’í Imaház a bahá’í hit leghíresebb 
temploma Indiában. Vacsora után 
szállás Delhiben.

13. nap: Delhi - Amritszár
Kora reggel expresszvonattal, kb. 5 
órás út után érkezünk a szikh vallás 
Mekkájába, AMRITSZÁR-ba. A vá-
roshoz közeli indiai-pakisztáni hatá-
ron a látványos katonai ceremóniá-
nak lehetünk tanúi, a csak nappal (a 
két állam közti barátság jegyében) 
nyitva tartó határállomás kapuinak 
bezárásakor. Végezetül megtekint-
hetjük a Guru Granth Sahib, vagyis 
a szikhek szent könyvének esti bú-
csúztató szertartását a fényárban 
pompázó Aranytemplomban. Va-
csora, szállás Amritszárban.

14. nap: Amritszár - Doha
Délelőtt ismét felkeressük a Halha-
tatlanság tavánál épült Aranytemp-
lomot. A fehér márvány medence 
partján, szintén márvány gyalogjáró 
vezet a vastag aranyozással bevont, 
a tó közepén „úszó” építményhez. 
A mindenki számára nyitott temp-
lomban megnézzük a főépületet, a 
Harmandir Sahibot, az Akal Takht  

Sahibot, ahol éjjel őrzik a szent köny-
vet, és a közösségi konyhát. A város 
másik, bár szomorú nevezetessége 
az 1919. évi brit vérengzés helyszíne, 
a Jallianwala Bagh, mely történelmi 
mementóként őrzi a puskagolyók 
nyomait. Búcsúvacsora, majd rövid 
átöltözési lehetőség után transzfer a 
repülőtérre a késő esti órákban. Ha-
zautazás dohai átszállással, éjszaka 
a repülőn.

15. nap: Budapest 
Továbbutazás Dohából a reggeli 
órákban, érkezés Budapestre a me-
netrend függvényében.
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Dátum:    11.16 - 11.30.  

RÉSZVÉTELI DÍJ: 573.500,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.: 148.000,- Ft 
Belső repülőjegyek:   480,- USD  
Egyágyas felár:   182.800,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  70,- USD 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív Himalája repülés kb.: 220,- USD (itthon fizetendő utazás előtt!)
Indiai belépők kb.: 170,- USD
Indiai vízum: 25,- USD + vízumügyintézési díj: 3.500,- Ft  (itthon fizetendő utazás előtt!)
Nepáli vízum kb.: 30,- USD (helyszínen fizetendő!)
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és expresszvonattal; helyi közép-
kategóriás szállodák; félpanzió; 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

További információkért keresse fel honlapunkat!

AMRITSZÁR

TAJ MAHAL

JAIPUR
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Újra kínálatunkban 2021-ben!
Az Indiai-óceán gyöngyszemei
5 Világörökségi helyszín
Körutazás & pihenés a tengerparton
A híres ceyloni tea hazája
Sigiriya - a jellegzetes Oroszlán-szikla
Maldív-szigetek: PREMIUM ALL INCLUSIVE

Srí Lanka körút & a Maldív-szigetek 2021. JANUÁR
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1. nap: Budapest - Dubaj - Colombo
Utazás átszállással, éjszaka a repülőn.

2. nap: Colombo - Negombo
Reggeli érkezést követően városnézés 
COLOMBO-ban, a sziget fővárosában. 
A főbb nevezetességek megtekintése 
után továbbutazás Negombo környé-
ki, tengerparti szállodába, vacsora.

3. nap: Dambulla - Pinnawala - Sigiriya
Utazás DAMBULLA-ba, a sziget leg-
nagyobb, szobrokkal és festmények-
kel díszített buddhista barlangszen-
télyéhez. Utunkat folytatva látogatás 
a PINNAWALA-i elefánt-árvaházban, 
ahol a dzsungelben árván maradt 
állatokat gondozzák. Rizsföldek, kó-
kuszligetek, ananászkertek és gumifa 
ültetvények mentén érkezünk Si-
giriya környéki szállásunkra. Vacsora.

4. nap: Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya 
Reggel megmásszuk (vaslépcsőkön) 
a SIGIRIYA-ban álló Oroszlán-szik-
lát, hogy megcsodálhassuk az elénk 
táruló panorámát és a sziklafalak-
ra festett freskókat. Utazás PO-
LONNARUWA romvárosba, mely a 
szingaléz birodalom fővárosa volt. 
A dzsungel által benőtt paloták, 
templomok, kőszobrok jelentős ré-
szét már feltárták. Szállás és vacsora  
Sigiriya környékén.

5. nap: Matalé - Kandy
Irány MATALÉ, ahol egy fűszerkert-
ben bemutatóval egybekötött kós-
tolón veszünk részt! Úton Kandy felé, 
rövid pihenő egy batikműhelynél, 
ahol a ceyloni kézműipar remekeit 
láthatjuk. KANDY tartományi szék-
hely, a buddhizmus egyik szent he-
lye, az ország kulturális központja. A 
városnézés mellett, felkeresünk egy 
fafaragó műhelyet és a drágakő mú-
zeumot is, majd zenés folklór show 

keretében ismerkedés Sri Lanka tra-
dicionális táncaival, zenéivel és nép-
viseleteivel. A napot a Fog-templom 
impozáns épületével zárjuk. Vacsora 
és szállás Kandy-ben.

6. nap: Kandy - Nuwara Eliya
A festői környezetben található, 
hegyektől övezett szent város a 
szingaléz királyok utolsó székhelye, 
egykor főváros volt, továbbá zarán-
dokhely. Séta a Királyi Botanikus 
Kertben, mely több mint 4000 féle 
növénynek ad otthont. Utazás a 
sziget népszerű hegyvidéki üdülő-
helyére. NUWARA ELIYA-ba, ahon-
nan a kiváló minőségű ceyloni tea 
világhódító útjára indult. Vacsora és 
szállás Nuwara Eliyában.

7. nap: Nuwara Eliya - Yala Nemzeti 
Park - Tissamaharama
Látogatás egy teaültetvényen és 
egy teagyárban, majd továbbutazás 
az Ella-hasadék felé. A lépcsőzete-
sen lezúduló Ravana-vízesés meg-
tekintését követően irány YALA, az 
ország legnagyobb nemzeti parkja, 
ahol dzsip-szafari során elefántokat, 
krokodilokat, majmokat, bivalyokat 
és más helyi vadállatokat láthatunk, 
ha szerencsénk van. Vacsora és szál-
lás Tissamaharamában.

8. nap: Galle - Colombo - Malé -  
Lhohifushi-sziget
Indulás vissza a fővárosba. Útközben 
gyönyörködhetünk a tájban, és meg-
állunk GALLE-ban. A híres kikötővá-
ros európaiak által épített erődje a 
gyarmati időszak jelentős emléke. 
Utazás repülővel a MALDÍV-SZIGE-
TEK fővárosába az esti órákban. Ér-
kezés után motorcsónakos transzfer 
az üdülőszigetre. Vacsora, szállás 
Lhohifushi-szigeten.

9-11. nap: Pihenés Lhohifushi- 
szigeten „all inclusive” ellátással
A vakítóan fehérhomokos strandjai-
val hódító szigetvilág számos prog-
ramot kínál vendégeinek helyszínen 
történő fizetéssel: tengeralattjáró 
túra, mélytengeri búvárkodás, nap-
lementés hajókázás stb. A „pré-
mium all inclusive” szolgáltatás-
csomag tartalmazza: teljes ellátást 
büférendszerben és felszolgálással, 
zenés-táncos esteket, korlátlan ital-
fogyasztást: prémium minőségű 
alkoholok, koktélok, frissen facsart 
gyümölcslevek, üdítő italok, mini-
bárból történő fogyasztást napi egy 
feltöltéssel, WIFI elérhetőséget. 

12. nap: Malé - Dubaj
A szobák és szállodai szolgáltatások 
délig vehetők igénybe. Visszautazás 
MALÉ repülőterére motorcsónakok-
kal. Hazautazás az esti órákban, át-
szállással.

13. nap: Dubaj - Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.

Srí Lanka sokkal több, mint a világhírű ceyloni tea  hazája! Körutazás a vál-
tozatos földrajzi adottságokkal rendelkező szigeten, majd nyaralás fehér 
homokos álomstrandon, a Maldív-szigeteken.

Dátum:    2021. január  
RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal, a körutazáson légkondicionált autóbusszal, Maléban motorcsónakkal
Elhelyezés: középkategóriás szállodák fürdőszobás / WC-s szobáiban, a Maldív-szigeteken kerti villákban
Ellátás: félpanzió Srí Lankán: reggeli és vacsora, Maldív-szigeteken „prémium all inclusive” ellátás a 12. napon délig 

UNESCO Világörökség: Dambulla Arany Temploma, Polonnaruwa ősi romjai, Sigiriya ősi romjai, Kandy Fog-templom, Galle erőd/óváros

*A pontos dátumot és árakat keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

MALDÍV-SZIGETEK
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Közvetlen repülőjárattal!
A keleti part metropoliszai
Szállás MANHATTAN-ben
A Niagara-vízesés mindkét oldala
Washington - Fehér Ház & Capitolium
Philadelphia - Függetlenség csarnoka
Kirándulás a kanadai Torontóba

USA - keleti part AUGUSZTUS 1-9.
MÁJUS 1-9.

1. nap: Budapest - New York
Elutazás a déli órákban Budapest-
ről menetrendszerinti repülőjárattal 
New Yorkba. Transzfer a Manhattan-
ben található szállodába. Szállás.

2. nap: New York
Reggeli után egész napos városnézés 
NEW YORK Manhattan negyedében: 
Empire State Building, ENSZ-Szék-
ház, Times Square, 5. sugárút, Roc-
kefeller Center, Szt. Patrick székes-
egyház (a legnagyobb katolikus 
templom az államokban), a kedvelt 
Central Park, Strawberry Fields (ahol 
John Lennont utolérte tragikus vég-
zete). Szabadidő, vásárlási lehetőség. 
Szállás Manhattanben.

3. nap: New York
A városnézés folytatása: Ground Zero 
(ahol egykor a World Trade Center 
tornyai emelkedtek), Wall Street, ha-
jókázás a Szabadság-szobor körül. 
Délután szabadidő, melynek kereté-
ben mindenki egyénileg felkeresheti 
a Guggenheim Múzeumot, a Metropo-
litan Múzeumot, a Frick Gyűjteményt 
vagy egyénileg is felfedezheti a Cent-
ral Parkot. Szállás Manhattanben.

4. nap: New York - Niagara-vízesés
Reggel utazás az Erie-tó és az Onta-
rio-tó között található Niagara-víz- 
eséshez. A híres természeti képződ-
mény robaja már kilométerekről hall-
ható, nem véletlenül kapta az indián 
őslakosoktól a „Messze dübörgő” 
elnevezést. Érkezés után első talál-
kozás ezzel a különleges jelenséggel, 
amelyet kanadai és amerikai oldalról 
is megcsodálhatunk. Határátkelés ide-
jétől függően program, majd szállás a 
vízesés kanadai oldalán.

5. nap: Torontó - Niagara 
Délelőtt kirándulás TORONTO-ba, 
Kanada pénzügyi és kereskedelmi 
központjába. Autóbuszos ismerke-
dés Ontario tartomány központjá-
val: az üzleti negyed fénylő felhő-
karcolói, a régi és az új városháza, 
egyetemi negyed stb. Nem marad-
hat ki a világ egyik legmagasabb, 
szabadon álló szerkezete sem, a CN 
Tower. Egy kis szabadidő a belváros-
ban, vásárlási lehetőség az EATON’S 
áruházban. Délután visszatérünk 
a vízeséshez és megcsodálhatjuk, 
felfedezhetjük a annak különböző 
arcát. A Skylon Tower kilátójából pá-

ratlan panoráma tárul elénk. Szállás 
a Niagara kanadai oldalán.

6. nap: Niagara - Hershey - 
Baltimore 
Reggel visszatérés az USA terüle-
tére. Utazás HERSHEY-be, ahova a 
csokoládégyártás bemutatása és az 
édességek vásárlása miatt az ame-
rikaiak milliói látogatnak el. Szállás 
Baltimore környékén.

7. nap: Washington
Utazás az Egyesült Államok fő-
városába. Városnézés WASHING-
TON-ban: Capitolium (az amerikai 
főváros hivatalos földrajzi központ-
ja, ami a washingtoni élet jelképe is), 
a Fehér Ház (ezek csak kívülről), a 

Washington-, Lincoln- és Jefferson 
emlékművek, az Arlington temető-
ben a Kennedy sírok stb. Szállás Bal-
timore környékén.

8. nap: Philadelphia - New York 
Délelőtt városnéző séta PHILADEL-
PHIA-ban, az államok első fővárosá-
ban: Independence Hall / Független-
ség csarnoka (kívülről) és az amerikai 
forradalom jelképévé vált harang, a 
Liberty Bell (szabadság harangja) 
megtekintése. Továbbutazás a repü-
lőtérre, New York J. F. Kennedy repü-
lőterére. Hazautazás a késő délutáni 
órákban. Éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a reggeli órákban.

Észak-Amerika keleti partvidékének legfontosabb városai és a Niagara- 
vízesés szerepelnek programunkban. Városnézés a New-York-i metropo-
liszban: várja a Times Square, a Central Park, a Rockefeller Center és a 
5th Avenue! A lélegzetelállító Niagara-vízesés felfedezése után látogatás  
Torontóban, Philadelphiában és Washingtonban.

WASHINGTON

Dátum:     05.01 - 05.09.  08.01 - 08.09.
RÉSZVÉTELI DÍJ:   488.600,- Ft   498.600,- Ft
Reptéri illeték kb.:    148.000,- Ft   148.000,- Ft
Egyágyas felár:    194.400,- Ft  226.700,- Ft

KEDVEZMÉNY 3. főnek 2 á. szobában:  100.000,- Ft  140.000,- Ft

Belépő- és hajójegyek kb.: 140,- USD + 140,- CAD 
Szervizdíj / borravaló: 40,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Vízumok: USA: magyar állampolgároknak vízum nem, de un. ESTA engedély szükséges. ESTA be-
utazási engedély és ügyintézési díja: 7.500,- Ft 
Kanada: magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.

Részvételi díj tartalma: Bp. - New York - Bp. útvonalon közvetlen repülőjárattal, a programokon 
autóbusszal; középkategóriájú szállodák és motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: New York: Szabadság-szobor, Philadelphia: Függetlenség Csarnoka
További információkért keresse fel honlapunkat!

Egyes látványosságok (hajózás a Szabadság-szobor körül: kb. 40,- USD, Empire State Building kb. 45,- USD, Skylon Tower vacsorával: 
kb. 50,- CAD)  megtekintése előzetes regisztrációhoz/befizetéshez kötött, ezért mi foglalunk minden résztvevő számára. Legkésőbb 
a hátralék befizetésével egy időben nyilatkozni kell, amennyiben NEM óhajtanak valamelyik programon részt venni.



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

A
M

E
R

IK
A

124

2 hét lenyűgöző tájak bűvöletében
Természeti csodák & nagyvárosok
Az USA legszebb nemzeti parkjai
Grand Canyon & Zion & Yosemite
Az Antelope Canyon labirintusa
Utazás a Csendes-óceán mentén
Los Angeles - Las Vegas - San Francisco

USA nyugati part óriás körút

1. nap: Budapest - Los Angeles
Elutazás Budapestről a reggeli órák-
ban, átszállással. Érkezés Los Ange-
lesbe helyi idő szerint késő délután, 
transzfer a szállodába. Szállás Los 
Angelesben.

2. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás főváro-
sában, LOS ANGELES-ben, progra-
munk során érintjük Hollywoodot, 
Beverly Hillst, a híres Rodeo Drive-ot, 
a divatos boltok főutcáját, teszünk 
egy sétát a „Hírességek sugárútján”, 
a Hollywood Boulevard-on. Látvá-
nyos fakultatív program: látogatás 
az Universal Studios témaparkjában 
és kalandozás a filmek világában. 
Szállás Los Angelesben.

3. nap: Joshua Tree Nemzeti Park - 
Laughlin
Délelőtt átkelünk a Yucca Valley-n, 
valamint a Mojave sivatagon. A si-
vatagi jukkáiról híressé vált Joshua 
Tree Nemzeti Park érintésével utazás 
LAUGHLIN-ba. Las Vegas „kistestvé-

rében” akár a szerencsénket is pró-
bára tehetjük. Szállás Laughlinban.

4. nap: Grand Canyon
Irány a Colorado völgye, a GRAND 
CANYON Nemzeti Park. A folyó vájta 
kétezer méteres szurdok páratlan él-
ményt nyújt. Teszünk egy sétát a déli 
perem mentén, és fakultatív prog-
ram keretében repülőről is megcso-
dálhatjuk az ámulatba ejtő kanyont! 
Szállás a nemzeti park közelében.

5. nap: Grand Canyon - Glenn-gát
Tovább ismerkedünk a GRAND 
CANYON dél-keleti részének szép-
ségeivel. Utazás a Colorado folyó 
völgyében, ahol a LAKE POWELL 
duzzasztógátját, a GLENN-GÁT-at 
keressük fel. Szállás Page környékén.

6. nap: Antelope Canyon - 
Monument Valley
Hogy a természet mennyire bőkezű-
en bánt az USA nyugati partjával, ar-
ról ma újra meggyőződhetünk! Irány 
az ANTELOPE CANYON! A földalatti 
labirintusban a beszűrődő napsu-

garak által megvilágított rózsaszín 
sziklák látványa felejthetetlen él-
mény. Utunkat folytatva, a MONU-
MENT VALLEY impozáns sziklafenn-
síkjai emelkednek elénk a vörösesen 
fénylő tájból. Vadnyugati mozifilmek 
természetes díszletei között töltött 
program után visszatérünk az előző 
szálláshelyre, Page környékére.

7. nap: Bryce Canyon
Továbbutazás a dimbes-dombos 
Utahba. Érkezés délután a BRYCE 
CANYON Nemzeti Parkba, mely 
ugyan nem a legismertebb, de aki 
látta, elismeri, hogy már csak ezért 
érdemes volt velünk tartani! Egé-
szen különleges és szépséges - a 
vöröses színben pompázó csipkéket 

mintha egy zseniális szobrász farag-
ta volna. Nyugovóra térve, csak egy 
kérdés marad, melyik volt lenyűgö-
zőbb? Az Antelope Canyon, a Monu-
ment Valley, vagy a Bryce Canyon... 
Szállás a Bryce Canyon körzetében.

8. nap: Zion Nemzeti Park
Irány Las Vegas! Útközben a ZION 
Nemzeti Parkot keressük fel, mely 
Utah állam egyik legnagyszerűbb 
természeti csodája. Kirándulásunk 
abban is különleges, hogy amíg ed-
dig felülről tekintettük meg a folyó-
völgyeket, addig itt a kanyon med-
rében tesszük meg az utazást, és 
lentről csodáljuk a látványt. A mor-
monok lakta St. George településen 
áthaladva, a Virgin River szurdokát 

ÓRIÁSI! Két hét a természet lenyűgöző alkotásainak bűvöletében, holdbéli 
tájak, sivatagok, kanyonok, hihetetlen sziklaalakzatok, kristálytiszta vizű ta-
vak és zöldellő fenyvesek birodalmában. A természeti csodák mellett az em-
beri alkotások is fontos szerepet játszanak: a nagyvárosok, San Francisco, 
Los Angeles és Las Vegas gigantikus épületein kívül a zseniális mérnöki 
munkák. A bátrak szerencsét próbálhatnak a Las Vegasi kaszinók egyikében!

BRYCE CANYON

GRAND CANYON
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érintve érkezünk a szerencsejátékok 
fellegvárába, LAS VEGAS-ba. Este a 
Las Vegas by Night fakultatív prog-
ram keretén belül megtekinthetjük a 
fényáradatban úszó várost. Szállás.

9. nap: Las Vegas - Death Valley
Szabad program, egyénileg felfe-
dezhetjük a várost, kipihenhetjük 
körutazásunk eddigi fáradalmait, és 
újra kipróbálhatjuk, szerencsénket a 
kaszinókban vagy fakultatív kirán-
dulást tehetünk a Death Valley-be, 
a tengerszint alatt 85 méterrel fekvő 
„Halál-völgy” nevet viselő területé-
re. A világon itt a legmagasabb az 
átlaghőmérséklet, a csúcsértéket 
(57oC) 1913-ban mérték. Rövid fotó-
zási lehetőség Sand Dunes, Devil’s 
Corndfiled, Zabriskie Point képződ-
ményeknél. Szállás Las Vegasban.

10. nap: Hoover Dam - Calico
A Colorado folyó híres völgyzáró 
gátja a HOOVER DAM, amelyet az 
USA 31. elnökéről neveztek el és az 
1930-as években mérnöki csodának 
tartották. Útközben megállunk CALI-
CO „szellemvárosánál”, mely virágzó 
ezüstbányász város volt. A XIX. szá-
zad végére az ezüst elveszítette érté-
két, a bányák bezártak, a város pedig 
viszonylag rövid idő alatt elnéptele-
nedett. Szállás Fresno közelében.

11. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a magas sziklafalak, festői 
völgyek, óriás fenyők és vízesések 
birodalmába, a YOSEMITE Nemzeti 
Parkba, mely a világ egyik legszebb 
hegyvidéke. Tavasszal vízesések, 
ősszel a rozsdaszínbe öltözött táj 
nyűgözi le a látogatót. Szállás San 
Francisco környékén.

12. nap: San Francisco
Városnézés SAN FRANCISO-ban: 
kínai negyed, Union Square, Golden 
Gate híd, Móló, jó idő esetén a Twin 
Peaks (Iker csúcsok, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílik az egész városra) 
stb. Szállás San Francisco környékén.

13. nap: Monterey - Carmel
Utazás a Csendes-óceán mentén, a 
híres „17 mérföldes” panorámaúton. 
Első megállónk a híres óceánparti 
városkában, a koloniális építésze-
ti jegyeket őrző MONTEREY-ben 
lesz. Séta, majd továbbutazás CAR-
MEL-be, a bájos óceánparti mű-
vész-településre. A csodálatos uta-
zásunk befejezéseként transzfer San 
Francisco repülőterére, hazautazás, 
éjszaka a repülőn.

14. nap: Budapest
Európai átszállással, érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében.

Dátum:    05.19 - 06.01. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  796.200,- Ft  
Reptéri illeték kb.:   168.000,- Ft 
Egyágyas felár:   287.700,- Ft
Nemzeti park belépők kb.: 250,- USD
Szervizdíj / borravaló:  80,- USD
KEDVEZMÉNY a 3. és a 4. személynek kétágyas szobában: 175.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Vízum: ESTA engedély + ügyintézés díja: 7.500,- Ft 

Fakultatív programok: Universal Studios, Las Vegas by Night, repülés a 
Grand Canyon fölött, kirándulás a Death Valley-be, San Francisco öbölha-
józás - összesen kb. 450,- USD.

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-Los Angeles / San Francisco-Bu-
dapest útvonalon menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással, a köruta-
záson légkondicionált autóbusszal; szállás jó középkategóriás szállodák 
és motelek 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; reggeli; idegenvezetés; 
BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Grand Canyon Nemzeti Park, Yosemite N.P.

További információkért keresse fel honlapunkat!

Egyes látványosságok megtekintése illetve a fakultatív programokon való 
részvétel (repülés a Grand Canyonban: kb. 160,- USD, belépő a Universal 
Studio-ba - ez utóbbi névre szóló, nem átruházható, kb. 130,- USD) előzetes 
regisztrációhoz vagy befizetéshez kötött, ezért mi foglalunk minden résztve-
vő számára. Legkésőbb a hátralék befizetésével egy időben nyilatkozni kell, 
amennyiben NEM óhajtanak valamelyik programon részt venni.

MONUMENT VALLEY

YOSEMITE NEMZETI PARK

ZION NEMZETI PARK
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Az Atlanti- és a Csendes-óceán partján
Kelet és nyugat legjava
Szállás MANHATTAN-ben!
Las Vegas & San Francisco & Los Angeles
A lenyűgöző Niagara-vízesés
Helikopterrel a Grand Canyonba
Látogatás a UNIVERSAL stúdióban

USA nagy körutazás - keleti és nyugati part

1. nap: Budapest - New York
Repülés délelőtt Budapestről New 
Yorkba. Szállás Manhattanban.

2. nap: New York
Egész napos városnézés NEW YORK 
Manhattan negyedében: Empire State 
Building, ENSZ Székház, Times Square, 
5. sugárút, Rockefeller Center, Szt. 
Patrick székesegyház, Central Park 
stb. Szabadidő, vásárlási lehetőség. 
Szállás Manhattanben.

3. nap: New York
A városnézés folytatása Manhat-
tanben: Ground Zero (ahol egykor 
a World Trade Center tornyai emel-
kedtek), Wall Street, hajókázás a 
Szabadság-szobor körül. Délután 
szabadidő, melynek keretében min-
denki egyénileg felkeresheti a Gug-
genheim Múzeumot, a Metropolitan 
Múzeumot, a Frick Gyűjteményt vagy 
felfedezheti a Central Parkot. Szállás 
Manhattanben.
4. nap: New York - Niagara Falls 
Utazás az Erie-tó és az Ontario-tó 
között található NIAGARA-VÍZESÉS-
hez, melynek robaja már kilométe-

rekről hallható, nem véletlenül kapta 
az őslakosoktól a „Messze dübörgő” 
elnevezést. A vízesést a kanadai és 
amerikai oldalról is megcsodálhatjuk. 
Határátkelés idejétől függően prog-
ram a kanadai oldalon. Szállás.

5. nap: Niagara - Torontó
Délelőtt felfedezzük a vízesések kü-
lönböző arcát. Szeptemberi utunkon 
fakultatív programként hajóval is 
megközelíthetjük a hatalmas Pat-
kó-vízesést. A Skylon Tower kilátó-
jából páratlan panoráma tárul elénk. 
Délután kirándulás TORONTO-ba, 
Kanada pénzügyi és kereskedelmi 
központjába. Buszos ismerkedés a 
várossal: üzleti negyed, régi és az 
új városháza, egyetemi negyed stb. 
Nem maradhat ki a világ egyik leg-
magasabb, szabadon álló szerkezete 
sem a CN Tower. Egy kis szabadidő 
a belvárosban, vásárlási lehetőség az 
EATON’S áruházban. Szállás a Niaga-
ra kanadai oldalán.
6. nap: Hershey - Baltimore 
Visszatérünk az USA területére. Uta-

zás HERSHEY-be, ahova a csokolá-
dégyártás bemutatása és az édes-
ségek vásárlása miatt az amerikaiak 
milliói látogatnak el. Szállás Baltimore 
környékén.

7. nap: Washington 
Reggeli után utazás az Egyesült Ál-
lamok fővárosába. Városnézés WA-
SHINGTON-ban: Capitolium, Fehér 
Ház (ezek csak kívülről), a Washing-
ton-, Lincoln- és Jefferson emlék-
művek, az Arlington temetőben a 
Kennedy sírok stb. Szállás Baltimore 
környékén.

8. nap: Philadelphia - New York 
Délelőtt városnéző séta PHILADEL-
PHIA-ban, az államok első fővárosá-
ban: Függetlenség csarnoka (kívülről) 
és az amerikai forradalom jelképévé 
vált harang, a Liberty Bell (szabadság 
harangja) megtekintése. Továbbuta-
zás a repülőtérre, New Yorkba. Repü-
lés New Yorkból San Franciscóba az 
esti órákban. Szállás.

9. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN FRAN-
CISCO-ban: Lombard Street, Coyote 
Tower, Kínai városrész, Union Squa-
re, Golden Gate híd, móló, jó idő 
esetén a Twin Peaks (Iker csúcsok). 
Fakultatív hajókirándulás az öböl-
ben, ahonnan az Alcatrazt, a hajdani 

börtönszigetet is megszemlélhetjük. 
Szállás San Francisco környékén.

10. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE Nemze-
ti Parkba, a világ egyik legszebb 
hegyvidékére. Ez a terület a ma-
gas sziklafalak, festői völgyek, óriás 
fenyők és vízesések birodalma. E 
vadregényes vidék a leglátogatot-
tabb és talán a legszebb mind közül. 
Szállás.

11. nap: Death Valley - Las Vegas
Átkelés a nevadai sivatagon a tenger-
szint alatt 85 méterrel fekvő DEATH 
VALLEY-n, vagyis a „Halál-völgyén” 
keresztül. A világon itt a legmagasabb 
az átlaghőmérséklet, a csúcsértéket 
(57oC) 1913-ban mérték. Szállás Las 
Vegasban.

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 nö-
vényzet tanúskodik. Utazás Nevada 
állam legrégebbi nemzeti parkjába, 
a VALLEY OF FIRE State Parkba, 
mely nevét a vörös homokkő alakza-
tokról kapta. Szállás Las Vegasban.

13. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez érkezve a ter-
mészet egyik legnagyszerűbb 

Az USA keleti és nyugati partvidékének legszebb természeti kincseit - 
Niagara-vízesés, Grand Canyon, Valley of Fire, Death Valley, Yosemite és 
Zion Nemzeti Park - és legfontosabb városait - Washington, New York, San 
Francisco, Las Vegas, Los Angeles - fűztük egy csokorba. Az Atlanti-óceán-
tól a Csendes-óceánig 17 tartalmas és izgalmas nap alatt!

Megjegyzés: augusztusi utazásunk alkalmával a nyári melegben, a magas hőmérséklet miatt előfordulhat, 
hogy a hatóságok lezárják a Death Valley Nemzeti Parkot. Ez esetben más programról gondoskodunk!

NIAGARA
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AUGUSZTUS 1-17.
MÁJUS 1-17.

Dátum:    05.01 - 05.17.  08.01 - 08.17.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  799.900,- Ft  885.600,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 168.000,- Ft   168.000,- Ft
Belföldi repülés:   350,- USD   350,- USD
Egyágyas felár:   398.000,- Ft  428.600,- Ft

KEDVEZMÉNY 3. főnek kétágyas szobában: 220.000,- Ft

Szervizdíj / borravaló: 85,- USD
Belépőjegyek kb.:280,- USD + 140,- CAD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok (létszámfüggő, tájékoztató jellegű árak!)
Grand Canyon helikopterrepülés kb. 280,- USD; hajókirándulás San Franciscóban kb. 50,- USD; 
esti városnézés Las Vegasban kb. 40,- USD; Universal Studios Los Angelesben kb. 130,-USD  
Az Universal Studio belépője névre szóló, nem átruházható!

Vízum: USA: magyar állampolgároknak vízum nem, de un. ESTA engedély szükséges. ESTA beutazási engedély és ügyintézési díja: 7.500,- Ft (Ameny-
nyiben nem rendelkezik érvényes amerikai vízummal!) Kanada: magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-New York között közvetlen járattal és Los Angeles-Budapest között átszállással, New York és San Francisco 
között menetrendszerinti repülőjárattal, a körutazáson légkondicionált autóbuszokkal; *** szállodák és motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: New York: Szabadságszobor, Philadelphia: Függetlenség Csarnoka, Grand Canyon Nemzeti Park, Yosemite Nemzeti Park 

További információkért keresse fel honlapunkat!

SAN DIEGO

DEATH VALLEY

Egyes látványosságok megtekintése előzetes regisztráció-
hoz vagy befizetéshez kötött (hajókázás a Szabadság-szo-
bor körül: kb. 40,- USD, Empire State Building kb. 45,- USD, 
Skylon Tower belépő vacsorával: kb. 50,- CAD, Grand Canyon 
repülés kb. 280,- USD, Universal Studio megtekintése kb. 
130,- USD), ezért ezeket mi foglaljuk minden résztvevő szá-
mára. Kérjük, legkésőbb a hátralék befizetésével egy időben 
nyilatkozzanak, amennyiben NEM óhajtanak valamelyik 
programon részt venni.

alkotása, a GRAND CANYON tárul 
elénk. A folyó vájta kétezer méte-
res szurdok páratlan élményt nyújt. 
Fakultatív programként helikopter-
rel leereszkedhetünk a völgybe és 
motorcsónakról is megcsodálhatjuk 
a világhírű kanyont. A Hualapai indi-
án rezervátum területén épült SKY-
WALK U alakú kilátó üvegpadlóján 
át, 1.200 m-es magasságból, a me-
redek sziklafal teljes mélységét ér-
zékelve szemlélhetjük a kivételes tá-
jat. A Colorado folyó híres völgyzáró 
gátja a HOOVER DAM, amelyet az 
USA 31. elnökéről neveztek el és az 
1930-as években mérnöki csodaként 
ismerték el. Szállás Las Vegasban.

14. nap: Calico - San Diego 
Dél-Kalifornia forró sivatagait sa-
játos, kísérteties szépség jellemzi, 
csipkés kanyonok, meredek dombok 
tagolják. Las Vegastól elbúcsúzva, 
megállunk CALICO „szellemváro-
sánál”, mely a XIX. század második 
felében virágzó ezüstbányász város 
volt. A XIX. század végére az ezüst 
elveszítette értékét, a bányák egy-
más után bezártak, a város pedig 
viszonylag rövid idő alatt elnépte-
lenedett. A látogatással hű képet 
kapunk az „Újvilág” XIX. század- 
végi életéről. Továbbutazás az óceán 

partjára SAN DIEGO-ba, mely Kali-
fornia második legnagyobb városa. 
Arculatát mindig a tenger határozta 
meg. Pompás természetes kikötője 
vonzotta a spanyolokat és az arany-
keresőket. Több mint 110 km hosszú 
partját nagyszerű strandok, szikla-
falak, kis öblök, tengerparti üdülők 
tagolják. A mexikói határ közelében 
fekvő település több látnivalót kínál: 
Balboa park, „Gázlámpás negyed”, 
történelmi városközpont. Szállás.

15. nap: San Diego - Los Angeles
Utazás Los Angelesbe. Érkezés után 
fakultatív program: Látványos láto-
gatás a Universal Studios témapark-
jában és kalandozás a filmek világá-
ban, vagy szabad program. Szállás 
Los Angelesben.

16. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás főváro-
sában, LOS ANGELES-ben, progra-
munk során érintjük Hollywoodot, 
Beverly Hillst, a híres Rodeo Drive-ot, 
a divatos boltok főutcáját, teszünk 
egy sétát a „Hírességek sugárútján”, 
a Hollywood Boulevard-on. Délután 
hazautazás. Éjszaka a repülőn.

17. nap: Budapest
Átszállást követően érkezés Buda-
pestre a délutáni órákban, a menet-
rend függvényében.

YOSEMITE NEMZETI PARK
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1. nap: Budapest - Salt Lake City
Repülés átszállással Salt Lake City-
be. Délután ismerkedés SALT LAKE 
CITY nevezetességeivel. A havas 
csúcsok lábánál hosszú mérföldeken 
át elnyúló várost a mormonok alapí-
tották 1847-ben és azóta is, ők irá-
nyítják. Itt szinte minden látnivaló az 
egyházhoz kötődik. Szállás Salt Lake 
City környékén.

2. nap: Salt Lake City - Arches N.P.
Reggeli után utazás a Moab közelé-
ben elterülő az impozáns ARCHES 
Nemzeti Parkba, itt található a vi-
lág legtöbb természetes homokkő 
boltíve. Nagyszerű látványosság az 
utazásunk elején. Szállás Moabban. 

3. nap: Moab - Denver 
Utazunk GRAND JUNCTION érinté-
sével Denverbe. Érkezés a délutáni 
órákban. Rövid városnézés az „1 
mérföld magasan fekvő” Colorado 
aranyáról híres DENVER-ben. A te-
lepülést a XIX. század második fe-
lében alapították, amely hamarosan 

a vidék első számú kereskedelmi 
központja és legnépesebb települé-
se, majd 1876-ban az állam főváro-
sa lett. Napjainkban sok park, élénk 
belváros jellemzi a Sziklás-hegység 
előhegységében fekvő települést. 
Szállás Denverben.

4. nap: Denver - Rocky Mountain N. P.
Mai napunk fő látnivalója, a ROCKY 
MOUNTAIN-, azaz SZIKLÁS-HEGY-
SÉG Nemzeti Park képződményi. 
Hatalmas sziklafalakkal tarkított 
hegyes-völgyes tájain, többször át-
lépve a kontinentális vízválasztót, 
látványos vidéken járunk. Ezt a te-
rületet az USA egyik legszebb hegyi 
panorámát nyújtói tájai között emlí-
tik. Szállás Cheyenne környékén.

5. nap: Mount Rushmore - Rapid City
Utazás az Oregon Trail kezdetének 
érintésével, valamint Fort Laramie 
(„kék-kabátosok” erődje) mentén a 
világhírű MOUNT RUSHMORE-hoz, a 
nagy Nemzeti Emlékműhöz. Itt lát-
hatóak a Black Hills szikláiba faragott 

gigantikus emberi fejek, amelyek az 
USA négy elnökét ábrázolják (Wa-
shington, Jefferson, Roosevelt, Lin-
coln). A Crazy Horse Memorial, azaz 
az „Őrült ló szobra” ha elkészül, akkor 
ez lesz a világ legnagyobb emlékmű-
ve. Továbbutazás a szálláshelyre, Ra-
pid City környékére.

6. nap: Devils Tower - Cody
„Kalandozás a Vadnyugaton”! Pil-
lantás a Devils Tower (Ördögto-
rony) csodálatos sziklaalakzatára, 
amely 366 m magas vulkáni tömb. 
Továbbutazás a Bighorn-hegysé-
gen keresztül. Ez a terület az egykor 
nagy számban itt élő hosszú szarvú 
bikáról kapta a nevét. CODY Buffa-
lo Bill, a Vadnyugat egyik legszíne-
sebb alakjának városa. A település 
az amerikai nyugat szimbóluma. 
Fakultatív program: RODEO SHOW 
Szállás Cody környékén.

7. Nap: Yellowstone Nemzeti Park
Irány az észak-amerikai nemzeti 
parkok fejedelme, a YELLOWSTONE. 

Itt a grizzly medvék, a vízesések és 
gejzírek fantasztikus tárháza talál-
ható. Találkozás a világ legnagyobb 
gejzírjével a STEAMBOAT-tal. Ez a 
terület a világ egyik csodája és az 
ország legrégebbi nemzeti parkja. 
Szállás Mammoth Hot Springs kör-
nyékén.

8. nap: Yellowstone Nemzeti Park - 
Grand Teton Nemzeti Park
Ma ismét a YELLOWSTONE Nem-
zeti Park területén kezdjük a prog-
ramunkat. Továbbutazás a GRAND 
TETON Nemzeti Park területére. A 
geológusok ezt a vidéket a Szik-
lás-hegység legfiatalabb hajtása-
ként is szokták említeni. A táj a világ 
legélesebb, legszebb, lenyűgöző or-
maival dicsekedhet. Szállás Jackson 
Hole környékén.

9. nap: Snake River - Salt Lake City
Utazás a SNAKE RIVER mentén 
délre, Utah államba. Itt található a 
mormon egyház székhelye, de az itt 
élők szerint ez a vidék az Egyesült 
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FANTASZTIKUS UTAZÁS!
Yellowstone Nemzei Park - GEJZÍREK!
Vadregényes Sziklás-hegység 
Mount Rushmore - Elnökfejek
Igazi rodeo show Cody-ban
Devils Tower bazaltorgonái

A világ legnagyobb aktív gejzírje a Steamboat (Gőzhajó-gejzír) a Yellow- 
stone Nemzeti Park egyik csodája, de ezen kívül a Sziklás-hegység szá-
mos vízesést, sűrű fenyőerdőt, ámulatba ejtő hegyeket, sziklákat kínál a 
látogatóknak. A híres amerikai „Elnökfejek” látványa is lenyűgöző! Buffa-
lo Bill nyomában járunk, résztvehetünk egy igaz rodeó showműsoron is! A  
keleti- és a nyugati part között elhelyezkedő terület számtalan látnivalójával 
azoknak is óriási élmény, akik már jártak az USA-ban. PROGRAMUNK KÉT  
VARIÁCIÓBAN IS FOGLALHATÓ. Választhatnak, hogy a vadnyugati látni-
valók után hazatérnek, vagy velünk tartanak a nyugati partvidékre!

USA - az igazi Vadnyugat & a nyugati part

Megjegyzés: a nyári melegben, a magas hőmérséklet miatt előfordulhat, hogy a 
hatóságok lezárják a Death Valley-t. Ez esetben más programról gondoskodunk!

YELLOWSTONE N.P.

MOUNT RUSHMORE
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Államok legbámulatosabb tájainak 
az otthona. Az út során rövid pihenő 
a NAGY-SÓSTÓ-nál. Visszatérünk Salt 
Lake City-be. Transzfer a reptérre, 
ahol a csoport kettéválik. A hazauta-
zóknak éjszaka a repülőn, érkezés 
Budapestre másnap. A NYUGATI 
PART-on hosszabbítók számára re-
pülés San Franciscóba. Szállás.

10. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN 
FRANCISCO-ban: Lombard Street, 
Coit Tower, Kínai városrész, Union 
Square, Golden Gate híd, Móló, jó idő 
esetén a Twin Peaks (Iker csúcsok). 
Fakultatív hajókirándulás az öböl-
ben, ahonnan az Alcatrazt, a hajdani 
börtönszigetet is megszemlélhetjük. 
Szállás San Francisco környékén.

11. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE Nemzeti 
Parkban, mely a világ egyik legszebb 
hegyvidéke, a magas sziklafalak, fes-
tői völgyek, óriásfenyők és vízesések 
birodalma. A vízesések és a harsogó-
an zöld táj elkápráztatja a látogató-
kat. Szállás Oakhurst környékén.

12. nap: Death Valley - Las Vegas
Átkelés a nevadai sivatagon a ten-
gerszint alatt 85 méterrel fekvő  
Halál-völgyén keresztül. A világon itt 
a legmagasabb az átlaghőmérséklet, 
a legnagyobb értéket (57 oC) 1913-
ban mérték. A Badwater (rossz víz), 
Devil’s Golf Course (az ördög golfpá-

lyája), Zabriskie Point ahonnan cso-
dás kilátás nyílik, néhány különleges 
helyszínre. Szállás Las Vegasban.

13. nap: Zion Nemzeti Park 
Irány Utah állam legnépszerűbb ter-
mészeti képződménye, a ZION Nem-
zeti Park. A vidék gazdag ökoszisz-
témájáról a folyó menti vad mezők 
és a pompás növényzet tanúskod-
nak. Szállás Las Vegasban.

14. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez érkezve a 
természet egyik legnagyszerűbb 
alkotása, a GRAND CANYON tárul 
elénk. A folyó vájta kétezer méteres 
szurdok páratlan élményt nyújt. Fa-
kultatív programként helikopterrel 
leereszkedhetünk a völgybe és mo-
torcsónakról is megcsodálhatjuk a 
világhírű kanyont. Vagy a Hualapai 
indián rezervátum területén épült 
SKYWALK U alakú kilátó üvegpad-
lóján át, 1.200 m-es magasságból, a 
meredek sziklafal teljes mélységét 
érzékelve szemlélhetjük a kivételes 
tájat. A Colorado folyó híres völgy-
záró gátja a HOOVER DAM, amelyet 
az USA 31. elnökéről neveztek el és az 
1930-as években mérnöki csodaként 
ismerték el. Szállás Las Vegasban.

15. nap: Calico - San Diego
Félúton megállunk CALICO „szel-
lemvárosánál”, mely a XIX. század 
második felében virágzó ezüstbá-
nyász város volt. A XIX. század vé-

gére az ezüst elveszítette értékét, 
a bányák egymás után bezártak, a 
város pedig viszonylag rövid idő 
alatt elnéptelenedett. A látogatással 
hű képet kapunk az „Újvilág” XIX. 
századvégi életéről. Továbbutazás 
az óceán partjára. SAN DIEGO Kali-
fornia második legnagyobb városa. 
Több mint 110 km hosszú partját 
nagyszerű strandok, sziklafalak, kis 
öblök, tengerparti üdülők tagolják. 
Itt játszódik a XX. század legjobb 
vígjátékai közé sorolt, „Van, aki for-
rón szereti” című film, Marilyn Mon-
roe főszereplésével. A mexikói határ 
közelében fekvő település több lát-
nivalót kínál: Balboa park, „Gázlám-
pás-negyed”, történelmi városköz-
pont. Szállás.

16. nap: San Diego - Los Angeles
Délelőtt lehetőség adódik, hogy 

megtekintsük a világ legnagyobb 
úszó múzeumát, a USS Midway re-
pülőgép-hordozót. A déli órákban 
utazás Los Angelesbe. Délután lát-
ványos fakultatív program: látoga-
tás az UNIVERSAL STUDIOS téma-
parkjában és kalandozás a filmek 
világában.  Szállás Los Angelesben.

17. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás főváro-
sában, LOS ANGELES-ben. Progra-
munk során érintjük Hollywoodot, 
Beverly Hillst, a híres Rodeo Driveot, 
a divatos boltok főutcáját, teszünk 
egy sétát a „Hírességek sugárútján”, 
a Hollywood Boulevardon. Kora este 
hazautazás. Éjszaka a repülőn.

18. nap: Budapest
Átszállást követően érkezés Buda-
pestre a délutáni órákban a menet-
rend függvényében.
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    VADNYUGAT VADNYUGAT & NYUGATI PART
Dátum:     08.21 - 08.30.  08.21 - 09.07.

RÉSZVÉTELI DÍJ:   599.400,- Ft  988.500,- Ft
Belső repülés:         ---   250,-USD
Repülőtéri illeték kb.:  168.000,- Ft   188.000,- Ft
Egyágyas felár:    238.000,- Ft  449.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló:   45,- USD   80,- USD 
Belépőjegyek kb.:   120,- USD   280,- USD 
KEDVEZMÉNY a 3. főnek (2 á. szobában)  150.000,- Ft  260.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Vízum: ESTA engedély + ügyintézés díja: 7.500,- Ft
Fakultatív programok
Rodeo Show Cody-ban, kb. 25,- USD; Grand Canyon helikopterrepülés kb. 280 USD; hajókirándulás 
San Franciscóban kb. 50 USD; esti városnézés Las Vegasban kb. 40 USD; Universal Studios Los 
Angelesben kb. 130 USD stb. együttesen kb. 525,- USD
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal a program szerint; szállás középkategóriás 
szállodákban és motelekben; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Yellowstone N. P., Grand Canyon N. P., Yosemite N. P. 

További információkért keresse fel honlapunkat!

Egyes látványosságok megtekintése illetve a fakultatív programo-
kon való részvétel, (pl. belépő a Universal Studio-ba – névre szóló, 
nem átruházható, kb. 130,- USD) előzetes regisztrációhoz kötött, 
így a részvételi szándékról legkésőbb a hátralék befizetésével egy 
időben nyilatkozni kell, döntésük visszavonhatatlan!

SAN FRANCISCO

CODY
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1. nap: Budapest - San Francisco
Repülés San Franciscóba, átszállás-
sal. Transzfer a San Francisco kör-
nyéki szállásunkra.

2. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN FRAN-
CISCO-ban: Lombard Street, Coit 
Tower, Kínai városrész, Union Squa-
re, Golden Gate híd, Móló, jó idő 
esetén a Twin Peaks (Iker csúcsok). 
Fakultatív hajókirándulás az öböl-
ben, ahonnan az Alcatrazt, a hajdani 
börtönszigetet is megszemlélhetjük. 
Szállás San Francisco környékén.

3. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE Nemzeti 
Parkban, mely a világ egyik legszebb 
hegyvidéke, a magas sziklafalak, fes-
tői völgyek, óriásfenyők és vízesések 
birodalma. A vízesések és a harsogó-
an zöld táj elkápráztatja a látogató-
kat. Szállás Oakhurst környékén.

4. nap: Death Valley - Las Vegas
Átkelés a nevadai sivatagon a ten-
gerszint alatt 85 méterrel fekvő „Ha-
lál-völgy”-én keresztül. A világon itt 
a legmagasabb az átlaghőmérséklet, 
a legnagyobb értéket (57 oC) 1913-
ban mérték. A Badwater (rossz víz), 
Devil’s Golf Course (az ördög golfpá-
lyája), Zabriskie Point ahonnan cso-
dás kilátás nyílik, néhány különleges 
helyszínre. Szállás Las Vegasban.

5. nap: Zion Nemzeti Park 
Irány Utah állam legnépszerűbb ter-
mészeti képződménye, a ZION Nem-
zeti Park. A vidék gazdag ökoszisz-
témájáról a folyó menti vad mezők 
és a pompás növényzet tanúskod-
nak. Szállás Las Vegasban.

6. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez érkezve a 
természet egyik legnagyszerűbb 
alkotása, a GRAND CANYON tárul 

elénk. A folyó vájta kétezer méte-
res szurdok páratlan élményt nyújt.  
Fakultatív programként helikopter-
rel leereszkedhetünk a völgybe és 
motorcsónakról is megcsodálhatjuk 
a világhírű kanyont. Vagy a Hualapai 
indián rezervátum területén épült 
SKYWALK U alakú kilátó üvegpad-
lóján át, 1.200 m-es magasságból, a 
meredek sziklafal teljes mélységét 
érzékelve szemlélhetjük a kivételes 
tájat. A Colorado folyó híres völgy-
záró gátja a HOOVER DAM, amelyet 
az USA 31. elnökéről neveztek el és az 
1930-as években mérnöki csodaként 
ismerték el. Szállás Las Vegasban.

7. nap: Calico - San Diego
Félúton megállunk CALICO „szel-
lemvárosánál”, mely a XIX. század 
második felében virágzó ezüstbá-
nyász város volt. A XIX. század vé-
gére az ezüst elveszítette értékét, 
a bányák egymás után bezártak, a 
város pedig viszonylag rövid idő 
alatt elnéptelenedett. A látogatással 
hű képet kapunk az „Újvilág” XIX. 
századvégi életéről. Továbbutazás 
az óceán partjára. SAN DIEGO Kali-
fornia második legnagyobb városa. 
Több mint 110 km hosszú partját 
nagyszerű strandok, sziklafalak, kis 
öblök, tengerparti üdülők tagolják. 
Itt játszódik a XX. század legjobb 
vígjátékai közé sorolt, „Van, aki 
forrón szereti…” című film, Marilyn 
Monroe főszereplésével. A mexikói 
határ közelében fekvő település 
több látnivalót kínál: Balboa park, 

„Gázlámpás negyed”, történelmi vá-
rosközpont. Szállás.

8. nap: San Diego - Los Angeles
Délelőtt lehetőség adódik, hogy 
megtekintsük a világ legnagyobb 
úszó múzeumát, a USS Midway re-
pülőgép-hordozót. A déli órákban 
utazás Los Angelesbe. Délután lát-
ványos fakultatív program: látoga-
tás az UNIVERSAL STUDIOS téma-
parkjában és kalandozás a filmek 
világában.  Szállás Los Angelesben.

9. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás főváro-
sában, LOS ANGELES-ben. Progra-
munk során érintjük Hollywoodot, 
Beverly Hillst, a híres Rodeo Driveot, 
a divatos boltok főutcáját, teszünk 
egy sétát a „Hírességek sugárútján”, 
a Hollywood Boulevardon. Kora este 
hazautazás. Éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest
Átszállást követően érkezés Buda-
pestre a délutáni órákban a menet-
rend függvényében.
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Nagyvárosok & nemzeti parkok

Grand Canyon - földről, vízről, levegőből!

Skywalk üvegkilátó

Sokszínű San Diego

Universal Studios Los Angeles

 

AUGUSZTUS 29-SZEPTEMBER 7.
Az USA leglátványosabb nemzeti parkjaival ismerkedünk. A hollywoodi 
mozifilmek díszletéül is szolgáló természeti alkotások mellett Los Ange-
lesben a hollywoodi filmgyártás világába is betekinthetünk, Las Vegasban 
pedig kacérkodhatunk Fortuna istennővel!

USA - nyugati part

Dátum:   08.29 - 09.07.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 499.500,- Ft 
Reptéri illeték kb.: 168.000,- Ft 
Egyágyas felár:  218.000,- Ft
Belépőjegyek: kb.  120,- USD 
Szervizdíj/borravaló: 45,- USD
KEDVEZMÉNY 3. főnek kétágyas szobában: 110.000,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok: Grand Canyon helikopterrepülés (kb. 280 USD); hajókirándulás 
San Franciscóban (kb. 50 USD); esti városnézés Las Vegasban (kb. 40 USD); Universal 
Studios Los Angelesben (kb. 130 USD) stb. együttesen kb. 500,- USD
ESTA USA beutazási engedély + ügyintézési díj: 7.500,- Ft 
Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a körutazáson légkondicionált autóbusszal; közép-
kategóriájú szállodák és motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökségek: Grand Canyon, Yosemite Nemzeti Park

További információkért keresse fel honlapunkat!

Egyes fakultatív programokon való részvétel, (pl. belépő 
a Universal Studio-ba–névre szóló, nem átruházható, kb. 
130,- USD) előzetes regisztrációhoz kötött, így a részvételi 
szándékról legkésőbb a hátralék befizetésével egy idő-
ben nyilatkozni kell, döntésük visszavonhatatlan!

Megjegyzés: a nyári melegben, a magas hőmérséklet miatt előfordulhat, 
hogy a hatóságok lezárják a Death Valley-t. Ez esetben más programról 
gondoskodunk!

GRAND CANYON

LAS VEGAS
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1. nap: Budapest - Montreal
Repülés európai átszállással Mont-
realba. Szállás Montreal környékén.

2. nap: Quebec
Kirándulás Észak-Amerika egyetlen 
fallal körülvett városába. Ismerkedés 
QUEBEC legismertebb látnivalóival: 
Hotel du Parlament (kívülről), Notre 
Dame des Victories (Észak-Amerika 
legrégebbi, ma is álló temploma), 
Dufferin terasz (ahonnan pompás 
kilátás nyílik a Szent Lőrinc-folyóra 
és az alsóvárosra), Frontenac kas-
télyszálló (kívülről). Séta az alsóvá-
rosba, amely színes házaival, sok-
sok üzletével és kávézóival kellemes 
kikapcsolódást biztosít. Szállás 
Montreal környékén.

3. nap: Montreal - Ezer-sziget - 
Kingston
Városnézés MONTREAL-ban: Notre 
Dame Bazilika (Észak-Amerika leg-

nagyobb templomainak egyike), 
Mc Gill egyetemi negyed, Olimpi-
ai negyed, végül Montreal királyi 
hegyéről, a 233 m magas Mont 
Royal-ról tekinthetünk le a városra. 
Továbbutazás a Szent Lőrinc folyó 
mentén. Hajókázás az Ezer-sziget 
birodalmában - egykor ezt a terü-
letet az indiánok édenkertjeként 
ismerték. KINGSTON jelentős tör-
ténelmi múltú város, melynek fel-
újított látnivalóiból veszünk sorra 
néhányat: pl. városháza (az ország 
egyik legszebb neoklasszicista épü-
lete), St. George Székesegyház és a 
Fort Henry (kívülről) (Kanada egy-
kor legjobban megerősített erődje). 
Szállás Kingstonban.

4. nap: Torontó - Niagara
Utazás TORONTO-ba, városnézés Ka-
nada pénzügyi és kereskedelmi köz-
pontjában. Autóbuszos ismerkedés 

Ontario tartomány központjával: az 
üzleti negyed fénylő felhőkarcolói, 
a régi és az új városháza, egyetemi 
negyed stb. Nem maradhat ki a világ 
egyik legmagasabb szabadon álló 
szerkezete sem, a CN Tower. Egy kis 
szabadidő a belvárosban, vásárlási 
lehetőség az EATON’S áruházban. 
Kora este irány a NIAGARA! Szállás 
a Niagara kanadai oldalán.

5. nap: Niagara - Washington
Egész nap megcsodálhatjuk, felfe-
dezhetjük a vízesések különböző 
arcát a kanadai oldalról. Fakultatív 
programként hajóval is megköze-
líthetjük a hatalmas Patkó-vízesést. 
A Skylon Tower kilátójából páratlan 
panoráma tárul elénk. (Fakultatív 
függő kabinozás a Niagara folyó 
völgye fölött a közelben található 
nemzeti park területén!) Kora este 
repülés Washingtonba. Szállás. 

6. nap: Washington
Egész napos városnézés WASHING-
TON-ban: Capitolium, Fehér Ház 
(ezek csak kívülről), a Washington-, 
Lincoln- és Jefferson emlékművek, 
az Arlington temetőben a Kennedy 
sírok stb. A délutáni szabadidőben 
egyénileg kereshetjük fel a híres - és 
nem mellékesen, ingyenes - múzeu-
mokat (pl. Indián Múzeum, Űrhajó-
zási és Légügyi Múzeum stb.). Szál-
lás Washingtonban.

7. nap: Washington - Philadelphia
Utazás PHILADELPHIA-ba, az Álla-
mok első fővárosába. Autóbuszos és 
gyalogos ismerkedés a főbb neveze-

tességekkel. A belvárosi séta során 
a Függetlenség csarnoka (kívülről) 
és az amerikai forradalom jelképévé 
vált harang, a Liberty Bell (szabad-
ság harangja), valamint a történelmi 
negyed műemlékeit láthatjuk. Szál-
lás Philadelphiában.

8. nap: Philadelphia - New York
Irány a „Nagy Alma”, közismert ne-
vén NEW YORK! Ismerkedés Man-
hattan látnivalóival érkezés után a 
vízről, hajókázás a Szabadság-szo-
bor és alsó Manhattan körül. Szállás 
Manhattanben.

9. nap: New York
Egész napos városnézés NEW YORK 
Manhattan negyedében: Empire 
State Building, ENSZ-Székház (kí-
vülről), Times Square, 5. sugárút, 
Rockefeller Center, Szt. Patrick szé-
kesegyház (a legnagyobb katolikus 
templom az államokban), a kedvelt 
Central Park, Strawberry Fields 
(ahol John Lennont érte utol tragi-
kus végzete), Wall Street, az újjáépí-
tett World Trade Center épülete (kí-
vülről) és környéke, Little Italy stb. 
Szállás Manhattanben.

10. nap: New York
Délelőtt szabadidő, vásárlási lehető-
ség még Manhattanben. A déli órák-
ban a városnézés folytatása New 
Yorkban. Este transzfer a repülőtér-
re, hazautazás. Éjszaka a repülőn.

11. nap: Budapest
Átszállást követően érkezés Buda-
pestre a késő délutáni órákban.
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Ismerkedés az őszi színekben pompázó észak-amerikai kontinens keleti 
partjának legjelentősebb városaival. Az Atlanti-óceán észak-nyugati 
partvidékére és a Nagy-tavakhoz is ellátogatunk, a Niagara-vízesésben 
két országból gyönyörködhetünk.

USA & Kanada keleti partja

Dátum:    09.26 - 10.06.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  599.500,- Ft   
Repülőtéri illeték kb.: 165.000,- Ft (Az indulásig változhat!)  
Egyágyas felár:   287.900,- Ft  
KEDVEZMÉNY 3. főnek kétágyas szobában: 150.000,- Ft
Belépő- és hajójegyek: kb. 120,- USD és kb. 170,- CAD 
Szervizdíj / borravaló: 50,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

ESTA USA beutazási engedély + ügyintézési díj: 7.500,- Ft 
ETA kanadai beutazási engedély + ügyintézési díj: 5.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel Budapest-Montreal és New York-Budapest között európai 
átszállással, Toronto-Washington között belső járattal, a körutazáson autóbusszal; középkategóriá-
jú szállodák és motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: Quebec óvárosa, Philadelphia: Függetlenségi Csarnok, New York: 
Szabadságszobor

További információkért keresse fel honlapunkat!

Francia Kanada: Quebec és Montreal 

Niagara-vízesés & Ezer-sziget

Szállás MANHATTAN-ben!

Washington - Fehér Ház & Capitolium

Philadelphia - az államok első fővárosa

QUEBEC

NEW YORK
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1. nap: Bp. - Torontó - Niagara Falls
Repülés a déli órákban Budapestről 
Torontóba. Vidéki utastársaink a dé-
lelőtt folyamán kényelmesen felutaz-
hatnak a repülőtérre. Érkezés után 
transzfer Niagara-vízeséshez, melyet 
elsőként esti kivilágításban tekinthe-
tünk meg. Szállás Niagara Falls-ban.

2. nap: Niagara - Torontó 
A világ egyik legnagyobb természeti 
csodája a NIAGARA-vízesés nappa-
li látványában gyönyörködhetünk. 
Indián neve: „Messze dübörgő”. 
Fakultatív programként hajóval is 
megközelítjük a Patkó-vízesést. A 
Skylonból csodálatos panoráma 
tárul elénk. Délután városnézés TO-
RONTÓ-ban: az üzleti negyed fény-
lő felhőkarcolói, Sky Dome stadion 
(kívülről), a régi és az új városháza, 
egyetemi negyed stb. Felkapaszko-
dunk a CN Tower kilátójába, a világ 
egyik legmagasabb építményébe. 
Szállás Torontó környékén.

3. nap: Ezer-sziget - Ottawa
Továbbutazás Kingstonba. Hajóká-
zás az Ezer-sziget birodalmában a 
Szt. Lőrinc folyón. A látvány elké-
pesztő, nem véletlen, hiszen egykor 

ezt a területet az indiánok édenkert-
jeként ismerték egy legenda szerint. 
Délután városnézés OTTAWA-ban. 
Ismerkedés a város nevezetessége-
ivel: Parlament (kívülről), a sétáló 
utca, Rideau-csatorna a csatorn-
azsilippel, a szállodaként működő 
Chateau Laurier (kívülről), Nemzeti 
Galéria csupa gránit- és üvegépü-
lete (kívülről) stb. Szállás Montreal 
környékén.

4. nap: Quebec 
Kirándulás Észak-Amerika egyetlen, 
fallal körülvett városába. Ismerkedés 
QUEBEC legismertebb látnivalóival: 
Hotel du Parlament (kívülről), Notre 
Dame des Victories (Észak-Amerika 
legrégebbi, ma is álló temploma), 
Dufferin terasz (ahonnan pompás 
kilátás nyílik a Szent Lőrinc-folyóra 
és az alsóvárosra), Frontenac kas-
télyszálló (kívülről). Séta az alsóvá-
rosba, amely színes házaival, sok-
sok üzletével és kávézóival kellemes 
kikapcsolódást biztosít. Szállás 
Montreal környékén.

5. nap: Montreal - Ottawa 
Délelőtt városnézés MONTREAL 
városában: Notre Dame Bazilika 

(Észak-Amerika legnagyobb temp-
lomainak egyike), majd a világ leg-
nagyobb folyami kikötője, a Szent 
Lőrinc-folyó partján épült régi kikötő, 
a McGill egyetemi negyed, Olimpiai 
negyed stb. Végül Montreal kirá-
lyi hegyéről, a 233 m magas Mont 
Royalról tekinthetünk le a városra. 
Fakultatív hajókázás a Szt. Lőrinc 
folyón. Egy kis szabadidő, majd to-
vábbutazás repülőtérre, irány Cal-
gary! Találkozás azon utastársakkal, 
akik csak KANADA NYUGATI PART 
programon szeretnének részt venni. 
Szállás Calgary környékén.

6. nap: Sziklás-hegység
Ismerkedés BANFF városával, Kana-
da leghíresebb és legrégibb magas-
lati üdülőhelyével. Kabinos felvonóval 
utazás a Sulphur-hegyre. A fantaszti-
kus panoráma megtekintése után a 
Bow-folyó völgyében továbbutazás 
az egykori téli olimpiai színhely, Lake 
Louise felé. Útközben pihenő a Joh-
nston-kanyonnál. A Louise- és Mora-
ine-tavak lenyűgöző környezete után 
átkelés a kontinentális vízválasztón a 
YOHO NEMZETI PARK-ba. A világhí-
rű alsó-felső spirális alagút látványa 
után a természetes „SZIKLAHÍD” és 
Kanada legszebb színű tavának tar-
tott SMARAGD-TÓ megtekintése. 
Szállás Banff környékén.

7. nap: Jégmezők panorámaútján
Az ICEFIELDS PARKWAY-en, a világ 
egyik legszebb panorámaútján több 

száz kilométeren keresztül utazunk 
fantasztikus természeti szépségek 
között. Az út legmagasabb pontjáról 
fakultatív kirándulás a Columbia jég-
mezőire. A hatalmas, 12 gleccserből 
álló jégmezőből három óceánba jut 
az olvadékvíz (Atlanti-óceán, Észa-
ki-jegestenger és Csendes-óceán). 
Igazi szenzáció! Speciális gleccserjá-
ró busszal utazás az ATHABASCA- 
GLECCSER-re, séta a gleccseren. 
Látogatás a GLACIER SKYWALK ki-
látóponton. Továbbutazás a JASPER 
NEMZETI PARK-ba, útközben rövid 
pihenő a lenyűgöző Athabasca-víze-
sésnél. Szállás Hintonban.

8. nap: Jasper Nemzeti Park
Reggeli után irány a festői, hatal-
mas hegyekkel körül ölelt, kris-
tálytiszta vizű MALIGNE-TÓ. Séta 
a látványos szurdokban, a MALIG-
NE-CANYON-ban. Csodás út vezet 
a Piramis-tó partjára az impozáns 
Piramis-csúcs alá, a park területén 
található hideg kénes forrás kör-
nyékére. Átkelve a YELLOWHEAD 
hágón érkezünk Brit Columbia terü-
letére. Ekkor kerülünk legközelebb 
Kanada legmagasabb csúcsához, a 
Mt. Robsonhoz. A környék tisztavizű 
folyói természetes környezete a la-
zacoknak. Itt születnek, és ide is tér-
nek vissza. Nem beszélve arról, hogy 
a lazac a kitűnő és egészséges táp-
lálék embereknek és a medvéknek 
egyaránt. Szállás Valemountban.
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2 variációban foglalható!
Lehetőség CSAK a nyugati partra utazni 
Niagara-vízesés
A Sziklás-hegység lenyűgöző tájai
Nyáridőben - jégmezőben
Buchart Gardens botanikuskert

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 - keleti és nyugati part 

BANFF

NIAGARA

TORONTÓQUEBEC



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

SZEPTEMBER 5-18. (KELET & NYUGAT) VAGY SZEPTEMBER 9-18. (CSAK NYUGAT)

A
M

E
R

IK
A

9. nap: Az Athabasca-folyótól a 
Thompson-folyóig
Utunkat dél felé folytatjuk A táj vál-
tozatos természeti szépségeket vo-
nultat fel: a WELLS GRAY Tartomá-
nyi Park erdeit és vízeséseit, zöldellő 
völgyeket, bortermelő vidékeket. Az 
Északi-Thompson-folyó völgyében, 
csodálatos hegyvidéken keresztül 
érjük el Kamloops városát. Szállás.

10. nap: „A Pokol és a Fátyol”
Utazás a híres, aranyláz idején hasz-
nált útvonalon az ország harma-
dik legnagyobb városa, Vancouver 
felé. Pihenő a festői FRASER folyó 
völgyében, ahol leereszkedünk a 
„Pokol-torkába”! A különleges él-
mény után továbbutazás a lenyű-
göző szépségű folyóvölgyben. Ismét 
megszakítva az utazást, letérés a 
főútvonalról. Rövid erdei gyalogtú-
ra után fáradságunk jutalma a szép 
MENYASSZONYI FÁTYOL-VÍZESÉS 
látványa. Majd irány a kikötő! Érke-
zés a komphajós utazás után Van-
couver-szigetre. Szállás Victoriában.

11. nap: Vancouver-sziget - Victoria
Városnézés Brit Columbia fővárosá-
ban, VICTORIA-ban. A „legangolabb” 
kanadai városban a csendes-óceáni 
klíma miatt mindig nyílnak a virágok. 
Látogatás egy meseszép és világ-
hírű virágoskertben, a BUTCHART 
GARDENS-ben. Kora este visszatérés 
komppal a szárazföldre, Vancouver-
be. Szállás Vancouverben.

12. nap: Vancouver
Délelőtt ismerkedés VANCOUVER 
óvárosával (Gastown a híres gőzórá-
val, Kínai negyed, a 400 hektá-
ros Stanley park stb.). Kirándulás 
Észak-Vancouverbe, a híres CAPI-
LANO FÜGGŐHÍD-hoz. A 70 méter 
mély szurdokon átívelő, több mint 
100 méter hosszú függőhíd után 
séta az esőerdő fáinak lombkoro-
náján kiépített úton, totemoszlo-
pok gyűjteményének megtekintése. 
Szállás Vancouverben.

13. nap: Vancouver - Torontó
Reggeli után transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás torontói átszállást köve-
tően, közvetlen járattal Budapestre.

14. nap: Budapest
Hazaérkezés a déli órákban, a me-
netrend függvényében.
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   KELET & NYUGAT NYUGATI PART
Dátum:    09.05 - 09.18. 09.09 - 09.18.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 942.300,- Ft 728.000,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 168.000,- Ft  168.000,- Ft
Belső repülés:  250,- USD        ---
Egyágyas felár:   357.000,- Ft 241.500,- Ft 

Belépő- és kompjegyek, gleccserjáró autóbusz: kb. 500,- CAD
Szervizdíj / borravaló: 70,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

ETA kanadai beutazási engedély + ügyintézési díj: 5.000,- Ft
Részvételi díj tartalma: repülés menetrendszerinti járatokkal, a körutazá-
son légkondicionált autóbuszokkal és menetrendszerinti komppal; szállás 
kközépkategóriás szállodák és motelek 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobái-
ban; reggeli; BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökségek: Quebec óvárosa, A kanadai Sziklás-hegység 
nemzeti és tartományi parkjai: Banff Nemzeti Park, Jasper Nemzeti Park 

További információkért keresse fel honlapunkat!

Az utat csak megfelelő egészségi állapot, jó fizikai kondíció esetén ajánljuk a hosszú utazás 
és az esetenként megterhelőbb programok, nagy szintkülönbségek miatt!

VANCOUVER

GLACIER SKYWALKMALIGNE-TÓ

ATHABASCA-GLECCSER
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4 ország egy programban!
Az Inka Birodalom főbb látnivalói
Népszerű, közkedvelt programunk
Buenos Aires - a tangó városa
Machu Picchu & Iguacu-vízesés 
Cukorsüveg-hegy Rio de Janeiroban

Dél-amerikai kaleidoszkóp

1. nap: Budapest - Lima 
Repülés Budapestről európai átszál-
lással Limába. Szállás Limában.

2. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal. Megnéz-
zük a Kormányzói Palotát, a vá-
rosházát; az 1538-ban épült limai 
székesegyházat, melyet az évszá-
zadok során többször átépítettek, 
bővítettek és az egyik földrengés 
után felújítottak, és a Santo Do-
mingo kolostort. Ebéd után láto-
gatás a Larco Herrera Múzeumban, 
ahol megcsodáljuk Peru régészeti 
kincseinek gyűjteményét. Szállás 
Limában.

3. nap: Cuzcó - Szent-völgy
Reggel repülés Cuzcóba, az inka bi-
rodalom fővárosába, majd tovább- 
utazás a Szent-völgybe. Útközben 
rövid pihenő PISAC városában, majd 
ebéd. Délután OLLANTAYTAMBO ti-
tokzatos teraszait és a hatalmas mo-
nolitokból álló templomát látogatjuk 
meg. Szállás a Szent-völgyben.

4. nap: Machu Picchu - Cuzcó
Kirándulás panorámaablakos vonat-
tal és autóbusszal az inkák elveszett 
városához, a MACHU PICCHU-hoz. 
Egy lépésre az égtől, az Andok 
hegyláncai között csaknem megkö-
zelíthetetlen hegynyergen bújik meg 

a kis erődített város. Ebéd, majd este 
visszautazás Cuzcóba. Szállás.

5. nap: Cuzcó
Városnézés CUZCÓ-ban és környé-
kén. Az inka birodalom legfonto-
sabb templomának, a Coricanchá-
nak (Arany Udvar) helyére épült 
Santo Domingo kolostorban láthat-
juk az inka kultikus hely földren-
gés révén szabaddá vált részeit. A 
katedrális megtekintése után ebéd. 
Kirándulás a környékbeli inka em-
lékekhez: SACSAYHUAMAN (titok-
zatos kőfalak), QUENQO (imahely), 
TAMBOMACHAY (a víz szentélye) és 
PUCA PUCARA (vörös erőd). Szállás 
Cuzcóban.

6. nap: Andahuaylillas - Raq’chi -  
Sillustani - Punó
ANDAHUAYLILLAS-ban látogatás 
a „dél-amerikai Sixtus Kápolná-
nak” tartott, csodálatos Szent Péter 
templomban. RAQ’CHI-ban az inka 
Viracocha templom megtekintése 
sem maradhat ki. Ebéd útközben. 
SILLUSTANI a kolla indiánok dom-
boldalban elhelyezkedő különleges 
temetkezési tornyai miatt érdekes. 
Szállás Punóban.

7. nap: Titicaca-tó - Tiahuanaco - La Paz
Kirándulás motorcsónakokkal a vi-
lág legmagasabban fekvő hajózható 

taván. A leghíresebb szigetlakók, 
az uro indiánok a TITICACA-tavon 
élnek totora nádból épített szige-
teken. Irány Bolívia! Ezen a napon 
ebédcsomagot kapunk. A főváros, 
La Paz felé vesszük az irányt, de út-
közben vár ránk még egy élmény: 
TIAHUANACO (Tiwanaku) preinka 
kultúra 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 legmagasabban fek-
vő fővárosa. Városnézés: katedrális, 
Murillo tér, Ferencesek temploma, a 
híres „Boszorkánypiac” stb. Kirán-
dulás a lélegzetelállító Hold völgybe, 

ahol egyedülálló természeti képződ-
mények között sétálhatnak. Ebéd a 
nap folyamán, szállás La Pazban.

9. nap: Buenos Aires
Utazás repülővel az argentin fővá-
rosba. Érkezés után transzfer a szál-
lodába. Szállás Buenos Airesben.

10. nap: Buenos Aires - Tigre
Városnézés BUENOS AIRES-ben: Pla-
za de Mayo, Catedral, Casa Rosada 
(híres balkonja az Evita c. filmben lát-
ható), Cadildo, parlament, Obeliszk, 
a világ legszélesebb sugárútja, La 
Boca, Caminito (a tangó hazája), San 
Telmo és Recoleta városnegyedek 
elegáns épületei, parkjai, séta Evita 
sírjához. Délután az argentin főváros 
üdülőnegyedét, TIGRE-t keressük 

Az egyik legnagyobb klasszikusunk. Térben, időben és népszerűségben 
egyaránt kínálatunk élvonalában van! 4 ország 16 nap alatt... Hogy ne 
kelljen választani a Machu Picchu és az Iguazu-vízesés között!

CUZCÓ BUENOS AIRES

IGUACU-VÍZESÉS

MACHU PICCHU
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fel. A „parasztok Velencéjének” ne-
vezett városrész a Paraná folyó ro-
mantikus deltavidéke. Este fakultatív 
lehetőségként részt vehetünk egy 
fergeteges tangó show műsoron, és a 
vacsora menüjében megkóstolhatjuk 
a híres argentin marhasültet. Szállás 
Buenos Airesben.

11. nap: Buenos Aires - Iguazu
Délelőtt szabadprogram, majd repü-
lés Puerto Iguazuba. Szállás Foz do 
Iguacuban, a brazil oldalon.

12. nap: Itaipu és Iguazu-vízesés 
argentin oldala
Ma láthatjuk a világ legnagyobb telje-
sítményű vízi erőművét, a két ország 
határán épült ITAIPU-t. Látogatás a 
vízesés argentin oldalán. Busszal, ro-
mantikus kisvasúttal és gyalogosan 
keressük fel a zuhatagokat és meg-
csodálhatjuk az „Ördögtorok” nevű 
leglátványosabb részt is. Szállás Foz 
do Iguacuban, a brazil oldalon.

13. nap: Iguacu-vízesés brazil oldala - 
Rio de Janeiro
Délelőtt az IGUACU brazil oldalát 
fedezhetjük fel. Hangulatos ösvé-
nyeken sétálva fenséges rálátás nyí-
lik a sok-sok nagy robajjal lezúduló 
vízesésére. Délután repülés Rio de 
Janeiróba. Fakultatív tipikus brazil 
vacsora - churrascaria - , melynek 
keretében a nyárson sült különböző 
húsokból és finom köretekből fo-
gyaszthatunk. Szállás Rióban.

14. nap: Rio de Janeiro
Egész napos program keretében RIO 
DE JANEIRO különböző híres város-
részeivel ismerkedünk: Flamengo, 
Botafogo, Gloria, világháborús em-
lékmű, belváros széles sugárútjai, 
Maracana (futballstadion), Sambad-
romo (a híres karnevál helyszíne), 
modern katedrális, Ipanema, Leblon 
stb. Utazás kabinos felvonóval a Cu-
korsüveg hegyre. Fogaskerekűvel 
érkezünk a Megváltó Krisztushoz, a 
Corcovado hegyre, miközben fan-
tasztikus városi panorámában lesz 
részünk a Tijuca-erdőből. A Corco-
vado hegyet és a híres Copacabana 
partot fakultatív helikopteres repü-
lés keretében is megcsodálhatjuk. 
Szállás Rióban.

15. nap: Rio de Janeiro
Hangulatos hajókirándulást teszünk 
a várost körülölelő Guanabara-öböl-
ben, közben a vízről is gyönyörköd-
hetünk Rio és a szemközti NITEROI 
panorámájában. Délután megcso-
dálhatjuk a botanikus kert szubtró-
pusi és trópusi növényritkaságait, a 
sudár királypálmákat és gyönyörű 
orchideákat is. Este elbúcsúzunk a 
várostól és egész Dél-Amerikától. 
Hazautazás, éjszaka a repülőn.

16. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre, európai átszál-
lással, a menetrend függvényében.

Az utat csak megfelelő egészségi állapot, jó fizikai kondíció esetén ajánljuk a hosszú 
utazás és az esetenként megterhelőbb programok, nagy szintkülönbségek miatt!

Dátum:    10.22 - 11.06.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  965.500,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:  190.000,- Ft  
Belföldi repülőjegyek:  890,- USD  
Egyágyas felár:   195.000,- Ft 
Szervizdíj / borravaló:  70,- USD 
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok:
Tango-show vacsorával Buenos Airesben: kb. 95,- USD
Helikopterezés Rio de Janeiróban: kb. 150,- USD
Brazil vacsora (churrascaria): kb. 85,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, csónakkal/hajóval és 
vonattal; helyi középkategóriás szállodák; Peruban és Bolíviában félpanzió, 
Argentínában és Brazíliában reggeli; idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Lima óvárosa, Cuzco, Machu Picchu, Tiahuanaco pre-
inka kultikus központ, Iguacu Nemzeti Park, Rio de Janeiro: Carioca

További információkért keresse fel honlapunkat!

RIO DE JANEIRO

TITICACA-TÓ
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ÚJ KOMBINÁCIÓ!
3 ország csodái 12 nap alatt
Kis csoportos utazás
A TAVASZI SZÜNET idején
Töltse a húsvétot Buenos Airesben
UNESCO Világörökségek sora

ÁPRILIS 3-14.Latin-amerikai álmok

1. nap: Budapest - Lima
Repülés Budapestről európai átszál-
lással Limába. Szállás.
2. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal. Megnézzük 
a Kormányzói Palotát, a városházát; 
az 1538-ban épült limai székesegy-
házat és a Santo Domingo kolostort. 
Ebéd után látogatás a Larco Herre-
ra Múzeumban, ahol megcsodáljuk 
Peru régészeti kincseinek gyűjtemé-
nyét. Szállás Limában.

3. nap: Cuzcó - Szent-völgy
Repülés Cuzcóba. Kirándulás a 
SZENT-VÖLGY-be. PISAC városában 

a hangulatos indián piacon kézműves 
termékekből és különleges zöldsé-
gekből, gyümölcsökből válogatha-
tunk. Ebéd után OLLANTAYTAMBO 
titokzatos teraszait és a hatalmas mo-
nolitokból álló templomát látogatjuk 
meg. Szállás a Szent-völgyben.

4. nap: Machu Picchu - Cuzcó
Egész napos kirándulás panoráma-
ablakos vonattal, majd Aguas Ca-
lientes kisvárosból autóbusszal az 
inkák elveszett városához, a MACHU 
PICCHU-hoz. Egy lépésre az égtől, 
az Andok hegyláncai között csak-
nem megközelíthetetlen hegynyer-
gen bújik meg a kis erődített város, 
amelyet 500 éven keresztül sűrű 
dzsungel fedett. Séta a csaknem tel-
jes épségben megmaradt inka város 
szakrális épületegyüttesei között. 
Ebéd, majd visszautazás vonattal és 
autóbusszal Cuzcóba. Szállás.

5. nap: Cuzcó
Városnézés CUZCÓ-ban és környé-
kén. Az inka birodalom legfontosabb 
templomának, a Coricanchának he-
lyére épült Santo Domingo kolostor-
ban láthatjuk az inka kultikus hely 
földrengés révén szabaddá vált része-
it. Ebéd után kirándulás a környékbeli 
inka emlékekhez: SACSAYHUAMAN 

(titokzatos kőfalak), QUENQO (ima-
hely), TAMBOMACHAY (a víz szenté-
lye) és PUCA PUCARA (vörös erőd). 
Szállás Cuzcóban.

6. nap: Andahuaylillas - Raq’chi - 
Sillustani - Punó
Utazás autóbusszal az Andok he-
gyei között. ANDAHUAYLILLAS-ban 
látogatás a „dél-amerikai Sixtus Ká-
polnának” tartott, csodálatos Szent 
Péter templomban. RAQ’CHI-ban az 
inka Viracocha templom megtekin-
tése sem maradhat ki. Ebéd útköz-
ben. SILLUSTANI a kolla indiánok 
domboldalban elhelyezkedő, egyedi 
és különleges temetkezési tornyai 
(chulpák) miatt érdekes a turisták 
számára. Szállás Punóban.

7. nap: Titicaca-tó - Tiahuanaco - La Paz
Kirándulás motorcsónakokkal a vi-
lág legmagasabban fekvő hajózható 
taván. A leghíresebb szigetlakók, 
az uro indiánok a TITICACA-tavon 
élnek totora nádból épített szige-
teken. Irány Bolívia! Ezen a napon 
ebédcsomagot kapunk. A főváros, 
La Paz felé vesszük az irányt, de út-
közben vár ránk még egy élmény: 
TIAHUANACO (Tiwanaku) preinka 
kultúra 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
Városnézés a világ legmagasabban 

fekvő fővárosában, LA PAZ-ban: 
katedrális, Murillo tér, Ferencesek 
temploma, a híres „Boszorkánypiac” 
stb. Kirándulás a Hold-völgybe, ahol 
egyedülálló természeti képződmé-
nyek között sétálhatunk. Ebéd a nap 
folyamán, szállás La Pazban.

9. nap: Buenos Aires
Repülés átszállással az argentin fő-
városba. Szállás.

10. nap: Buenos Aires - Tigre
Városnézés BUENOS AIRES-ben: 
Plaza de Mayo, Catedral, Casa Rosa-
da, Cadildo, parlament, Obeliszk, a 
világ legszélesebb sugárútja, La Boca, 
Caminito (a tangó hazája), San Telmo 
és Recoleta városnegyedek, séta Evita 
sírjához. Délután az argentin főváros 
üdülőnegyedét, TIGRE-t keressük fel. 
Hajózás a „parasztok Velencéjének” 
nevezett városrészben,  a Paraná folyó 
romantikus deltavidékén. Este fakul-
tatív lehetőségként részt vehetünk 
egy fergeteges tangó-show műsoron, 
és a vacsora menüjében megkóstol-
hatjuk a híres argentin marhasültet. 
Szállás Buenos Airesben.

11. nap: Buenos Aires
Délelőtt szabadprogram a repülőtéri 
transzferig, majd a délutáni órákban 
hazautazás, éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre, európai átszál-
lással, a menetrend függvényében.

Három országon át vezet ÚJ kombinációjú utunk Dél-Amerikában. Peru 
legnevezetesebb látnivalói mellé kínáljuk a legek országát, Bolíviát, és az 
argentin tangó városát, a színpompás Buenos Airest.

Dátum:     04.03 - 04.14.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  745.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  185.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek:   650,- USD
Egyágyas felár:    141.600,- Ft  
Szervizdíj/borravaló:   60,- USD 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program (helyszínen fizetendő, a megadott valutanemben)
Tango-show vacsorával Buenos Airesben: kb. 110,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás menetrendszerinti repülőjárattal, európai átszállással, Dél-Ame-
rikában közlekedés légkondicionált autóbuszokkal, helyi repülőjárattal, csónakkal / hajóval és 
vonattal; szállás helyi középkategóriás szállodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; Peruban 
és Bolíviában félpanzió (reggeli és 7 alkalommal ebéd), Argentínában reggeli; idegenvezetés, 
belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Peru: Lima óvárosa, Cuzcó városa, Machu Picchu szent helye, Bolívia: 
Tiahuanaco (Tiwanaku) preinka kultikus központ

További információkért keresse fel honlapunkat!

MACHU PICCHU

BUENOS AIRES
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Repülés európai átszállással Peruba. 
Szállás Limában.

2. nap: Lima - Paracas
LIMA történelme több ezer évre 
nyúlik vissza. Az inka uralom előtti 
kultúrák emlékeit számos építmény 
és régészeti lelet őrizte meg az 
utókor számára. Délelőtti fantaszti-
kus programunk: látogatás a Larco 
Herrera Múzeumban. Ebéd után a 
közeli PACHACAMAC megtekintése, 
amely jóslat istenéhez kapcsolódó 
vallási központ és zarándokhely. To-
vábbutazás a Csendes-óceán part-
jára. Szállás PARACAS-ban.

3. nap: Ballestas-szigetek - Piscó - 
repülés a Nazca vonalak felett - Lima
Reggel motorcsónakos kirándulás a 
BALLESTAS-szigetekre, a „mini Ga-
lapagos-nak” nevezett szigetvilág-
ba, népes madár és fóka-kolóniák 
élőhelyéhez. Továbbutazás PISCÓ-
ba, fakultatív repülés a rejtélyes 
sivatagi NAZCA rajzok felett. Ebéd 
után visszautazás Limába. Szállás.

4. nap: Lima - Arequipa
Korareggel átrepülünk a „Fe-
hér város”-ba, a gyarmati stílusú 
AREQUIPA-ba. Gyalogos városné-
zés: Plaza de Armas, főtér, katedrális 

(kívülről), az 1580-ban alapított hí-
res Szent Katalin Kolostor várossze-
rű utcáival, koloniális házaival. Ebéd 
után nem maradhat ki a programból 
az egyik ötezer méteres Andok-beli 
csúcs közelében 1995-ben felfede-
zett, a hegyek istenének feláldozott 
Jéglány, a megfagyott Juanita meg-
tekintése. Szállás.

5. nap: Sillustani - Punó
Utazás az Andok vadregényes zord 
hegyei között, ebédcsomaggal. Az 
Altiplanón átutazva megtekintjük a 
kolla indiánok domboldalban elhe-
lyezkedő érdekes temetkezési tor-
nyait, az un. SILLUSTANI chulpákat. 
Továbbutazás a TITICACA-tó „fővá-
rosába”, PUNÓ-ba, szállás.

6. nap: Titicaca-tó
Motorcsónakkal indulunk a világ 
legmagasabb hajózható taván, a to-
toranádból épült, úszó szigeteiken 
élő uro indiánok birodalmába. A tó a 
kontinens legnagyobb állóvize, vízfe-
lületén Peru és Bolívia közösen osz-
tozik. Ebéd a csodálatos panorámájú 
TAQUILE-szigeten. Szállás Punóban.

7. nap: Titicaca-tó - Cuzcó
Utazás autóbusszal az Andok he-
gyei között az inka birodalom  
fővárosába, CUZCÓ-ba. Útközben 

ebéd. Megtekintjük a pucarai és a 
raq’chii ásatásokat. Az Andahuaylil-
las-i Szent Péter templom, melyet 
Dél-Amerika Sixtusi kápolnájának 
tartanak, különleges élmény turisták 
és hívők számára egyaránt. Szállás 
Cuzcóban.

8. nap: Cuzcó - Szent-völgy
Egész napos utazás a SZENT-VÖLGY-
be, ebéddel. Útközben meglátogatjuk 
SACSAYHUAMAN titokzatos kőfalait, 
QUENQO szikláit, TAMBOMACHAY-t 
és PUCA PUCARA vörös erődfalait. 
Délután OLLANTAYTAMBO titok-
zatos teraszait és hatalmas monoli-
tokból álló templomát tekintjük meg. 
Szállás a Szent-völgyben.

9. nap: Machu Picchu - Cuzcó
Kirándulás panorámaablakos vo-
nattal és autóbusszal az inkák elve-
szett 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 természetnek és embernek egya-
ránt az egyik leglélegzetelállítóbb 
alkotása. Ebéd egy helyi étterem-
ben. Este továbbutazás CUZCÓ-ba, 
szállás.

10. nap: Cuzcó - Lima
Városnézés a világ köldökén, CUZ-
CÓ-ban. A katedrális megtekintése. 
Az inka birodalom legfontosabb 
templomának, a Coricanchának 

(Arany Udvar) helyére épült Santo 
Domingo templomban láthatjuk az 
inka kultikus hely - földrengés révén 
- szabaddá vált részeit. Ebéd majd 
visszarepülünk LIMÁ-ba, szállás.

11. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal. Megnéz-
zük az 1538-ban épült limai székes-
egyházat, melyet az évszázadok 
során többször átépítettek, bőví-
tettek és az egyik földrengés után 
felújítottak. A főbejárattól jobbra 
található kápolna koporsójában he-
lyezték el Francisco Pizzaro hamvait. 
A Kormányzói Palota (szerencsés 
esetben őrségváltást is láthatunk), 
ami 1920-ban, illetve a városháza is, 
ami 1945-ben épült. A Szent Ferenc 
kolostor legfőbb érdekessége, hogy 
az alagsori folyosók 25 000 ember 
földi maradványát őrzik, akárcsak a 
szicíliai Palermo katakombái. Ebéd, 
majd hazautazás. Éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés európai átszállással Buda-
pestre a menetrend függvényében.
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Az inkák birodalmában letőségünk nyílik a titokzatos Nazca-vonalakat 
szemügyre venni a magasból; hajózunk bolygónk legmagasabb, hajózható 
taván, a Titicaca-tavon; és sétálunk a misztikus Machu Picchu romvárosában. 
A Ballestas-szigeteken pedig „mini” Galápagos-on érezhetjük magunkat!

Újra kínálatunkban!
Az Inka Birodalom gazdag öröksége
Repülés a Nazca-vonalak felett
Ballestas-szigetek - „mini Galapagos”
Macchu Picchu - az elveszett város
A Titicaca-tó 3.800 méter magasan
 

Misztikus Peru

Dátum:     06.19 - 06.30.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  857.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  175.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek:   290,- USD
Egyágyas felár:    140.500,- Ft 
Szervizdíj/borravaló:   60,- USD 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás menetrendszerinti repülőjárattal, európai 
átszállással, Peruban közlekedés légkondicionált autóbuszokkal, helyi re-
pülőjáratokkal, motorcsónakkal és vonattal; szállás középkategóriás szál-
lodák 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és ebéd); 
idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: Lima óvárosa, Nazca vonalak, Arequipa óvárosa, 
Cuzco városa, Machu Picchu

További információkért keresse fel honlapunkat!

Fakultatív program (Irodánkban előre fizetendő az indulás előtt, de az 
illeték összege viszont a helyszínen, készpénzben)!
Repülés a Nazca rajzok felett: kb. 250,- USD + kb. 20 USD repülőtéri illeték 

TITICACA-TÓ

LIMA
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1. nap: Budapest - San Jose
Repülés Budapestről európai átszál-
lással Costa Rica fővárosába, San Jo-
séba. Transzfer a szállodába, szállás.

2. nap: Poas Volcano Nemzeti Park - 
La Paz-vízesés - La Fortuna
Irány a POAS VOLCANO Nemzeti 
Park, ahol ma is aktív vulkáni tevé-
kenység figyelhető meg és emiatt a 
látogatás szigorú szabályokhoz kö-
tött. Ha az idő és a vulkáni aktivitás 
engedi, bepillantást nyerhetünk még 
a kráter belsejébe is. Következő meg-
állónk a La Paz-vízesés és a környező 
kertek, ahol különféle pillangókat, 
kolibriket és egyéb madarakat, vad-
macskákat, majmokat ismerhetünk 
meg. Szállás La Fortuna környékén.

3. nap: Arenal - Monteverde
Délelőtt kirándulás az Arenal Volcano 
Nemzeti Parkban. A szunnyadó Are-
nal-tűzhányó 1998-ban tört ki leg-

utóbb, de lávafolyások azóta is elő-
fordulnak. Délután Santa Elena Cloud 
Forest Reserve, vagyis magyarul hi-
vatalosan köderdő területét fedezzük 
fel lombkorona-tanösvényen bejárva 
és kilátópontokról megfigyelve. Szál-
lás Monteverdében.

4. nap: Monteverde - San Jose
Elsőként Monteverde magával ra-
gadó erdeit fedezzük fel, mely bio-
lógiai sokféleségéről ismert. Libegő 
és lombkorona-tanösvény (akár 70 
méter magasságban) segítségével 
egyedi módon lépünk kapcsolatba 
a természettel. A továbbiakban El 
Trapiche-t keressük fel, ahol meg-
ismerkedünk a cukornád feldolgo-
zással, kávétermesztéssel, valamint 
a csokoládé és egyéb tipikus costa 
ricai növényi alapanyagok feldolgo-
zásával. Délután visszautazás a fő-
városba, San Joséba és szállás.

5. nap: San Jose - Guatemalaváros
Városnézés San Jose-ban: Demok-
rácia-tér, Nemzeti Bíróság épülete, 
Nemzeti Színház, Los Yoses város-
negyed, Egyetem és Campus, a Fém 
Iskolaépület, központi piac és a ka-
tedrális. Látogatás az Arany Múze-
umban és a Nemzeti Múzeumban. 
Végül a Hispanidad-szökőkút, majd 
szabadidő a San Pedro Bevásárló-
központban. Transzfer a repülőtérre 
és elutazás Costa Ricából Guatema-
lába az ősi maja kultúra és színes 
piacok földjére. Érkezés Guatemal-
aváros repülőterére, majd transzfer 
a szállodába. Szállás.

6. nap: Guatemalaváros - Panajachel
Indulás Atitlán-tóhoz. Panajachel-
ben hajóra szállunk és csodás tájon 
haladva, a tó vízét átszelve Santia-
go Atitlánba érkezünk. Ezt a vidéket 
95%-ban tzutuhil indiánok lakják, 
megélhetésüket ma is a mezőgazda-
ság biztosítja elsősorban. A túloldalra 
érkezvén Maximón, a dohányzó maja 
istenség meghökkentő környezetben 
lévő szentélyét keressük fel. Ezt az éj-
szakát Panajachelben töltjük.

7. nap: Chichicastenango - Antigua
Délelőtt Chichicastenangónak vesz-
szük az irányt, hogy felfedezzük a 
híres és színes piacot. Az árusok a 
környező hegyekből és falvakból 
gyűlnek össze a központi térre, hogy 
értékesítsék áruikat. A virágárusok a 

templom lépcsőjén sorakoznak, és 
az utcát szőnyegek borítják, fara-
gott maszkok és fazekasáruk mellett 
számos egyéb kézműves termék 
kapható. Megtekintjük a piac mellett 
található 400 éves Szt. Tamás temp-
lomot, mely a gyarmati építészet 
szép példája. Érdekessége, hogy 
egy maja templom alapjaira épült és 
lépcsősorát mint maja emléket a mai 
napig tisztelik. A sámánok továbbra 
is rituálékhoz használják a templo-
mot, füstölőket és gyertyákat gyújta-
nak. A későbbiekben indulás Antigua 
Guatemala felé. Szállás Antiguában.

8. nap: Antigua - Copan
Városnézés Antiguában. A madridi 
apácák által 1736-ban megnyitott 
Las Capuchinas-kolostort egy 1773-
es földrengést követően elhagyták. 
A helyreállítás 1943-ban kezdődött 
és ma is zajlik. Érdekessége az egye-
dülálló kerek torony és az abból 
nyíló 18 hálófülke. Városnéző sétánk 
ódon hangulatú barokk belvárosban 
érinti a Central Parkot, a katedrálist, 
a Főkapitányok Palotáját és a La 
Merced-templomot. Délután indulás 
a hondurasi Copánba, szállás.

9. nap: Copán - Livingston
Délelőtt felkeressük a hihetetlen CO-
PÁN-t, a gazdagon faragott sztéléiről 
ismertté vált romvárost. Ezek az alko-
tások a város főterét kötötték össze a 
szomszédos, piramisok és a paloták 
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5 ország egy programban!
COSTA RICA - esőerdők
GUATEMALA - Tikal piramisai
HONDURAS - Copán emlékei
BELIZE - Xunantunich romvárosa
MEXIKÓ - fehér homokos Maja Riviéra

Körutazásunk során Közép-Amerika csodáival ismerkedünk! Egyedülálló 
élmény - 16 nap alatt 5 ország, mesébe illő helyek, fantasztikus történelmi 
emlékek és ráadásképpen tengerparti pihenés a türkizkék vizű Maja Riviérán. 
Guatemala indián neve „tűzokádó hegy”, amelyre rászolgált, hiszen az or-
szág nagy részét a Kordillerák vulkánokkal tűzdelt hegyláncai uralják, melyek 
váltakoznak a parti síksággal és a trópusi őserdőkkel. Az elképesztően gyö-
nyörű természeti látnivalók mellé színpompás folklór is társul, hiszen egész 
Közép-Amerikában itt őrződtek meg leginkább az indián hagyományok. Hon-
duras, Belize és Costa Rica bővelkednek természeti és kulturális látnivalókban, 
utazunk földön, vízen és levegőben, hogy minél jobban megismerjük ezeket a 
titokzatos, az európai utazó számára még ismeretlen tájakat.

Közép-amerikai barangolás

ATITLAN-TÓ

LA PAZ-VÍZESÉS

PANAJACHEL 
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alkotta felsővárossal. Valamint a vá-
ros labdapályával is rendelkezett. A 
késő klasszikus korszakban Copán 
szokatlanul virágzó volt, ahol nem 
csak az uralkodó osztályok, de közép- 
osztálybeliek is kőházakban éltek. 
Délután visszatérünk Guatemalába 
és transzfer Livingstonba. Szállás.

10. nap: Rio Dulce - Flores
A Rio Dulce folyón hajózva bepillan-
tást nyerhetünk a helyi madárvilág-
ba és elhaladunk San Felipe de Lara 
pompás kis vára mellett, mely 1652-
ben épült, hogy megvédje a környék 
kereskedő karavánjait a kalózok fosz-
togatásaitól. Ezután folytatjuk utun-
kat Flores felé. Szállás Floresben.

11. nap: Tikal
Utazás TIKAL-ba, az ősi maja civilizá-
ció legnagyobb fennmaradt romvá-
rosába. Ilyen még Mexikóban sincs. 
A méltán Világörökségi helyszín 
Mezoamerika egyik meghatározó 
birodalmának, a maja civilizációnak 
egyik legjelentősebb központja volt, 
mely Kr. u. 200 és 850 között élte 
fénykorát. Ebédünket a dzsungelben 
fogyasztjuk el. Délután visszatérés a 
szállodába. Szállás Floresben.

12. nap: Xunantunich (Belize) - 
Chetumal
Belizen keresztül a mexikói Chetu-
malba utazunk. Határátkelés után 
Belize egyik legérdekesebb régé-

szeti lelőhelye XUNANTUNICH vár 
ránk. Majd indulás a mexikói határ-
hoz és a belépést követően az éjsza-
kát Chetumalban töltjük.

13. nap: Bacalar - Tulum - Riviera Maya
Észak felé vesszük az irányt, utunk a 
varázslatos BACALAR-ban szakítjuk 
meg, melynek türkizkék lagúnája lé-
legzetelállító látványt nyújt. TULUM, 
minden más maja várossal ellentét-
ben az egykori település közvetlenül 
a tengerparton épült fel. Legjelentő-
sebb épületei: az alászálló istenség 
temploma, a szél temploma, a fres-
kók temploma. A belső várost egy, a 
tenger felé nyitott, őrtornyos város-
fal veszi körül. A legépebben meg-
maradt épületegyüttes (El Castillo) 
egy, a Karib-tenger fölé emelkedő 
25 méter magas sziklán található. 
Délután megérkezés Maja Riviérára, 
szálláshely elfoglalása. Szállás.

14. nap: Riviera Maya
Egész nap szabad idő, üdülés pihe-
nés Maja Riviérán. Szállás.

15. nap: Riviera Maya - Cancun
Szabad program hazaindulásig. Dél-
után Cancun repülőterére hajtunk, 
hazautazás az esti órákban, éjszaka 
a repülőn.

16. nap: Budapest
Érkezés Budapestre, európai átszál-
lással az esti órákban, a menetrend 
függvényében.
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Dátum:    11.30 - 12.15.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  1.077.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  148.000,- Ft  
Belföldi repülőjegyek:  480,- USD  
Egyágyas felár:   252.000,- Ft
Határátlépési illetékek kb.: 95,- USD (Helyszínen fizetendő!) 
Szervizdíj / borravaló:  80,- USD 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás Budapest-San Jose és Cancun-Budapest útvonalon menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással, valamint San Jose-Guatemalaváros útvonalon helyi repü-
lőjárattal, a körutazáson légkondicionált autóbusszal; szállás helyi középkategóriájú szállodák 
2 ágyas, fürdőszobás/zuhanyzós WC-s szobáiban; félpanzió (reggeli és ebéd vagy vacsora - 12 
főétkezés), a 14. napon all inclusive ellátás; idegenvezetés, belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: 
Guatemala: Antigua Guatemala, Tikal
Honduras: Copán maja emlékei

További információkért keresse fel honlapunkat!

TIKAL

TULUM
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1. nap: Budapest - Havanna
Érkezés átszállással Kubába az esti 
órákban. Transzfer a havannai szál-
lodába, szállás.

2. nap: Havanna
Reggeli után városnézés Latin-Ame-
rika legromantikusabb fővárosában, 
a megannyi művészt megihlető 
HAVANNÁ-ban, amely mindenkit 
rabul ejt. Az egyedülálló hangulatú, 
igazi karibi nagyváros egy időuta-
zásra csábít minket. Itt egyszerre 
van jelen a koloniális kor gyönyörű 
épületeivel, az ’50-es évek amerikai 
maffiájának kézjegye, a letűnt ko-
rok gazdagsága és a jelen, a retro, 
a szocializmus. Délelőtt autóbuszos 
ismerkedés a modern városrésszel. 
Megállunk a Forradalom terén, ahol 
a José Marti emlékmű található. Át-
szeljük a híres tengerparti sétányát a 
Malecon-t, mely a helyiek egyik ked-
venc találkozóhelye. Séta az óváros-
ban, ahol egymást érik a kulturális 
és történelmi látnivalók. Megtekint-
jük a Plaza de Armas-t („Fegyverek 
tere”), a Kormányzói palotát. A Ka-
tedrális tér és a Plaza Vieja („Öreg 
tér”) sem marad ki a programunk-
ból. Ebéd egy helyi étteremben. 
Délután megismerjük a rumkészítés 
folyamatát. Vacsora, szállás.

3. nap: Havanna
Délelőtt Hemingway nyomába sze-
gődünk. Felkeressük egykori lakó-
házát, mely több, mint két évtize-
den keresztül volt otthona és olyan 
művek születtek ott, mint „Az öreg 
halász és a tenger”. A kubai forra-
dalom kitörése után elhagyta Kubát 
és visszaköltözött Amerikába. Miu-
tán elhagyta kubai házát, érintet-
lenül maradt az épület, és azóta is 
múzeum. Félig kiivott borosüvegei 
még mindig az asztalon sorakoz-
nak. Ellátogatunk Cojimar halászfa-
luba, ahol Pilar nevű horgászhajóját 
tárolta. Ebéd egy helyi étteremben. 
Délután szabadidő Havannában. 
Vacsora, szállás. Fakultatív prog-
ramlehetőség: a híres Tropicana 
Show megtekintése

4. nap: Viñales-völgy
Továbbutazás a sziget nyugati ré-
szébe, Pinar del Rio tartományba. 
A Havannától kb. 170 km-re lévő 
festői szépségű VIÑALES-VÖLGY 
felkerült az UNESCO Világörökség 
listájára. Ezt a vidéket az ország 
„zöld” részének is nevezik. Utazás 
a zöldellő dohányültetvények men-
tén. Az itt található különleges klíma 
a titka a kiváló kubai dohánynak, a 
híres kubai szivar alapanyagának. 

Ma megismerkedünk a szivarkészí-
téssel, a dohánytermesztéstől a fel-
dolgozásáig. Következő állomásunk 
a páratlan szépségű Viñales-völgy, 
ahol a kilátónál megállva gyönyör-
ködhetünk abban a lélegzetelállí-
tó panorámában, melyet a távoli 
„Mogote-k” vagy „Boglya hegyek”, 
valamint az alattuk meghúzódó táj 
nyújt. Ellátogatunk a völgy leglátvá-
nyosabb cseppkőbarlangjába, az In-
dián barlangba, melyet gyalogosan 
és motorcsónakkal járunk be. Ebéd 
egy helyi étteremben, majd rövid 
pihenő a Dos Hermanas-völgy kü-
lönleges sziklafalainál. Itt láthatjuk 
a híres ókort ábrázoló falfestményt, 
a „Mural de la Prehistoria-t”, mely 
egyedülálló technikájával és gigan-
tikus méretével nyűgözi le a turistá-
kat. Délután visszatérés Havannába. 
Vacsora, szállás. 

5. nap: Guama - Cienfuegos 
Reggeli a hotelben, majd indulás 
Cienfuegos felé. Első állomásunk 
Guama, ahol egy motorcsónaktú-
rára indulunk a tengerbe vezető 
természetes lagúnán, a Laguna de 
Tresoro-n, ahol az érintetlen termé-
szetben vízi madarakat figyelhetünk 
meg, és termeszvárakat is láthatunk. 
Kikötés a Taino indiánok szigetén, 
ahol az Aldea Taino rekonstruált 
indiánfalu hűen tükrözi az őslakos 
indiánok szokásait. Visszatérve a ki-
kötőbe, látogatás Kuba legnagyobb 
krokodilfarmján. Itt természetes kö-
rülmények között, közvetlen közelről 

figyelhetjük meg az óriáshüllőket, 
több százat is egyszerre. Látogatás 
a „krokodil óvodában”, ahol a bát-
rabbak kézbe is vehetik a még ve-
szélytelen újszülötteket. Ebéd egy 
helyi étteremben. Továbbutazás 
CIENFUEGOS-ba. Rövid megálló a 
Palacio de Valle palotánál, melynek 
építészeti gazdagsága egyedülálló. 
A francia telepesek által alapított 
település érdekessége az egyedi, 
európai jegyeket magánviselő épí-
tészeti stílusa. Belvárosi séta kere-
tében folytatjuk az egykori arisztok-
raták városának felfedezését: Prado, 
José Marti tér, Thomas Terry színház 
(kiváló akusztikájáról híres), kated-
rális. Vacsora, szállás.

6. nap: Trinidad - Playa Ancón
Reggeli a szállodában, majd indu-
lás TRINIDAD-ba, mely több mint 
500 éve alapított koloniális kisvá-
ros. Egykor cukorültetvényeinek 
köszönhette gazdagságát. Itt ismét 
egy újabb arcát fedezzük fel az or-
szágnak. A város különlegessége, 
hogy sértetlenül megőrizte a koloni-
ális kor hangulatát. Girbe-gurba kis 
utcácskáin sétálva az az érzésünk, 
mintha visszarepültünk volna az 
időben. Városnézés az UNESCO Vi-
lágörökség részévé nyilvánított óvá-
rosban: Plaza Mayor, Contra Bandi-
do torony, katedrális, La Santissima 
Trinidad tér. Betérve a híres Canc-
hanchara bárba, megkóstolható Tri-
nidad autentikus itala, a cukornád-
pálinkából és mézből, máig eredeti 
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 „Az öreg halász és a tenger”
Tartalmas körutazás & üdülés
Hemingway nyomában
A Viñales-völgy zöldellő ültetvényei
Trinidad koloniális kisvárosa
ALL INCLUSIVE nyaralás Varaderon

Kuba egy élettel teli sziget élénk művészettel, lelkesítő zenével és 
gyarmati bájjal rendelkező falvakkal. Az ország nemcsak a tengerpart-
jai miatt egzotikus, hanem itt lehet megtapasztalni legérintetlenebb 
formában azt a karibi életérzést, ami a forradalom előtti időkben is 
olyan különlegessé tette a szigetet.

Kuba nagy körutazás

TRINIDAD
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recept alapján készített különleges 
Canchanchara koktél. Ebéd egy 
helyi étteremben. A délutánt Playa 
Ancón strandján töltjük, ahol ked-
vünkre strandolhatunk a Karib-ten-
gerben. Visszautazás Cienfuegosba. 
Vacsora, szállás.

7. nap: Santa Clara - Varadero
Reggeli a szállodában, majd indulás 
SANTA CLARA-ba. Az ország köze-
pén fekvő város a kubai forradalom 
során vívta ki jelentőségét, hiszen 
itt dőlt el a forradalom sorsa 1958 
decemberében, amikor a Che Gue-
vara vezette hadosztály elfoglalta az 
utánpótlást szállító páncélvonatot. 
Megtekintjük a híres páncélvonatot, 
illetve a Che Guevara Mauzóleumot 
is, ahol a híres hadvezér és több 
társa nyugszik. Továbbutazás VA-
RADERO-ba. Ebéd a szállodában, 
majd délután pihenés, szabadidő. 
Vacsora, szállás.

8 - 9 - 10. nap: Varadero 
Szabadidő, pihenés a tengerparton, 
all inclusive ellátás a szállodában. 
VARADERO Kuba legelőkelőbb 
üdülőhelye. A XIX. század végén né-
hány cárdenasi család telket vásárolt 
a 19 km hosszú félszigeten és nyári 
rezidenciákat építettek. Gyorsan a 
gazdagok felkapott üdülőhelye lett 
a környék, amelyet Castro 1959-
es forradalma után megnyitottak 
mindenki számára. Ma elsősorban 
kanadai és európai vendégek köré-
ben népszerűek itt a fehér homokos 

strandok a világoskék vízzel. Nap-
közben animációs programok, esti 
Show műsor biztosítja a szórakozást 
a szállodában. Választható fakultatív 
programlehetőségek: pl. kirándulás 
katamaránnal, Jeep Safari, mélyten-
geri horgászat stb. Szállás.

11. nap: Varadero - Matanzas 
Délelőtt szabadprogram, majd ebéd 
a szállodában. Kora délután utazás a 
repülőtérre. Útközben megállunk egy 
rövid fotószünetre Kuba Athénjának 
is nevezett MATANZAS városában. 
Transzfer a repülőtérre. Hazautazás 
átszállással, éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
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Dátum:    12.02 - 12.13. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  644.000,- Ft 
Reptéri illeték kb.:   179.000,- Ft 
Egyágyas felár:   177.300,- Ft
Turista kártya (vízum) kb.: 20,- EUR + ügyintézés díja: 3.500,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  90,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív program (min. 16 fő): Tropicana Show 90,- EUR 
Részvételi díj tartalma: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, a 
körutazáson helyi autóbuszokkal; helyi besorolású középkategóriás 
szállodák; teljes ellátás a 2. nap reggelitől a 7. napon reggeliig, Va-
raderon all inclusive ellátás; idegenvezetés; BBP biztosítás.
UNESCO Világörökség: Havanna óvárosa, Viñales-völgy, Cienfuegos 
óvárosa, Trinidad

További információkért keresse fel honlapunkat!

HAVANNA

VINALES-VÖLGY

VARADERO
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1. nap: Budapest - Dubaj
Délután repülés Dubajon keresztül 
Melbourne-be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Melbourne
Érkezés az esti órákban. Transzfer a 
szállodába. Szállás.

3. nap: Melbourne
Városnézés MELBOURNE-ben, az 
ország második legnagyobb váro-
sában: St. Patrick katedrális, Cook 
kapitány háza a Fitzroy parkban, 
Melbourne Cricket Ground (az or-
szág első számú sportstadionja, 
illetve kulturális jelképe), Yarra-fo-
lyó parti sétány, Federation tér stb. 
Fakultatív látogatás a déli félteke 
legmagasabb épületében, az Eureka 
Tower 88 emeletes felhőkarcolójá-
ban. Szállás Melbourne-ben.

4. nap: Great Ocean Road 
Kirándulás a Great Ocean Road 
(Nagy Óceáni Út) mentén. Melbour-
ne-től nyugatra az 1920-as években 
építettek egy több mint 200 km 
hosszú tengerparti utat, mely az 
ausztrálok szerint a világ legszebb 
autóútja (gyönyörű tájak, látványos 
tengeröblök, rengeteg szörfös, han-
gulatos üdülővárosok, szép villák). 
Szerencsés esetben útközben sza-
badon élő koalákat és kengurukat 
is láthatunk. Az út egy szakasza az 
Otway Nemzeti Parkon vezet ke-
resztül (mérsékelt égövi esőerdő). A 
kirándulás csúcspontját a „Tizenkét 
Apostol” megtekintése jelenti. Ezek 
a hatalmas part menti sziklatömbök 
több mint 60 méter magasra emel-
kednek ki az örvénylő óceánból. 
Szállás Melbourne-ben.

5. nap: Hobart (Tasmánia)
Repülés Tasmánia fővárosába, Ho-
bartba. Rövid buszozást követően 
érkezés PORT ARTUR-ba, az egykor 
fatelepre, mely egykoron a visszaeső 
bűnözők börtöntelepe volt. Utoljára 
1853-ban érkeztek a szigetre elítél-
tek, azonban a börtön 1877-ig műkö-
dött. 1979-1986 között felújították a 
börtön romjait és így ma a 40 hektá-

ros terület Tasmánia legnépszerűbb 
turistalátványosságai közé tartozik. 
Visszatérés HOBART-ba, Ausztrá-
lia második legrégebbi városába, 
melynek történelme a tengerparton 
kezdődött. A sok elegáns, jóllehet 
fegyencek által épített, XIX. századi 
épület a vitorláshajók korát idézi. A 
pasztellszínűre festett házak jórészt 
fából készültek és inkább kanadai 
városokra (pl. Halifax, St. John’s) 
emlékeztetnek. Séta a belvárosban. 
Szállás Hobartban.

6. nap: Bruny-sziget (Tasmánia)
Kompra szállunk Ketteringben, ahon-
nan 20 perc alatt elérjük a Bruny-szi-
getet. A természeti szépségek, 
különlegességek szigetét a vízről 
is érdemes szemügyre venni. Léleg-
zetelállító motorcsónak túra során a 
sziget gazdag élővilágából kapunk 
ízelítőt, valamint a dél-keleti partvi-
dék tagolt, sziklás szakaszait, rejtett 
barlangjait is felfedezzük. Időjárástól 
függően láthatunk delfineket, fóká-
kat, bálnákat és a partvonal mentén 
élő madarakat. Visszatérve a főváros-
ba szabadidő. Szállás Hobartban.

7. nap: Hobart (Tasmánia) - Sydney
Látogatás a MOUNT FIELD Nemzeti 
Park részét képező BONORONG 
Wildlife Parkban. Ez a terület Tas-
mánia legnépszerűbb vadasparkja. 
Nem a klasszikus állatkertek közé 
sorolható, hiszen fő feladatként az 
őshonos elárvult, sérült állatokat 
gondozzák. A látogatás során töb-
bek között tasmán ördöggel, kengu-
ruval, koala mackókkal és még sok, 
számunkra egzotikusnak mondható 
állatfajjal találkozhatunk. Késő dél-
után repülés Sydney-be. Szállás.

8. nap: Sydney
Az egyre csak terjeszkedő város az 
ausztrál nemzeti kultúra központja. 
Viszonylag alacsony népességszá-
ma ellenére majdnem akkora helyen 
terül el, mint Los Angeles és hétszer 
akkorán, mint Párizs. A mai napon 
a legismertebb látnivalókat vesszük 
sorra SYDNEY-ben: Operaház avagy 

„szimfónia betonból” (kívülről), Ki-
kötőhíd avagy „vastüdő”, The Rocks 
- azaz a „Sziklák” városnegyed (a 
történészek szerint itt született 
meg Ausztrália), Bondi Beach, The 
Gap, Hyde Park, Parlament (kívül-
ről), Darling Harbour, séta a kínai 
negyedben. Vacsorával egybekötött 
hajókázás Sydney-ben. Szállás.

9. nap: Kata Tjuta - Ayers Rock (Uluru)
Irány a repülőtér és utazás AYERS 
ROCK-ba. Az ULURU - KATA TJUTA 
Nemzeti Park felkerült az UNESCO 
Világörökség listájára. Az egész tér-
ség az őslakók szent helye, amelyet 
1985-ben vissza is adtak eredeti ős-
lakos tulajdonosainak, a látnivalók 
pedig visszakapták hagyományos, 
régi nevüket. A KATA TJUTA (Olga 
hegycsoport vagy „sok fej”) a titok-
zatos, 36 kupolájú szikladómjával 
és a közöttük húzódó völgyekkel, 
szurdokokkal együtt igazi természe-
ti különlegességnek számít. Séta a 
Walpa-szoros szokatlan sziklaalak-
zataihoz. Az AYERS ROCK, vagy 
ősi nevén ULURU, bolygónk egyik 
legcsodálatosabb képződménye. A 
színpompás naplemente megtekin-
tése után szállás Ayers Rockban.

10. nap: Ayers Rock - Cairns
Korai kelés után ismét az ULURU-hoz 
megyünk megcsodálni a napfelkel-
tét. A hatalmas monolit színskálája, 
amely a mélyvöröstől az eső utáni 
csillogó feketéig terjed, a napkelte-
kor és naplementekor látható legin-
kább. A látogatóközpont kiállítását 
is megtekinthetjük, vásárolhatunk az 
őslakók által készített dísztárgyakból 
vagy kényelmesebb sétát tehetünk a 

tanösvényein. Visszatérés a szállodá-
ba, reggeli. Transzfer a repülőtérre és 
utazás Cairnsbe. Szállás.

11. nap: Cairns - Nagy-korallzátony
Egész napos kirándulás katama-
ránnal a Nagy-korallzátonyhoz. A 
korallzátonyok az élet legősibb for-
mái, kb. 500 millió éves múltra te-
kintenek vissza. A világ legnagyobb 
zátonyrendszere kb. 2.000 km hosz-
szúságban nyúlik el és a területe kb. 
350.000 km². A gát külső széle és a 
szárazföld között több mint 2.000 
sziget, és majdnem 3.000, külön-
féle típusú zátony található. A ter-
mészetvédelem alatt álló területen 
húsznál is kevesebb szigeten fogad-
nak turistákat. A mai hajókirándu-
lásunk során, egy pontonszigeten 
kötünk ki, ahol az ebédünket is el-
fogyasztjuk. Itt még lehetőségünk 
lesz úszkálni, sznorkelezni vagy fé-
lig-merülő tengeralattjáróból meg-
csodálni a tenger élővilágát. Szállás 
Cairnsben.

12. nap: Kuranda - kirándulás az 
őserdőbe
Utazás nosztalgia panorámavonat-
tal az őserdő szélén KURANDA-ba. 
Az út során pompás kilátás nyílik a 
Sziklás Canyonra és a Stoney Cre-
ek vízesésre. Vásárlási lehetőség 
a kézműves piacokon és fakultatív 
programlehetőség a koala-, vagy a 
pillangó-, vagy a madárpark megte-
kintésére. Délután busszal visszaju-
tás Cairnsbe. Szállás Cairnsben.

13. nap: Cairns - Sydney
Szabadidő Cairnsben. Délután repü-
lés Sydney-be, szállás.
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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 Tasmá-
nia! És még ráadásul a sokféle természeti csoda, változatos, különleges 
állatvilág. A legkedvezőbb, legtartalmasabb programra kíváncsi? Akkor 
itt az alkalom, ragadja meg, s tartson velünk! 

22 napos EXTRA GAZDAG program

Ayers Rock - kihagyhatatlan látnivaló

2 éjszaka Tasmániában

Melbourne izgalmas városa

Egyedülálló természeti látnivalók

Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland

AYERS ROCK / ULURU
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14. nap: Blue Mountains - Feather-
dale Wildlife Park
Látogatás a FEATHERDALE Wildlife 
Parkban, ahol az őshonos állatokkal 
ismerkedhetünk (pl. kenguru, wom-
bat, tasmán ördög, hangyász sün 
stb.). Továbbutazás a BLUE MOUN-
TAINS-hegységbe. A különleges szín 
a sűrű erdőből finoman párolgó eu-
kaliptuszolajnak köszönhető. A prog-
ram során a KÉK-HEGYSÉG Nemzeti 
Park területén a legismertebb látni-
valók: „Három nővér” sziklaalakzat, 
Jamieson-völgy, Mount Solitary, Rui-
ned Castle. Szállás Sydney-ben.

15. nap: Sydney - Christchurch
Repülés CHRISTCHURCH-be, Új-
Zéland déli szigetének legnagyobb 
városába. A repülőtér közelében ta-
lálható a NEMZETKÖZI ANTARKTISZ 
KÖZPONT bepillantás nyújt a 6. kon-
tinens természeti értékeibe. Szállás 
Christchurch-ben.

16. nap: Artúr-hágó - Pancake Rock - 
gleccservidék
Utazás a látványos panorámaúton 
az Arthur-hágón keresztül a Tas-
mán-tenger partjára. A nyugati part 
e szakaszának legnépszerűbb látvá-
nyosságai a Punakaiki partját szegé-
lyező, palacsintatortához hasonlítható 

„Pancake Rocks” (Palacsinta-szikla) 
bizarr sziklaformációi. Végül időjárás 
függvényében a Ferenc József- vagy 
a Fox-gleccserhez látogatunk. A kb. 
12 km hosszú Ferenc József-gleccsert 
1865-ben egy német geológus fedez-
te fel és nevezte el az Osztrák-Magyar 
Monarchia uralkodójáról. Szállás a 
gleccser közelében.

17. nap: Westland N.P. - Queenstown
Utazás a West Coast őserdein át a 
Haast hágóra, majd a jégkori Wa-
naka és Hawea tavak mentén QUE-
ENSTOWN-ba. Délután fakultatív 
program keretében többféle léleg-
zetelállító élményben lehet részünk. 
A motorcsónakozás új-zélandi talál-
mány, napjainkban itt elsősorban az 
izgalmas vízi száguldáshoz használ-
ják. QUEENSTOWN a legnépszerűbb 
motorcsónakos helyek egyike, ahol 
a Shotover és a Kawarau folyókon 
kipróbálhatjuk ezt a nem mindenna-
pi kalandot. Szállás.

18. nap: Milford Sound
Kirándulás a MILFORD SOUND-hoz, 
útközben rövid pihenő a TE ANAU 
tónál. Továbbutazás a Homer-hágó 
alagútján át bolygónk egyik leg-
festőibb fjordjához, melyet a világ 
legnagyobb, toronyként magasodó 

tengeri sziklái szegélyeznek. Ebéd-
del egybekötött hajózás a fjordban. 
Délután, visszatérve Queenstownba 
rövid városnézés. Szállás.

19. nap: Queenstown - Auckland - 
Waitomo barlangok - Rotorua
Reggeli órákban repülés Auckland-
be, onnan továbbutazás busszal 
ROTORUA-ba. Útközben megál-
ló a WAITOMO BARLANGOK-nál, 
melyek különlegessége a barlang 
plafonjáról csüngő világító lárvák 
sokasága. ROTORUA-t két fontos 
tényező tette az ország egyik leg-
fontosabb turisztikai központjává: 
a természeti környezete, gejzírjei és 
a maori kultúra aktív újjászületése. 
Este táncos, énekes műsorral egy-
bekötött vacsorán ismerkedhetünk 
meg a helyi folklór hagyományokkal. 
Szállás Rotoruában.

20. nap: Rotorua - Auckland
Délelőtti irány a WAI-O-TAPU geo-
termikus park, amely igazi holdbéli 
tájra emlékeztet. Ezen a területen 
beomlott kráterek, iszapmedencék, 
kovateraszok, színes tavak, forró víz 
és gőz látványa fogadja a látogató-
kat (pl. Pokol kráter, Szivárvány krá-
ter stb.). A Lady Nox nevű gejzír ki-
törése minden délelőtt ugyanabban 

az időpontban figyelhető meg. A 
TE PUIA Maori Iparművészeti Köz-
pontban sajátítják el a fiatal maorik 
a hagyományos faragás és szövés 
mesterségének fortélyait. Látoga-
tás AGRODOME-ban, ahol megtud-
hatjuk, hogy vált a juh és a gyapjú 
Új-Zéland első számú export cikké-
vé, valamint egy juhászkutya be-
mutatót is láthatunk. Továbbutazás 
Auckland felé, szállás.

21. nap: Auckland - Dubaj
AUCKLAND különleges és szeren-
csés földrajzi fekvésének is köszön-
heti zsúfoltságát. A települést vulkáni 
kúpok sora szegélyezi, szirtes partján 
öblök és strandok tucatjai biztosítják 
a tengeri kapcsolatot és a jachtoktól 
hemzsegő kikötő is meghatározó 
látkép. Félnapos városnézés az Észa-
ki-sziget metropoliszában, a vitorlá-
sok városában: Victoria park, West-
haven kikötő stb. Fakultatív látogatás 
a déli félteke legmagasabb épületé-
be, a Skytowerbe. Rövid szabadidő 
után transzfer a repülőtérre és búcsú 
az ötödik kontinenstől. Hazautazás. 
Éjszaka a repülőn.

22. nap: Dubaj - Budapest
Dubaji átszállást követően érkezés 
Budapestre a déli órákban.
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Dátum:    11.07 - 11.28. 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  1.599.800,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.: 288.000,- Ft  
Egyágyas felár:   494.200,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 980,- USD
Szervizdíj / borravaló:  100,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és hajóval; középka-
tegóriás szálláshelyek (szállodák, motel, lodge); reggeli + 5 főétkezés; belé-
pőjegyek; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak)
Melbourne Eureka Tower: 25,- AUD
Nagy-korallzátony: sznorkelezés: 65,- AUD; 10/15 perc helikopterrepülés a 
zátony felett: 190,- AUD/270,- AUD; Scuba Doo egyszemélyes tengeralatt-
járó, kb. 20 perc: 170,- AUD
Kuranda Wildlife Experience: 20,- AUD/tematikus park
Motorcsónakos száguldás: 190,- NZD; Auckland Skytower: 32,- NZD

UNESCO Világörökség: Nagy-korallzátony, Uluru - Kata Tjuta Nemzeti 
Park, Blue Mountains, Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

További információkért keresse fel honlapunkat!

Vízumok:
Ausztrália: díjmentes vízum, az elektronikus ügyintézés díja: 3.500,- Ft
Új-Zéland: vízummentes, de bevezetésre került ún. online regisztrációs díj és 
környezetvédelmi adó: 32,- USD + 3.500,- Ft ügyintézési díj

PALACSINTA SZIKLÁKQUEENSTOWN
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15 nap alatt a legtartalmasabban

Az ötödik kontinens legjava

Ayers Rock - kihagyhatatlan látnivaló

Északi- és a Déli-sziget Új-Zélandon

Egyedülálló természeti látnivalók

Ausztrália - Új-Zéland

1. nap: Budapest - Dubaj
Repülés délután Budapestről átszál-
lással  Sydney-be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Sydney
Érkezés SYDNEY-be az esti órákban. 
Transzfer a szállodába. Szállás.

3. nap: Sydney
Az egyre csak terjeszkedő város az 
ausztrál nemzeti kultúra központja. 
Először a legismertebb látnivalókat 
vesszük sorra SYDNEY-ben: Opera-
ház (kívülről), Kikötőhíd avagy „vas-
tüdő”, The Rocks - azaz a „Sziklák” 
városnegyed, Bondi Beach, The Gap, 
Hyde Park, Parlament (kívülről), 
Darling Harbour, séta a kínai ne-
gyedben. Vacsorával egybekötött 
hajókázás Sydney-ben. Szállás.

4. nap: Sydney - Kata Tjuta - Uluru
Reggeli után irány a repülőtér és 
utazás AYERS ROCK-ba. Az ULURU 
- KATA TJUTA NEMZETI PARK te-
rülete az őslakók szent helye, ame-
lyet 1985-ben vissza is adtak ere-
deti tulajdonosainak, a látnivalók 
pedig visszakapták hagyományos, 
régi nevüket. A bennszülöttek föld-
területként kölcsönadták az ausztrál 
kormánynak és az anangu törzzsel 
közösen működtetik a környék látni-
valóihoz kapcsolódó turisztikai köz-

pontokat, parkokat. A KATA TJUTA  
(Olga hegycsoport vagy „sok fej”) a 
titokzatos, 36 kupolájú szikladómjá-
val és a közöttük húzódó völgyekkel, 
szurdokokkal együtt igazi természe-
ti különlegességnek számít. Séta a 
Walpa-szoros szokatlan sziklaalak-
zataihoz. Az AYERS ROCK, vagy 
ősi nevén ULURU, bolygónk egyik 
legcsodálatosabb képződménye.  Az 
ausztrál jelképek közül a leghama-
rabb felismerhető a sík, sivatagos táj-
ból magasan kiemelkedő hatalmas, 
vörös monolit. A színpompás nap-
lemente megtekintése után szállás 
Ayers Rockban.

5. nap: Uluru - Ayers Rock - Cairns
Korai kelés után ismét az ULURU-
hoz megyünk megcsodálni a napfel-
keltét. A látogatóközpont kiállítását 
is megtekinthetjük, vásárolhatunk az 
őslakók által készített dísztárgyak-
ból vagy kényelmesebb sétát tehe-
tünk a tanösvényeken. Visszatérés a 
szállodába, reggeli. Transzfer a repü-
lőtérre és utazás Cairnsbe. Szállás.

6. nap: Cairns - Korallzátony
Egész napos kirándulás katama-
ránnal a Nagy-korallzátonyhoz. A 
korallzátonyok az élet legősibb for-
mái, kb. 500 millió éves múltra te-

kintenek vissza. A világ legnagyobb 
zátonyrendszere kb. 2.000 km hosz-
szúságban nyúlik el és a területe kb. 
350.000 km². A gát külső széle és a 
szárazföld között több mint 2.000 
sziget, és majdnem 3.000, különféle 
típusú zátony található. A természet-
védelem alatt álló területen húsz-
nál is kevesebb szigeten fogadnak 
turistákat. A mai hajókirándulásunk 
során egy pontonszigeten kötünk ki, 
ahol az ebédünket is elfogyasztjuk. 
Itt még lehetőségünk lesz úszkálni, 
búvárkodni vagy félig-merülő ten-
geralattjáróból megcsodálni a tenger 
élővilágát. Szállás Cairnsben.

7. nap: Kuranda - kirándulás az 
Őserdőben - Sydney
Kora reggel utazás kabinos felvo-
nóval a trópusi erdő lombkoronája 
felett (Skyrail Rainforest Cableway). 
Útközben pompás kilátás nyílik a 
Sziklás Canyonra és a Stoney Cre-
ek vízesésre. KURANDA kis falu az 
1960-as években még hippi-tanya 
volt, mára művészeti és kézműves 
központtá nőtte ki magát. Vásárlási 
lehetőség a kézműves piacokon és 
fakultatív programlehetőség a koa-
la-, vagy a pillangó-, vagy a madár-
park megtekintésére. Délután repü-
lés Sydney-be. Szállás.

8. nap: Sydney - Blue Mountains
Látogatás a Sydney elővárosában 
található FEATHERDALE Wildlife 
Parkban, ahol őshonos állatokat (pl. 

kenguru, wombat, tasmán ördög, 
hangyász sün stb.) láthatunk. Dél-
után kirándulás a BLUE MOUNTAINS 
Nemzeti Parkba. Az óriásnak tűnő 
sziklaformációk, a mély és szaka-
dékos völgyek, a magasról lezúdu-
ló vízesések birodalmát Ausztrália 
„Grand Canyon”-jának is nevezik. 
A legimpozánsabb látnivalók: „Há-
rom nővér” sziklaalakzat, Jamie-
son-völgy, Mount Solitary, Ruined 
Castle. Szállás Sydney-ben.

9. nap: Christchurch - Artúr-hágó - 
Ferenc József-gleccser
Irány a repülőtér és utazás CHRIST-
CHURCH-be. Látványos panorá-
maúton, az Arthur-hágón keresztül 
érkezünk a Tasmán-tenger partjára. 
Időjárás függvényében a Fox- vagy a 
Frenc József-gleccserhez látogatunk. 
Szállás a gleccser közelében.

10. nap: Westland Nemzeti Park - 
Queenstown
Utazás a West Coast őserdein át 
a Haast-hágóra, majd a Wanaka 
és Hawea tavak mentén QUEENS-
TOWN-ba. Délután fakultatív prog-
ram keretében lélegzetelállító élmé-
nyekben lehet részünk. Az új-zélandi 
kalandturizmus máig büszkén ne-
vezi magát a világ adrenalin-köz-
pontjának. A bungee jumping ősét 
a Vanuatu-szigeten űzték, ahol a 
bokájukra indákból készült köte-
leket kötve fatornyokból ugrottak 
le a bátor vállalkozók. A motor-

15 nap alatt a legtartalmasabban Ausztráliában és Új-Zélandon! A ki-
hagyhatlan világvárosok mellett a természet legimpozánsabb alkotásai, 
mint az Ayers Rock, a Kék-hegyek, a Nagy-korallzátony, a trópusi őserdők 
és a Milford-szoros.

SYDNEY NAGY-KORALLZÁTONY
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Dátum:    2021. január

RÉSZVÉTELI DÍJ: előkészületben*
Utazás: menetrendszerinti repülőjáratokal, a körutazás során autó-
busszal, hajóval és kabinos felvonóval
Elhelyezés: középkategóriás szállodák és motelek 2 ágyas, zuh./
WC-s szobáiban
Ellátás: reggeli + 4 főétkezés

Fakultatív programlehetőségek: 
Nagy-korallzátony: sznorkelezés, búvárkodás, helikopterrepülés 
Kuranda Wildlife Experience tematikus parkok
20 perces repülés Ferenc József-gleccser felett
Motorcsónakos száguldás a Shotover és a Kawarau folyókon 
Auckland Skytower

UNESCO Világörökség: 
Ausztrália: Nagy Korallzátony, Uluru - Kata Tjuta Nemzeti Park, Blue 
Mountains, Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

*A pontos dátumot és árakat keresse honlapunkon!

csónakozás szintén új-zélandi talál-
mány. Napjainkban itt elsősorban az 
izgalmas vízi száguldáshoz használ-
ják. Queenstown a legnépszerűbb 
motorcsónakos helyek egyike, ahol 
a Shotover és a Kawarau folyókon 
kipróbálhatjuk ezt a nem mindenna-
pi vizes kalandot. Szállás.

11. nap: Milford Sound
Kirándulás a fenséges látványt nyúj-
tó MILFORD SOUND-hoz. Völgyének 
arculatát a hegyekből lefelé haladó 
hatalmas gleccserek alakították ki. 
Útközben rövid pihenő a TE ANAU 
TÓ-nál. Továbbutazás a mérsékelt 
égövi esőerdőkön, a Homer-hágó 
alagútján át, bolygónk egyik leg-
festőibb fjordjához, melyet a világ 
legnagyobb, toronyként magasodó 
tengeri sziklái szegélyeznek. Ebéddel 
egybekötött hajózás a fjordban. Dél-
után, visszatérve QUEENSTOWN-ba 
rövid városnézés, majd szállás.

12. nap: Queenstown - Auckland - 
Waitomo-barlangok - Rotorua
Reggel átrepülünk Aucklandbe, 
onnan busszal irány Rotorua! Út-
közben rövid pihenő a WAITOMO- 
barlangoknál, melyek különleges-
sége a barlang plafonjáról csüngő 
világító lárvák sokasága. ROTORUA 
az ország egyik legfontosabb tu-
risztikai központja gejzírjei és a ma-
ori kultúra aktív újjászületése miatt. 
Este táncos, énekes folklór műsorral 
egybekötött vacsorán ismerkedhe-

tünk meg a helyi népművészettel. 
Szállás Rotoruában.

13. nap: Rotorua - Auckland
Délelőtti irány a WAI-O-TAPU geo-
termikus park, amely igazi holdbéli 
tájra emlékeztet. Ezen a területen 
beomlott kráterek, iszapmedencék, 
kovateraszok, színes tavak, forró víz 
és gőz látványa fogadja a látogató-
kat. A TE PUIA Maori Iparművészeti 
Központban sajátítják el a fiatal ma-
orik a hagyományos fafaragás és a 
szövés mesterségének fortélyait. 
Látogatás AGRODOME-ban, a me-
zőgazdasági központban, ahol egy 
juhászkutya bemutatót is láthatunk. 
Továbbutazás Aucklandbe, szállás.

14. nap: Auckland - Dubaj
AUCKLAND különleges és szeren-
csés földrajzi fekvésének is köszön-
heti hírnevét. A világvárost vulká-
ni kúpok sora szegélyezi, szirtes 
partján öblök és strandok tucatjai 
biztosítják a tengeri kapcsolatot. 
Félnapos városnézés az Északi-szi-
get metropoliszában, a vitorlások 
városában: Victoria park, Westhaven 
kikötő, a Skytower-ből a déli félteke 
legmagasabb épületéből elénk táru-
ló panoráma. Rövid szabadidő, majd 
búcsú az ötödik kontinenstől. Haza-
utazás. Éjszaka a repülőn.

15. nap: Dubaj - Budapest
Átszállást követően érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében.

WAI-O-TAPU

KATA TJUTA

MILFORD SOUND



Csoportos
hajóutak
 magyar idegenvezetéssel

www.haristravel.hu

• Változatos fakultatív kirándulások
• Gasztronómiai élmények

• Sokszínű programok
• Kényelem
• Elegancia

• Szórakozás
• Pihenés

BŐVÜLŐ KÍNÁLAT!
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Közkedvelt hajós körutunk
Az Arab-öböl gyöngyszemei
Pihenés & városnézések kényelmesen
Utazzon télből a nyárba!
OMÁN - a titokzatos szultánság
A Louvre Múzeum Abu Dhabiban

DUBAJ

1. nap: Budapest - Dubaj
Elutazás Dubajba a menetrend 
függvényében. Szállás.

2. nap: Dubaj
DUBAJ a második legfontosabb 
emírség, amely az Arab-öböl (Per-
zsa-öböl) partján kb. 72 km hosszan 
nyúlik el. Autóbuszos városnézés: 
Burj Al Arab Hotel (Dubaj egyik szim-
bóluma), Jumeriah mecset, Dubaj 
Múzeum, Pálma-sziget, Creek öböl. 
Látogatás a fűszerpiacon, majd a vá-
rosnézés csúcspontjaként fakultatív 
lehetőségként a világ legmagasabb 
épületének, a Burj Khalifának 124. 
emeletén gyönyörködünk Dubaj pa-
norámájában. Késő délután irány a 
kikötő, BEHAJÓZÁS, szállás a hajón.

3. nap: Dubaj
Fakultatív sivatagi túra. A félnapos 
programon a lenyűgöző és titokzatos 
sivatag világa várja Önöket. Homok-
dűnéken szánkázhatnak dzsipekkel a 
vörös és arany minden árnyalatában 
izzó sivatag dombjain, majd bedu-
insátrakban arab kávét és a dubaji 
ízletes datolyát kóstolhatnak, végül 
a tevegelés sem maradhat ki a prog-
ramból. Visszatérés a hajóhoz, to-
vábbhajózás, szállás a hajón.

4. nap: Fujairah Khor Fakkan
Reggel kikötés FUJAIRAH emír-
ségben. Az emírségek közül Fujai-
rah őrizte meg leginkább régi arab 
báját, természeti szépségei mellett 
kulturális látnivalókban is gazdag. A 
fakultatív kirándulás során ellátoga-
tunk a Fujairah Erődhöz és Múzeum-
hoz, amely az Emírségek területén 

máig megmaradt legősibb erőd. A 
Bitnah erődöt egy óriási zöldellő 
oázis veszi körbe a Hadjar hegy-
ségben. Az Örökség Faluban bete-
kintést nyerhetünk az ókori arabok 
életébe, megismerhetjük szokásai-
kat és hagyományaikat. Az Emírsé-
gek legősibb mecsete az Al-Badijah, 
amely még az Oszmán Birodalom 
uralma alatt épült a XV. században. 
Este továbbhajózás, szállás a hajón.

5. nap: Egész napos hajózás
Hajózás a tengeren. A hajóút során 
élvezhetik a hajó sokrétű szolgál-
tatásait: fedélzeti szórakoztató- és 
sportlétesítményeket, továbbá ki-
kapcsolódást a hajó wellness köz-
pontjában.

6. nap: Doha
Reggel kikötés Katar fővárosában, 
DOHA-ban. Doha tele csillogó, el-
képesztő felhőkarcolók százaival, 
sőt van olyan bevásárlóközpontja 
is, ahova Velencét felépítették ka-
nálisostól, gondolástól. Fakultatív 
félnapos városnézés: Kard emlékmű, 
Gyöngy emlékmű, Óratorony, Kata-
ra Kultúrfalu, Dhow-kikötő, a Pearl 
nevű mesterséges sziget és termé-
szetesen az elmaradhatatlan bazár, 
ahol tradicionális portékától kezdve 
az apró szuvenírekig mindent meg-
találunk. Este továbbhajózás Abu 
Dhabiba, szállás a hajón.

7. nap: Abu Dhabi
Délelőtt kikötés ABU DHABI-ban, 
az egykori kis halászfaluban, ami 
ma már tündöklő világvárossá nőt-
te ki magát. A félnapos fakultatív 

városnézés során több olyan lát-
ványosságot is felkeresünk, amely 
világviszonylatban a „legek” közé 
sorolható. Az Emirátusi Palota a má-
sodik legdrágább hotel a világon. A 
Zayed sejk mecset a világ nyolcadik 
legnagyobb mecsete, kristálycsillár-
ja az egyik legnagyobb a világon, 
továbbá itt található a világ legna-
gyobb kézzel készített, egy darabból 
álló szőnyege. Érdekes látványosság 
az „Örökség Falu” skanzen, ahol 
megismerhetjük a sivatagi életet, 
a helyi kézművesek mesterségeit, 
mindennapi életét. Szállás a hajón.

8. nap: Abu Dhabi
Félnapos fakultatív program során 
ellátogatunk Abu Dhabi 2017-ben 
megnyílt fantasztikus Louvre Múze-
umába, ahol fény derül a különböző 
kultúrák kölcsönhatásaira az őskor-
tól napjainkig. A múzeum impozáns 
épülete külső megjelenésében is kü-
lönleges élményt nyújt. Megnézzük 
továbbá a város híres tengerparti 
sétányát a Corniche-öböl partján, a 
Qasr Al Hosn erődöt, majd a Yas-szi-
getre vezet utunk, amelynek egyik ér-
dekessége az Emírségek Forma 1-es 
versenypályája. Este továbbhajózás 
Dubajba, szállás a hajón.

9. nap: Dubaj - Al-Ain - Bahla
Kijelentkezés a hajóról és utazás 
Ománba. Útközben pihenőt tartunk 
az ománi határnál fekvő vörös ho-
mokdűnékkel körülvett zöld oázis-
nál, AL-AIN-ban, amely pár évtizede 
még egy kis beduin település volt. 
Régészeti parkja az UNESCO Vi-
lágörökség része, ahol közel 5000 
éves bronzkori sírokat tártak fel. 
Erődjében született Zayed sejk. A 
település híres a kuriózumnak szá-
mító, tradicionális tevepiacáról is. 
Továbbutazás a végtelen sivatagon 
át az ország egyik szépséges erőd-

városába, Omán kulturális fővárosá-
ba NIZWA-ba, szállás.

10. nap: Nizwa - Bahla - Jabrin
Látogatás NIZWA impozáns erőd-
jében, melynek tornyairól gyönyörű 
kilátás nyílik a városra és környéké-
re. Felkeressük még tradicionális ba-
zárját is, ahol csodaszép kézműves 
termékeket vásárolhatunk. Továbbu-
tazás az ország legrégibb erődváro-
sába, BAHLA-ba. A XII. századi fővá-
ros 12 km-es fallal körülvett erődje 
az UNESCO Világörökség része.  
Séta BAHLA erődjében, majd útban 
Maszkat felé megtekintjük az ország 
egyik legszebb, XVII. században 
épült kastélyát JABRIN-ban. A Yaru-
ba dinasztia által építtetett egykori 
oktatási központ szobáinak falfest-
ményei és fafaragásai csodálatosak. 
Továbbutazás az ország fővárosába, 
Maszkatba, szállás.

11. nap: Maszkat
Félnapos városnézés Omán főváro-
sában, MASZKAT-ban. Látogatás a 
Kábúsz Szultán Mecsetben (a Kö-
zel-Kelet egyik legnagyobb mecse-
te szigorú öltözködési szabályok 
betartásával látogatható!), valamint 
Omán történelmét bemutató Bait 
Al Zubair Múzeumban. Továbbá a 
városnézés során érintjük még az 
Al Jalali és Al Mirani erődöket, és a 
szultáni palotát. Séta a festői szép-
ségű óvárosban és a nagybazárban. 

12. nap: Maszkat - Budapest
A hajnali órákban búcsút veszünk 
az Arab-félsziget gyöngyszemétől, 
hazautazás átszállással Dubajban, 
érkezés Budapestre a déli órákban 
várható a menetrend függvényében.

Az Ezeregyéjszaka mesevilágába röpítjük Önöket! Az utazáson különleges 
módon találkozhatunk az arab világ gyöngyszemeivel, hiszen most hajóval 
utazzuk be az Arab- és az Ománi-öböl térségét. Megismerkedünk a tradici-
onális Omán erődjeivel, az Arab-félsziget sivatagjaival, valamint betekin-
tést nyerhetünk a modern és gazdag Emírségek pompájába is.

Hajózás az Arab-öbölben 2021. JANUÁR - FEBRUÁR

Dátum:    2021. január - február  
RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal, a körutazáson légkondicionált autóbusszal és luxushajóval
Elhelyezés: középkategóriás szálloda 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban, valamint a hajón 2 ágyas belső vagy külső ablakos kabinokban, ill. balkonos 
lakosztályban választás szerint
Ellátás: a szállodában reggeli, hajón teljes ellátás  
UNESCO Világörökség: Omán: Al-Ain régészeti park, Bahla erőd 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!
*A pontos dátumot és árakat március 15-től keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

Az útvonal és a programok a hajótár-
saság függvényében változhatnak!
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1. nap: Budapest - Miami
Reggel repülés Budapestről európai 
átszállással MIAMI-ba. Érkezés után 
transzfer a szállodába. Szállás Miami 
külvárosában.

2. nap: Miami - Behajózás
Délelőtt panorámás autóbuszos 
városnézés Florida legnagyobb vá-
rosában: Art Deco negyed, Little 
Havanna, Coral Gables negyed stb. 
Délután BEHAJÓZÁS, és irány a Ka-
rib-térség! Szállás a hajón.

3. nap: Egész napos hajózás
Pihenés, vagy a fedélzeti szórakoz-
tató- és sportlétesítmények igénybe 
vétele (többségük ingyenesen áll a 
vendégek rendelkezésére, kivétel né-
hány térítés ellenében igénybe vehe-
tő wellness program: pl. masszázs).

4. nap: Puerto Plata (Dominika)
Délelőtt kikötés a Dominikai Köz-
társaság egyik híres üdülőhelyén 
PUERTO PLATA-n. A Hispaniola nevű 
szigeten két ország található. Haiti és 
Dominika. Ez utóbbi jobban tudja ér-
vényesíteni kedvező földrajzi adott-
ságát, ahol egész évben nyár van. A 
nyári évszaknak két ciklusa van, az 

un. száraz nyár (ez az európai tél) és 
az esős nyár május - szeptember. A 
többnyire száraz nyár időszakában 
az európai turisták kedvelt üdülőhe-
lye. Ismerkedés a szigettel és stran-
dolási lehetőség. Este továbbhajózás, 
szállás a hajón.

5. nap: San Juan (Puerto Rico)
Ebéd után megérkezünk a Karib-szi-
getvilág újabb állomására, PUERTO 
RICO-ba. A szigetország, az Egyesült 
Államok társult tagállama. Kolum-
busz második hajóútja alkalmával 
kötött ki a szigeten. A szigetet neve 
Puerto Rico, magyarul „Gazdag Ki-
kötő”. Ismerkedés a fővárossal. SAN 
JUAN Keresztelő Szent Jánosról kap-
ta a nevét. A város két arca a spanyol 
óváros és az amerikai felhőkarcolók 
találkozása. Éjfél előtt búcsúzunk el  
a szigettől. Hajózás a tengeren.

6. nap: Virgin Gorda (Virgin-szigetek)
Reggel kikötés a Virgin-szigetek Brit 
területéhez tartozó VIRGIN GORDA 
szigetén. Kolumbusz Kristóf állítólag 
„Kövér Szűznek” nevezte a szigetet, 
mivel annak alakja távolról nézve egy, 
az oldalán fekvő telt nőre emlékeztet. 

A déli parton található különleges 
sziklaalakzatok amelynek a neve „The 
Baths” jelentik a a Brit Virgin-szige-
tek egyik legfőbb turistalátványos-
ságát. Ez a szakasz a sziget vulkáni 
eredetét igazolja, a parton egymásra 
hányt hatalmas gránittömbök hever-
nek látványos barlangokat alkotva. 
A homokos, tagolt tengerpart és a 
sziklatömbök találkozása megkapó 
látványt nyújt. Kora este továbbhajó-
zás, szállás a hajón.

7. nap: Charlotte Amalie (St. Thomas)
Reggel kikötés St. Thomas sziget fő-
városában, CHARLOTTE AMALIE-ben. 
Az Amerikai Virgin-szigetek, egy 
szigetcsoport a Karib-tengeren, az 
Egyesült Államok külbirtoka. Kolum-
busz Kristóf 1493-ban, második útján 

érkezett ide. Ismerkedés a kis sziget-
tel, melynek legfőbb adottsága a gyö-
nyörű tengerpartja, ami miatt évente 
több mint 2 millió turista keresi fel, 
igaz legtöbben csak 1-2 napra, mint 
ahogy most mi is tesszük. A fakultatív 
szigetfelfedező kirándulás után sza-
badidő. Késő délután továbbhajózás, 
szállás a hajón.

8 - 9. nap: Egész napos hajózás
Hajózás a Karib-tengeren.

10. nap: Miami - hazautazás
Kikötés után rövid szabadidő, utolsó 
vásárlási lehetőség MIAMI-ban. Dél-
után transzfer a repülőtérre. Utazás 
európai átszállással, éjszaka a repülőn.

11. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében. 
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Ki ne ábrándozna telente a Karib-szigetvilág gyönyörű tengerpartjairól, 
egzotikus növényvilágáról, jellegzetes ritmusáról? Új útvonalú karibi hajóu-
tunk valóra váltja álmait! Az apró szigetek, mint megannyi ékszerdoboz, a 
természet különleges alkotásai. Az irodánk által ajánlott kirándulások a ké-
nyelmesen megismerhető látnivalókat kínálják, de a helyszínen megannyi 
aktív pihenési lehetőségből választhatnak. 

ROYAL CARIBBEAN CRUISES
Új program!
Kolombusz Kristóf nyomában
Dominika - Puerto Rico - Virgin-szigetek
Exkluzív szórakoztató létesítmények 
Változatos szárazföldi programok

A Karib-tenger hullámain 2020. NOVEMBER 13-23.

   11.13 - 11.23.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  399.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  169.000,- Ft
Ablakos kabin felár:  58.500,- Ft
Kikötői illeték:  49.500,- Ft
Egyágyas felár*:  218.900,- Ft 
*1 éjszaka szállodában + 8 éjszaka a hajón belső kabinban
Szervizdíj/ borravaló:  15,- USD / fő  + 38.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Vízum: ESTA USA beutazási engedély és ügyintézési díja: 7.500,- Ft 

A hajóút során a fakultatív szárazföldi kirándulások árait belépőkkel (4-7. nap) a részvételi díj nem tartalmazza. A hajóstársaság több programot kínál. 
Min. 15 fő esetén magyar nyelvű kíséretről gondoskodunk.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a ROYAL CARIBBEAN EMPRESS OF THE SEAS hajóval, a programokon autóbusszal; 1 éj Miamiban középkate-
góriás szállodában, valamint 8 éjszaka hajón, 2 ágyas belső, vagy választás szerint külső ablakos kabinokban; a szállodában reggeli, a hajón teljes ellátás 
meghatározott alkoholmentes italokkal; magyar csoportkísérő; BBP biztosítás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!

További információkért keresse fel honlapunkat!

SAN JUAN
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES
Aruba - Bonaire - Curacao
Töltődjön fel a Karib-tengeren!
Kikötés HAITI-n, a „mágia földjén”
Exkluzív szórakoztató létesítmények 
Változatos szárazföldi programok

2021. JANUÁR - FEBRUÁRHajózás a Holland Antillák körül

1. nap: Budapest - Miami
Repülés átszállással MIAMI-ba. Szál-
lás Miami külvárosában.

2. nap: Miami - behajózás
Autóbuszos városnézés Florida leg-
nagyobb városában: Art Deco ne-
gyed, Little Havanna, Coral Gables 
negyed stb. Délután BEHAJÓZÁS, és 
irány a Karib-térség! Szállás a hajón.

3. nap: Egész napos hajózás 
Pihenés, vagy a fedélzeti szórakozta-
tó- és sportlétesítmények használata.

4. nap: Labadee (Haiti)
Reggel kikötés HAITI-n. Az indián 
eredetű elnevezés jelentése: „hegyek-
kel borított föld”, de az útleírások „a 
mágia földje”-ként is említik. Egyé-
nileg fedezhetjük fel a várost, vagy 
különböző fakultatív kirándulásokon 
vehetünk részt. Irodánk ajánlata közös 
programként: „Haiti part menti felfe-
dezése”. Katamaránról fedezzük fel a 

falvakat, az ősi arawak indiánok ha-
gyatékait, az erődöt stb., majd vásár-
lási lehetőség a kikötői bazárban. Dél-
után továbbhajózás, szállás a hajón. 

5. nap: Egész napos hajózás 
Hajózás a Karib-tengeren. 

6. nap: Kralendijk (Bonaire)
Kikötés a Holland Antillákhoz tartozó 
BONAIRE-en. A Karib-térség egyik 
leglátványosabb és legváltozatosabb 
víz alatti világa, több mint 80 merü-
lési hellyel valódi búvárparadicsom! 
KRANLENDIJK a sziget fővárosa, ko-
loniális épületekkel. Egyénileg fedez-
hetjük fel a várost, vagy különböző 
fakultatív kirándulásokon vehetünk 
részt (sznorkelezés, csónakkirándulás 
a csatornákon, búvárkodás, kirándu-
lás üvegpadlós hajón stb.). Irodánk 
ajánlata közös programként: „Bonaire 
fénypontjai”. A program során érint-
jük a sziget legrégebbi települését, 
láthatunk a lagúnában flamingókat, 

illetve kaktuszlikőrt is kóstolhatunk. 
Rövid pihenő Rincon egykori arawak 
indián faluban. A jellegzetes, kúp ala-
kú sóhegyek és egyedi formájú házak 
kapcsán megtudjuk, hogy egykor 
milyen módszerrel bányászták a rab-
szolgák a sót. Késő délután továbbha-
józás, szállás a hajón.

7. nap: Oranjestad (Aruba)
Kikötés ARUBA parányi szigetén, 
melynek legfontosabb gazdasági 
ágazata a turizmus, az éjjel-nappal 
működő kaszinók és a vámmentes 
kereskedelem. Egyénileg fedez-
hetjük fel a várost, vagy különböző 
fakultatív kirándulásokon vehetünk 
részt (sznorkelezés; vitorlázás; ki-
rándulás üvegpadlós hajón; tenge-
ralattjáróval merülés kb. 40 m mély-
ségbe roncsokhoz stb.). Irodánk 
ajánlata közös programként: „Aruba 
legjava”. A kirándulás során megis-
merjük a főváros holland koloniális 
építészetét, a Casibari sziklaformá-
tumait, a csipkés partvidéket, Aruba 
természeti alkotásait. Pihenő egy 
aloe üzemnél, valamint a California 
világítótoronynál, ahonnan páratlan 
panoráma tárul elénk. Kora este to-
vábbhajózás, szállás a hajón.

8. nap: Willemstad (Curacao)
Kikötés CURAÇAO-n, amely a Szél-
csendes-szigetek legnagyobb tag-
ja. WILLEMSTAD városát egyénileg 
fedezhetjük fel, vagy különböző 
fakultatív kirándulásokon vehetünk 
részt. Irodánk ajánlata közös prog-
ramként: „Curaçao felfedezése”. A 
félnapos kirándulás során megis-
merhetjük a XIX. századi élet hagya-
tékait. A Curaçao Múzeum nemcsak 
a koloniál bútorgyűjteményt, de a 
Kolumbusz előtti ereklyéket és helyi 
művészek munkáit is bemutatja. A 
Hato-barlangban a cseppkőképződ-
ményekben gyönyörködhetünk. A 
koktélok világa elválaszthatatlan a 
sziget nevétől, ezért természetesen 
betérünk a Blue Curaçao likőrüzem-
be is! A kirándulás után szabadidő. 
Este továbbhajózás, szállás a hajón.

9 - 10. nap: Egész napos hajózás 
Hajózás a Karib-tengeren. 

11. nap: Miami - hazautazás
Kikötés után szabadidő, majd haza-
utazás átszállással, éjszaka a repülőn. 

12. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében. 

Ki ne ábrándozna telente a Karib-szigetvilág gyönyörű tengerpartjairól, 
egzotikus növényvilágáról, jellegzetes ritmusáról? Hajóutunk valóra váltja 
álmait! Az apró szigetek - mint megannyi ékszerdoboz - a természet kü-
lönleges alkotásai. Az irodánk által ajánlott kirándulások a kényelmesen 
megismerhető látnivalókat kínálják, de a helyszínen megannyi aktív pihe-
nési lehetőségből választhatnak. 

Dátum:    2021. január-február  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: repülővel, a körutazáson légkondicionált autóbusszal és a ROYAL CARIBBEAN CRUISES EXPLORER OF THE SEAS luxushajójával 
Elhelyezés: középkategóriás szálloda 2 ágyas, zuhanyzós/WC-s szobáiban, valamint a hajón 2 ágyas belső vagy külső ablakos kabinokban, ill. balkonos 
lakosztályban választás szerint
Ellátás: a szállodában reggeli, a hajón teljes ellátás meghatározott alkoholmentes italokkal
UNESCO Világörökség: Curaçao: Willemstad belvárosa és kikötője

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!
*A pontos dátumot és árakat májustól keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

ARUBA

CURACAO

HAITI
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1. nap: Budapest - Miami
Repülés MIAMI-ba. Érkezés után 
transzfer a szállodába. Szállás.

2. nap: Miami - San Juan (Puerto Rico) 
Délelőtt rövid panorámás autóbu-
szos városnézés MIAMI-ban és MI-
AMI BEACH-en: Art Deco negyed, 
Little Havanna, Coral Gables negyed 
stb. Déli órákban repülés Puerto 
Ricoba, a Nagy-Antillák legkisebb 
szigetére. Napjainkban az USA egyik 
társult állama és a térség „amerikai 
kirakata”. Este BEHAJÓZÁS. Szállás 
a választott kabinban.

3. nap: Charlotte Amalie (St. Thomas)
Reggel kikötés St. Thomas sziget 
fővárosában, CHARLOTTE AMALIE- 
ben. Az Amerikai Virgin-szigetek, 
egy szigetcsoport a Karib-tengeren, 
az Egyesült Államok külbirtoka. Az 
első európai Kolumbusz Kristóf volt, 
aki 1493-ban, második útján érke-
zett ide. Ismerkedés a kis szigettel, 
melynek legfőbb adottsága a gyö-
nyörű tengerpartja, ami miatt évente 
több mint 2 millió turista keresi fel, 

igaz legtöbben csak 1-2 napra, mint 
ahogy most mi is tesszük. A fakul-
tatív szigetfelfedező kirándulás után 
szabadidő. Késő délután továbbha-
józás, szállás a hajón.

4. nap: Basseterre (St. Kitts)
Az elbűvölő ST. KITTS-re érkezünk. 
A Kis-Antillákhoz tartozó, erede-
tileg indiánok által lakott szigetet 
szintén Kolumbusz Kristóf fedezte 
fel 1493-ban. A sziget vulkanikus 
eredetű, melynek központi csúcsait 
trópusi esőerdők fedik. Kikötés után 
egyénileg fedezhetjük fel a jellegze-
tes angol fővárost BASSETERRE-t, 
melynek középületei a gregoriánus 
és viktoriánus építészet stílusjegye-
it őrzik, vagy különböző fakultatív 
kirándulásokon vehetünk részt. Iro-
dánk ajánlata közös programként: 
utazás panoráma vonattal és busszal 
a sziget körül, csodálatos hegyek, 
trópusi erdők és cukornádültetvé-
nyek birodalmában. A kirándulás 
után szabadidő. Késő délután to-
vábbhajózás, szállás a hajón.

5. nap: St. John’s (Antigua)
Reggel kikötés Antigua szigetén, 
SAINT JOHN’S kikötőjében. Egykor 
angol gyarmat volt, a Kis-Antillák 
területéhez tartozik. A sziget Ka-
rib-térség szíve, itt lüktet legfor-
róbban az élet, itt rendezik a leg-
tüzesebb karneválokat. Egyénileg 
fedezhetjük fel a várost, illetve a 
kikötő környékét, vagy különböző 
fakultatív kirándulásokon vehetünk 
részt. Irodánk ajánlata közös prog-
ramként: „Amazing Antigua”. A 
félnapos kirándulás során látogatás 
a híres angol gyarmati időszakban 
épült Nelson’s Dockyard területén, 
az angol haditengerészet karibi-tér-
ség fő támaszpontján és hajójaví-
tó üzemében. A zord sziklák felett 
magasló Shirley-hegyről pompás 
panoráma nyílik a kikötőre, valamint 
az Atlanti óceánra. A kirándulás után 
szabadidő. Késő délután továbbha-
józás, szállás a hajón.

6. nap: Castries (St. Lucia)
Reggel kikötés St. Lucia szigetén, 
CASTRIES kikötőjében. Sokan sze-
rint a Kis-Antillák legszebb szigete. 
Ki ne ismerné magazinok címlap-
járól St. Lucia híres „pitonjait”? A 
kikötő a fővároshoz tartozik, amely 
nevét egy francia tábornagyról, 
Castries marsallról kapta. Egyéni-
leg fedezhetjük fel a várost, illetve 
a kikötő környékét vagy különböző 
fakultatív kirándulásokon vehetünk 
részt. Irodánk ajánlata közös prog-
ramként: „Best Views of St. Lucia”. 
A kirándulás során láthatjuk a mű-
emlékeket, a legfontosabb neveze-
tességeket, valamint élvezhetjük a 
trópusi táj szépségét. Utunk során 
a Karib-tenger és az Atlanti-óceán 
lélegzetelállító panorámája is elénk 
tárul! Pihenés és felfrissülés az „Eső-

erdő Kalandparkban”. A kirándulás 
után szabadidő. Késő délután to-
vábbhajózás, szállás a hajón.

7. nap: Bridgetown (Barbados)
Kikötés Barbadoson, BRIDGETOWN 
kikötőjében. Sokan a „Kis-Antillák 
Angliájaként” is nevezik a terüle-
tet, hiszen az angolok több mint 
három és fél évszázados uralmuk 
alatt igyekeztek saját képükre for-
málni a szigetlakók életét, szokásait. 
Egyénileg fedezhetjük fel a várost, 
illetve a kikötő környékét vagy kü-
lönböző fakultatív kirándulásokon 
vehetünk részt. Irodánk ajánlata 
közös programként: „Best of Bar-
bados”. Utazás autóbusszal a „Virág 
erdőbe”, ahol trópusi virágfajokban 
gyönyörködhetünk. Továbbutazás a 
XIX. század elején épített Szent Já-
nos templomhoz, majd rövid pihenő 
egy kilátón, ahonnan a sziget kele-
ti partvidékének panorámája tárul 
elénk. Barbados egyik szimbóluma 
az a híres oroszlán, amely Wilkinson 
kapitány emlékét őrzi. Visszatérve 
Brigdetownba ismerkedés a telepü-
lés nevezetességeivel. A kirándulás 
után szabadidő. Késő délután to-
vább hajózás, szállás a hajón.  

8. nap: Egész napos hajózás 
Pihenés, vagy a fedélzeti szórakoz-
tató és sportlétesítmények igénybe 
vétele (többségük ingyenesen áll a 
vendégek rendelkezésre, kivétel né-
hány térítés ellenében igénybe vehe-
tő wellness program, pl. masszázs).

9. nap: San Juan (Puerto Rico) 
Kikötés Puerto Rico szigetén. Haza-
utazás miamii és egy európai átszál-
lással. Éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
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A Kis-Antillák felfedezése a karibi hajózások egyik legnépszerűbb útvo-
nala. Pár év kihagyás után ismét kínálatunkban!

ROYAL CARIBBEAN CRUISES
ÚJRA KÍNÁLATUNKBAN!
Felfedezők és kalandorok nyomában
A legnépszerűbb karibi útvonal!
Puerto Rico - St. Lucia - St. Thomas
St. Kitts - Antigua - Barbados 

A Karib-tenger kalózai 2021. MÁRCIUS 13-22.

Dátum:    2021. március 13-22.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: repülővel, a körutazáson légkondicionált autóbusszal és a ROYAL CARIBBEAN CRUISES FREEDOM OF THE SEAS luxushajójával 
Elhelyezés: középkategóriás szálloda 2 ágyas, zuhanyzós / WC-s szobáiban, valamint a hajón 2 ágyas belső vagy külső ablakos kabinokban, ill. balkonos 
lakosztályban választás szerint
Ellátás: a szállodában reggeli, a hajón teljes ellátás meghatározott alkoholmentes italokkal
UNESCO Világörökség: Santa Lucia: Piton-hegyek területe

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!

*Az árakat április 15-től keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

ST. LUCIA

ANTIGUA
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1. nap: Budapest - Miami
Repülés átszállással Miamiba dél-
után. Transzfer a szállodába, szállás.

2. nap: Key West
Egész napos kirándulás autóbusszal 
KEY WEST-re Florida állam, és az 
Egyesült Államok legdélibb száraz-
földi pontjára. Mintha a tengeren jár-
nánk, látványos útvonalon jutunk el 
a megannyi apró szigetet összekötő 
1-es számot viselő országúton. Egyik 
nevezetes lakója Ernest Hemingway, 
akinek a háza zarándokhely az író 
tisztelői számára. Este visszatérünk 
Miamiba, és közben megcsodáljuk a 
híres naplementét. Szállás.

3. nap: Everglades N.P. - Fort Myers
Irány az EVERGLADES Nemze-
ti Park, mely felkerült az UNESCO 
Világörökség listájára. Hogy köze-
lebbről is megismerjük, lehetősé-
günk lesz légcsavaros motorcsó-
nakokról is szemügyre venni a dús 
vegetációjú mocsárvilágot. FORT 
MYERS kedvelt téli üdülőhely. A 
város leghíresebb polgára Thomas 
Edison több mint 40 éven keresztül 
minden telet itt töltött, számos zse-
niális találmánya itt született. Szom-
szédja sem akárki volt, Henry Ford 
egykori autógyáros. Szállás.

4. nap: Sarasota - Tampa - Orlando
Utazás SARASOTA-ba, Florida kul-

turális központjába. A város egyik 
leglátogatottabb múzeuma a Ring-
ling Múzeum együttes. TAMPA Flo-
rida egyik leggyorsabban fejlődő 
városa, régi vágású, hangulatos 
szórakozó negyedében, Ybor City-t 
is felkeressük. Este érünk át orlandói 
szálláshelyünkre.

5. nap: St. Augustine 
Kirándulás ST. AUGUSTINE-ba, Ame-
rika legrégebbi, folyamatosan lakott 
településére, melyet még a spanyol 
gyarmatosítók népesítettek be a XVI. 
században. Látogatás az ország leg-
nagyobb és legépebben megmaradt 
spanyol erődjében (Castillo de San 
Marcos), valamint a Lightner Múze-
umban. Szállás Orlandóban.

6. nap: Orlando 
Az egész napot fakultatív módon 
pihenésre, vásárlásra, valamint a 
különböző témaparkokban törté-
nő látogatásra szánjuk!  A Magic 
Kingdom területén bárki találkozhat 
Micky egérrel és barátaival, repül-
het tündérszárnyakon London fe-
lett Pán Péterrel vagy csatlakozhat 
Jack Sparrow kalandjaihoz a Ka-
rib-tengeren! A Universal Studios 
látogatása során sétálhatunk New 
Yorkban, kávézhatunk a Vissza a jö-
vőbe ikonikus parkjában, retteghe-
tünk King Kongtól, menekülhetünk 

a Jurassic Parkban stb. A SeaWorld 
igazi vidámpark, ahol a hullámva-
sutak mellett több állatfaj is várja a 
látogatókat. Az International Drive 
üzleti a vásárlást kedvelők számára 
biztosítanak lehetőséget. Szállás Or-
landóban. A jegyeket előzetesen itt-
hon is le lehet foglalni, illetve a szál-
loda recepcióján szintén lehetséges 
a vásárlás! Az árak témaparkonként 
eltérőek!

7. nap: Cape Canaveral - Miami
Utazás a CAPE CANAVERAL-ban 
kiépített Kennedy Űrközpontba. A 
NASA az 1960-as években ezt a vi-
déket választotta űrprogramjának 
helyszínéül, amelyet „Űrpart”-nak 
neveztek el. A látogatókomplexum 
hatalmas területen fekszik, számos 
látnivalóval kiegészülve. Továbbuta-
zás a világhírű üdülővárosba, Miami-
ba. Szállás Miami Beach-en.

8. nap: Miami
Délelőtt panorámás autóbuszos vá-
rosnézés MIAMI-ban: Art Deco ne-
gyed, Little Havanna, Coral Gables 
negyed stb. Délután BEHAJÓZÁS,  
irány a BAHAMÁK! Szállás a hajón.

9. nap: Nassau (Bahamák)
Reggel érkezés Nassauba, a Ba-
hama-szigetek fővárosába. Ez az 
egyik közkedvelt üdülőhely a 690 
kis szigetből és a közel 2000 ko-
rallszirtből álló „földi paradicsom-
ban”. A település New Providence 
trópusi szigetén található, ahol 
fehér homok, türkizkék tenger, 

történelmi látnivalók és vendég-
szerető helyi lakosok várják az ide 
érkezőket. Sétálhatunk, és vásárlási 
szenvedélyünknek hódolhatunk a 
hajó indulásáig a parton, vagy részt 
vehetünk a fakultatív programok 
valamelyikén. Szállás a hajón.

10. nap: Egész napos hajózás
Hajózás a Karib-tengeren.

11. nap: Labadee (Haiti)
Reggel kikötés HAITI-n. A Hispanio-
la-szigeten két ország, a Dominikai 
Köztársaság és Haiti osztozik, utóbbi 
a kisebb, nyugati oldalon fekszik.  Az 
indián eredetű elnevezés jelenté-
se: „hegyekkel borított föld”, de az 
útleírások „a mágia földje”-ként is 
említik. Egyénileg fedezhetjük fel a 
várost, vagy különböző fakultatív ki-
rándulásokon vehetünk részt (pl. ka-
tamarános strandolási lehetőség; vi-
torlázás; kajakozás; drótkötélpályán 
történő „repülés” a fák és a tenger 
felett; sznorkelezés stb.). Délután to-
vábbhajózás, szállás a hajón.

12. nap: Egész napos hajózás
Hajózás a Karib-tengeren.

13. nap: Miami
Kikötés után rövid szabadidő, vá-
sárlási lehetőség MIAMI-ban. Dél-
után transzfer a repülőtérre. Haza-
utazás európai átszállással. Éjszaka 
a repülőn. 

14. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a délutáni órák-
ban, a menetrend függvényében. 
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Klasszikus floridai körutazásunkban Miami, az Everglades Nemzeti Park és 
a Kennedy Űrközpont, majd pihenésképpen a kihagyhatatlan, kényeztető 
hajóút a Bahamákra!

ROYAL CARIBBEAN CRUISES
Körutazás & hajóút 
Megújult, bővebb program!
Kennedy űrközpont
Aligátorok az Evergladesben
Bahamák & Haiti hajóút

2021. JANUÁR 31 - FEBRUÁR 13.Florida & Bahamák

Dátum:   01.31 - 02.13.

RÉSZVÉTELI DÍJ:  584.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  169.000,- Ft   
Kikötői illeték:   39.500,- Ft  
KABIN FELÁRAK: 
Ablakos kabinban:   58.200,- Ft/fő, kétágyas kabin estén
Balkonos kabinban:   97.000,- Ft/fő, kétágyas kabin estén
Egyágyas felár: 
Belső kabinban:   299.000,- Ft (7 éj szálloda + 5 éj hajón)
Ablakos kabinban:   364.200,- Ft
Balkonos kabinban:   407.000,- Ft 

Belépőjegyek, Everglades kirándulás kb.: 200,- USD
Szervizdíj / borravaló a szárazföldi körutazáson: 40,- USD 
Szervizdíj / borravaló a hajó személyzete számára: 25.900,- Ft  

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Vízum: ESTA USA beutazási engedély + ügyintézési díj: 7.500,- Ft

Fakultatív programok: számos fakultatív lehetőséget ajánlanak a helyiek, 
melyekre a helyszínen az idegenvezető segítségével lehet jelentkezni a hajón.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, a ROYAL CARIBBEAN CRUISES 
EXPLORER OF THE SEAS luxushajójával és a programokon autóbusszal; 
szállás a szárazföldön középkategóriás szállodában, valamint 5 éjszaka ha-
jón, 2 ágyas belső, vagy választás szerint (feláras) ablakos vagy balkonos 
kabinokban; a szállodákban reggeli, a hajón teljes ellátás meghatározott 
alkoholmentes italokkal; magyar csoportkísérő; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: Everglades Nemzeti Park

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!

További információkért keresse fel honlapunkat!

MIAMI
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES
Körutazás & hajóút
Kihagyhatatlan: Denali Nemzeti Park
Hajózás az Alaszkai-öbölben
Exkluzív szórakoztató létesítmények
Kanadai ráadás: Vancouver & Victoria

Fenséges Alaszka & csodálatos Kanada

1. nap: Budapest - Vancouver 
Elutazás Budapestről átszállással 
Vancouverbe. Transzfer a szállodá-
ba, szállás Vancouverben.

2. nap: Anchorage - Wasilla - Denali
Repülés Alaszka fővárosába. Érkezés 
után, a beléptetési eljárást követően 
utazás északra. WASILLA-ban megis-
merkedünk a szánhúzó kutyák idomí-
tásával, az évente megrendezésre ke-
rülő Iditarod kutyaszános versennyel. 
Továbbutazás a Denali Nemzeti Park 
területére. Szállás Denali környékén.

3. nap: Denali Nemzeti Park
Vadles a DENALI Nemzeti Parkban. A 
tundra életét, állatait leshetjük meg 
és kis szerencsével az „öt nagy” ál-
latfaj egy-egy példánya is felbukkan. 
A több ezer méter magas hegycsú-
csok tövében lévő terület fenséges 
látvány! Tiszta időben megmutatja 
magát a 6.194 m magas Denali csúcs 
is! Szállás Fairbanksben.

4. nap: Fairbanks 
Utazásunk legészakibb pontja FAIR- 

BANKS. Városnézés: Skanzen (az 
aranyláz idejéből származó emlé-
kek), látogatás az Alaszka Egyetem 
Múzeumában. Hajókázás a Tanana 
folyón. Az előző zsúfolt napok után 
egy kis lazításra is van lehetőségünk. 
Szállás Fairbanksben.

5. nap: Fairbanks - Anchorage 
Irány Anchorage! Útközben pihe-
nő NENANA-ban, ahol megállt az 
idő,  minden az 1900-as évekre 
emlékeztet. Délután rövid séta TAL-
KEETNA-ban, a mesébe illő, színes 
házakkal tarkított kis falucskában. 
Szállás Anchorage-ben.

6. nap: Anchorage - Seward
Városnézés ANCHORAGE-ben, a 
legnépesebb alaszkai településen, 
amely modern és szép, régies hangu-
latú, tele virággal, vendéglőkkel, üz-
letekkel. Séta a Földrengés Parkban 
és látogatás a Történeti Múzeumban. 
Az Alaszka Néprajzi Központban be-
pillantást nyerhetünk az őslakosok 
eredeti életébe. A parti sétányt sem 

hagyjuk ki a programunkból. Délután 
utazás Sewardba. Szállás.

7. nap: Kenai Fjord Nemzeti Park 
Hajókirándulás a KENAI FJORD 
Nemzeti Parkban, ahol - ha az égi-
ek is kegyesek hozzánk - bálnát is 
láthatunk számos más vízi emlős 
és madár mellett, nem beszélve a 
gyönyörű gleccserekről, az álom-
szép part menti tájról, fóka- és ma-
dárkolóniákról! Ebéd a hajón, majd 
visszatérünk Sewardba. Délután 
látogatás az Alaska Sealife Center-
be, ahol a környező óceán tengeri 
élővilágával ismerkedhetünk meg. 
Este irány a kikötő és kezdetét ve-
szi a hajózás az Alaszkai-öbölben. 
A hajón kipihenhetjük a fáradtságot.  
Térítésmentesen igénybe vehetőek 
a fedélzeti szórakoztató- és sport-
létesítmények (kivétel néhány well-
ness-program: pl. masszázs, amely 
térítés ellenében áll rendelkezésre).

8. nap: Hubbard-gleccser
A mai nap kora délutánján érjük el 
a HUBBARD-GLECCSER-t. A Yaku-
tat-öböl északi végén elterülő közel 
tíz kilométer széles gleccser Alaszka 
leghosszabb összefüggő jégfelülete. 
A gleccsert hajózás közben csodál-
hatjuk meg, ami egyedülálló élményt 
nyújt mind látványban, mind pedig a 
jégtömbök leválása okozta hangha-
tásban. Késő délután továbbhajózás, 
szállás a hajón.

9. nap: Juneau
Reggeli kikötés Alaszka fővárosá-
ban, JUNEAU-ban. A várost északról 
a csodás Mendenhall-gleccser öleli 
körbe, melyet a világ egyik legszebb 
parti gleccsereként tartanak számon. 
A város 1900-ra lett Alaszka székhe-
lye, miután 1880-ban a nagy aranyláz 
bányászvárossá tette Juneau-t. Egyé-
nileg fedezhetjük fel a várost, illetve 
a kikötő környékét, vagy különböző 
fakultatív kirándulásokon vehetünk 
részt: bálnales, gleccsertúra kutyaszá-
non, aranybányászat és mosás, Mount 
Roberts villamosozás, helikopteres 
gleccsertúra, „Város, villamos, túra 
és tea” program, alaszkai sörfőzde- 
látogatás, sporthorgászás, alasz-
kai óriás laposhal halászás, tengeri  
kajakozás. Irodánk ajánlata szerve-
zett programként: félnapos kirán-
dulás a Mendenhall-gleccserhez, 
valamint az esőerdőbe. A program 
során páratlan panoráma tárul elénk 
a gleccserre, a Mendenhall-völgyre, 
a Chilkat-hegyekre, valamint a Gati-
neau-csatornára.  A másik félnapos 
kirándulás során alaszkai (kerekek-
kel felszerelt) kutyaszánon utazha-
tunk (kavicsos területen) a Tongass 
Nemzeti Erdő területén. Látogatás 
a Musher’s Táborban, függőhidakról 
is megcsodálhatjuk a mesés vidé-
ket, valamint husky kiskutyákat is 
simogathatunk. Este továbbhajózás,  
szállás a hajón.

Alaszkáról sokan úgy gondolkodnak, mint egy mesevilágról, ahol nincs 
más, csak hó és jég. Pedig ez a hely sokkal több ennél: a szilaj gleccserek, 
vad erdőségek, az égbe szökő hegyek szabdalta, szépséges tájak, vadon 
élő állatok, valamint a helyi indián őslakosok közösségének legendái szö-
vődnek egybe e varázslatos földön. Az aranyláz, füstös csehók és szeren-
csevadászok vidéke ez: programunk során 6 napon át kalandozunk Alasz-
ka vadregényes tájain, majd hajóra szállva folytatjuk a vidék felfedezését. 
„Levezetésképpen” pedig Vancouverrel, Kanada legdinamikusabban fej-
lődő, csodálatos fekvésű városával és környékével ismerkedhetünk meg.

FEHÉR-HÁGÓ
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2021. AUGUSZTUS
10. nap: Skagway
Reggeli kikötés SKAGWAY városá-
ban, mely megőrizte az „aranyásó 
város” hangulatát. Itt kezdődött 
120 éve az aranyláz, miután néhány 
aranyásó aranylerakódásokat ta-
lált ezen a területen. Az arany híre 
gyorsan terjedt, így a város lakóinak 
száma rövid időn belül megnőtt. 
Irodánk ajánlata szervezett prog-
ramként: „Skagway legjava”. A kb. 
6,5 órás program keretében utazás 
a „Fehér-hágó és Yukon” vasútvo-
nalon, amelyet a „Világ vasútjaként” 
is említenek az útleírásokban a le-
nyűgöző útvonala miatt. A kanadai 
Fraser városkából utazás vissza au-
tóbusszal az amerikai oldalon talál-
ható Liarsville Aranyásók Táborába, 
ahol kosztümös tárlatvezetők me-
sélnek a régi időkről. A kiránduláson 
bepillantást kapunk az aranyásók 
életébe, az aranymosás rejtelmeibe, 
valamint megkóstoljuk ételeiket az 
ebéd során (grillezett lazac, sült csir-
ke, saláta, sült bab, kukoricalepény, 
desszert). Visszatérve Skagway-be 
a ma már múzeumként működő hí-
res „Red Onion Saloon” történelmi 
bordélyban teszünk látogatást. Este 
továbbhajózás, szállás a hajón.

11. nap: Icy Strait Point
A kora reggeli órákban érjük el az 
ICY STRAIT POINT-ot, mely Alaszka 
indián őslakos része, így megismer-

kedhetünk a Tlingit nép kulturális 
örökségével és az alaszkai vadvilág-
gal. Fakultatív programként lehető-
ség nyílik bálnalesre, óriás laposhal 
horgászásra, kajaktúrára, medveles-
re, vagy az alaszkai konyhaművészet 
megismerésére. Irodánk ajánlata 
szervezett programként: Tlingit ős-
lakosok törzsi táncműsora. Utazás 
autóbusszal a Chichagof-szigeten 
található Hoonah halászvároskába. 
Itt a helyi közösség művészetéből, 
szellemiségéből kapunk egy kis íze-
lítőt. A műsor során hagyományos 
énekek és táncok szórakoztató for-
mában mutatják be az őslakosok 
kultúráját. Továbbhajózás a délutáni 
órákban, szállás a hajón.

12. nap: Ketchikan
Érkezés reggel KETCHIKAN-ba, 
mely a világ legnagyobb totem- 
oszlop-gyűjteményét kifaragó Tlin-
git törzs ősi központja. A nap folya-
mán fakultatív program keretében 
ellátogathatunk esőerdei kaland-
túrára, alaszkai medvelesre, a nagy 
alaszkai favágó-showra, vagy lazac- 
horgászásra. Irodánk ajánlata szer-
vezett programként: félnapos prog-
ram keretében Délkelet-Alaszka ősi 
kultúráját, vadvilágát ismerhetjük 
meg. Busszal és kishajóval fedez-
hetjük fel a Tongass Nemzeti Erdő 
területét, a Vallenar Rocks part menti 
állatvilágát (lummák, sasok és ten-

geri madarak, állatok élőhelyét), a 
Bight Állami Történelmi Park totem- 
oszlopait, valamint a Guard-sziget 
világítótornyát. Továbbhajózás a dél-
utáni órákban, szállás a hajón.

13. nap: Inside Passage
Elérjük a „Belső átjárót”, azaz az INSI-
DE PASSAGE-t, mely Alaszka igazi 
arcát tárja elénk: gleccsereket, fjordo-
kat, fenyőerdőket és a hóval borított 
hegycsúcsokat. Végighajózunk a part 
mentén, nem hagyjuk el a fedélzetet. 
Hajózás közben találkozhatunk bál-
nákkal, delfinekkel, akik végigkísérhe-
tik utunkat. Szállás a hajón.

14. nap: Vancouver
Reggel kikötünk VANCOUVER-ben. 
Városnézés a nyugati part gyönyörű 
fekvésű városában, a belvárosi felhő- 
karcolók és modern épületek mel-
lett ismerkedés a régi városképpel is 
(Gastown a híres gőzórával, Kínai ne-
gyed, a 400 hektáros Stanley park). 

Kirándulás Észak-Vancouver-be, a 
híres CAPILANO FÜGGŐHÍD-hoz. 
A 70 méter mély szurdokot átívelő, 
több mint 100 méter hosszú függő-
híd után sétaút az esőerdő fái fölött 
húzódó lombkoronaösvényen, tote-
moszlopok gyűjteményének megte-
kintése. Kora este átkelünk komppal 
Brit Columbia fővárosába, VICTORIA- 
ba, a Vancouver-szigetre. Szállás Vic-
toria városában. 

15. nap: Vancouver-sziget / Victoria
Városnézés a „legangolabb” kanadai 
városban, VICTORIA-ban, ahol a csen-
des-óceáni klíma miatt mindig nyílnak 
a virágok. Látogatás a meseszép és vi-
lághírű virágoskertben, a BUTCHART 
GARDENS-ben. Délután visszatérés a 
szárazföldre, Vancouverbe. Szállás.

16. nap: Vancouver
Reggeli után hazautazás átszállással.

17. nap: Budapest
Érkezés a menetrend függvényében.

Dátum:    2021. augusztus 

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*

Utazás: repülővel, a körutazáson légkondicionált autóbusszal és a ROYAL CARIBBEAN 
CRUISES RADIANCE OF THE SEAS luxushajójával 
Elhelyezés: középkategóriás szálloda 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban, valamint a hajón 2 
ágyas belső vagy külső ablakos kabinokban, ill. balkonos lakosztályban választás szerint
Ellátás: a szállodákban reggeli, a hajón teljes ellátás meghatározott alkoholmentes italokkal

Vízumok:
ESTA USA beutazási engedély + ügyintézési díj: 7.500,- Ft
ETA Kanadai beutazási engedély + ügyintézési díj: 5.000,- Ft

Fakultatív programok magyar nyelvű idegenvezetéssel:
Juneau - Mendenhall gleccser; Juneau - Husky farm
Skagway legjava; Icy Strait Pont - Tlingit falu és táncműsor; Ketchikan

A hajótársaság által szervezett további fakultatív programok egyéni részvétellel és angol 
nyelvű helyi vezetéssel vehetők igénybe.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!
*A részleteket szeptember elejétől keresse honlapunkon és irodánkban!

KETCHIKAN
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1. nap: Budapest - Szingapúr
Délelőtt elutazás Budapestről át-
szállással Szingapúrba. Éjszaka a 
repülőn.

2. nap: Szingapúr
Érkezés a késő délutáni órákban. 
Transzfer a szállodába. Szállás Szin-
gapúrban.

3. nap: Szingapúr
SZINGAPÚR, az egykori brit gyarmat 
a világ egyik legkisebb és legsikere-
sebb országa. A tradicionális kínai 
és ázsiai építészet elemeit lélegzet-
elállító módon ötvözik a modern 
építészeti és a legmodernebb tech-
nológiai megoldásokkal. Városnézés 
SZINGAPÚR-ban: Merlion (a városál-
lam jelképe a félig hal, félig oroszlán) 
gyönyörű kilátással az öbölre, a régi 
parlament, a műemlékké nyilvánított 
Raffles Hotel, Legfelsőbb Bíróság, 
városháza, Szent András Székes-
egyház, a városközpont ultramodern 
épületei, a Singapore folyó menti 
gyönyörű házsorok, Kis India, Kínai 
negyed. Szingapúr egyik leglenyű-
gözőbb modern építészeti jelensége 
a tengertől visszahódított területen 
kialakított Gardens by the Bay park-
ban felépített Szuperfa-liget. Délután 
irány a kikötő, BEHAJÓZÁS. Vacsora, 
szállás a hajón.

4. nap: Melaka
Kikötünk az UNESCO világörökségi 
listán szereplő MELAKA-ban. A te-
lepülést Parameswara, palembangi 
hindu herceg alapította. Egykor por-
tugál, holland majd angol gyarmat 
volt, az épületek máig őrzik az eu-

rópai befolyás jegyeit. Porta de San-
tiago, Szent Pál templom, Stadhuys 
épülete, a Keresztény templom, 
Cheng Hoon Teng templom (leg-
régibb kínai templom Malajziában) 
stb. Vacsora, szállás a hajón.

5. nap: Penang-sziget
Reggel kikötünk PENANG szigetén, 
mely fontos kereskedelmi szerepe 
mellett is meg tudta őrizni természe-
ti kincseit. Itt található Malajzia legki-
sebb és legfiatalabb nemzeti parkja. 
A nap során a sziget természeti kin-
cseinek felfedezésére indulunk. Ellá-
togathatunk egy trópusi gyümölcs 
farmra, egy trópusi fűszerkertbe és 
egy pillangófarmra is. A farmok a szi-
get észak-nyugati csücskében talál-
hatók, ahonnan gyönyörű panoráma 
nyílik a tengerre és a szigetre. Vacso-
ra, szállás a hajón.

6. nap: Phuket 
Az esztendő utolsó napjának reg-
gelén Thaiföld közismert szige-
tén, PHUKET-en kötünk ki. Phuket, 
Thaiföld legnagyobb szigete az 
Andamán-tengerben található. A 
szárazföldhöz való közelsége miatt 
már két hídon is elérhető. Fontos ke-
reskedelmi útvonal volt India és Kína 
között, ezért portugál, holland és an-
gol hajósok gyakran megfordultak 
itt. Ma már az idegenforgalom a leg-
főbb gazdasági tevékenysége, kö-
szönhetően a szép homokos tenger-
partjának és a különleges látványos 
sziklaalakzatoknak. James Bond, a 
híres 007-es ügynök egyik jelenetét 
is Phuket szigetén forgatták. Itt már 

igazi strandolásban is lehet részünk. 
Este, visszatérve a hajónkra követke-
zik a szilveszteri vacsora! Mire átlé-
pünk a 2021-es esztendőbe, ismét a 
tengeren hajózunk már.

7 nap: Egész napos hajózás 
Kényelmes ébredésünk a hajón már 
„jövőre” lesz, lévén 2020-ban in-
dultunk, de ezen a napon már 2021. 
január 1-t írunk! Élvezhetjük a luxus-
hajó megannyi szórakozási lehető-
ségét. Szállás a hajón.

8. nap: Szingapúr
Reggel kikötünk Szingapúrban. 

Egész napos városnézés: az Orchidea 
Kert megtekintése, majd kirándulás 
a Sentosa-szigetre, mely egykor ka-
tonai bázis volt. Ma már igazi trópusi 
Disneylandként funkcionál, rengeteg 
természeti és mesterséges látvá-
nyossággal kiépített hely. Egy kis 
szabadprogram Szingapúr központ-
jában, a híres 2 km hosszú bevásárló 
utca - az Orchard Road - környékén. 
Késő este hazautazás repülővel, át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban a 
menetrend függvényében.
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Utazásunk során 3 országban járunk, élvezzük a luxushajó megannyi 
szolgáltatását és a szárazföldi programok is sok érdekes élményt nyújta-
nak. Bizonyára kevesen mondhatják el, hogy áthajóztunk az újesztendő-
be! Most itt az alkalom, amely Önre vár a Maláj-tengeren, hivatalos nevén 
az Andamán-tengeren.

ROYAL CARIBBEAN CRUISES
Új program!
Köszöntse az újévet a tengeren!
Szingapúr - Malajzia - Thaiföld
Strandolás Phuketen

2020. DECEMBER 26 - 2021. JANUÁR 3.

Szilveszteri hajózás a Maláj-tengeren

Dátum:    2020. december 26 - 2021. január 3.  

RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: repülővel, a körutazáson légkondicionált autóbusszal és a ROYAL CARIBBEAN CRUISES QUANTUM OF THE SEAS luxushajójával 
Elhelyezés: középkategóriás szálloda 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban, valamint a hajón 2 ágyas belső vagy külső ablakos kabinokban, ill. balkonos lak-
osztályban választás szerint
Ellátás: a szállodában reggeli, a hajón teljes ellátás meghatározott alkoholmentes italokkal
UNESCO Világörökség: Melaka óvárosa

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!
*Az árakat február 28-tól keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

MELAKA

SZINGAPÚR
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1. nap: Budapest - Kuala Lumpur
Délelőtt elutazás Budapestről át-
szállással Kuala Lumpurba. Éjszaka 
a repülőn.

2. nap: Putrayaja - Kuala Lumpur
Érkezés a délelőtti órákban Kuala 
Lumpurba. A városnézést Malajzia 
adminisztratív fővárosában, PUTRA-
JAYA-ban kezdjük. A szövetségi 
kormány székhelye és az ország 
közigazgatási központja nevét az 
első malajziai miniszterelnök tisz-
teletére kapta és a közelmúltban 
építészeti, technológiai és környe-
zetvédelmi csodákkal büszkélkedő 
várossá nőtte ki magát. A legis-
mertebb látnivalók megtekintése: 
Seri Perdana (miniszterelnöki rezi-
dencia), a rózsaszín kupolás Putra 
Mosque, Istana Melawati (a királyi 
család lakhelye), Istana Kehakiman 
(Igazságügyi palota). Szállás Kuala 
Lumpurban.

3. nap: Kuala Lumpur
Kirándulás a Batu-barlangokhoz. A 
templomrendszer ritka természeti 
képződményei közül a legnagyobb 
és legnépszerűbb a Templombar-
lang, ahol a szentély megtekintésé-
hez először meg kell mászni 276 lép-
csőfokot. Ha ez sikerült, akkor egy 
életre szóló élményben lesz részünk! 
Visszatérés KUALA LUMPUR-ba, 
ahol a városnézés során megtekint-
jük Malajzia fővárosának legismer-
tebb látnivalóit: a híres Petronas 
ikertornyok, a Jamek Mosque (a 
város egyik legrégebbi mecsete), a 
régi és az új Királyi Palota, a Nemzeti 
Emlékmű, a Nemzeti Mecset, a Füg-
getlenség tere és a kínai negyedben 
a színpompás Sri Mariamman hindu 

templom. Este maláj táncműsorral 
egybekötött vacsora. Szállás Kuala 
Lumpurban.

4. nap: Melaka - Johor
Utazás az UNESCO világörökségi 
listán szereplő MELAKA-ba. A tele-
pülést Parameswara, palembang-i 
hindu herceg alapította. Egykor por-
tugál, holland majd angol gyarmat 
volt, az épületek máig őrzik az eu-
rópai befolyás jegyeit. Ebédet köve-
tően városnézés: Porta de Santiago, 
Szent Pál templom, Stadhuys épü-
lete, a Keresztény templom, Cheng 
Hoon Teng templom (legrégibb 
kínai templom Malajziában) stb.  
Továbbutazás autóbusszal Szinga-
púr irányába, szállás Johorban.

5. nap: Szingapúr
SZINGAPÚR, az egykori brit gyarmat 
a világ egyik legkisebb és legsikere-
sebb országa. A tradicionális kínai 
és ázsiai építészet elemeit lélegzet-
elállító módon ötvözik a modern 
építészeti és a legmodernebb tech-
nológiai megoldásokkal. Városnézés 
SZINGAPÚR-ban: Merlion (a városál-
lam jelképe a félig hal, félig oroszlán) 
gyönyörű kilátással az öbölre, a régi 
parlament, a műemlékké nyilvánított 

Raffles Hotel, Legfelsőbb Bíróság, 
városháza, Szent András Székes-
egyház, a városközpont ultramodern 
épületei, a Singapore folyó menti 
gyönyörű házsorok, Kis India, Kínai 
negyed. Szingapúr egyik leglenyű-
gözőbb modern építészeti jelensége 
a tengertől visszahódított területen 
kialakított Gardens by the Bay park-
ban felépített Szuperfa-liget. Délután 
irány a kikötő, BEHAJÓZÁS. Vacsora, 
szállás a hajón.

6. nap: Penang-sziget
Reggel kikötünk Penang szigetén, 
mely fontos kereskedelmi szerepe 
mellett is meg tudta őrizni természe-
ti kincseit. Itt található Malajzia legki-
sebb és legfiatalabb nemzeti parkja. 
A nap során a sziget természeti kin-
cseinek felfedezésére indulunk. Ellá-
togathatunk egy trópusi gyümölcs 
farmra, egy trópusi fűszerkertbe és 
egy pillangófarmra is. A farmok a szi-
get észak-nyugati csücskében talál-
hatók, ahonnan gyönyörű panoráma 
nyílik a tengerre és a szigetre. Vacso-
ra, szállás a hajón.

7. nap: Phuket
Reggel Thaiföld közismert szigetén 
PHUKET-en kötünk ki. Phuket, Thai-
föld legnagyobb szigete az Anda-
mán-tengerben található. A száraz-
földöz való közelsége miatt már két 
hídon is elérhető. Fontos kereske-

delmi útvonal volt India és Kína kö-
zött, ezért portugál, holland és angol 
hajósok gyakran megfordultak itt. 
Ma már az idegenforgalom a leg-
főbb gazdasági tevékenysége, kö-
szönhetően a szép homokos tenger-
partjának és a különleges látványos 
sziklaalakzatoknak. James Bond, a 
híres 007-es ügynök egyik jelenetét 
is Phuket szigetén forgatták. Itt már 
igazi strandolásban is lehet részünk. 
Este, visszatérve a hajónkra vár min-
ket a vacsora. Szállás a hajón.

8 nap: Egész napos hajózás 
Pihenés, vagy a fedélzeti szórakoztató 
és sportlétesítmények igénybe vétele. 

9. nap: Szingapúr
Reggel kikötünk Szingapúrban. 
Egész napos városnézés: az Orchidea 
Kert megtekintése, majd kirándulás 
a Sentosa-szigetre, mely egykor ka-
tonai bázis volt. Ma már igazi trópusi 
Disneylandként funkcionál, rengeteg 
természeti és mesterséges látvá-
nyossággal kiépített hely. Egy kis 
szabadprogram Szingapúr központ-
jában, a híres 2 km hosszú bevásárló 
utca - az Orchard Road - környékén. 
Késő este hazautazás repülővel, át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban a 
menetrend függvényében.
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Dátum:    2021. március 7-16.  
RÉSZVÉTELI DÍJ:  előkészületben*
Utazás: repülővel, a körutazáson légkondicionált autóbusszal és a ROYAL CARIBBEAN CRUISES QUANTUM OF THE SEAS luxushajójával 
Elhelyezés: középkategóriás szálloda 2 ágyas, zuh./WC-s szobáiban, valamint a hajón 2 ágyas belső vagy külső ablakos kabinokban, ill. balkonos lak-
osztályban választás szerint
Ellátás: a szállodában reggeli, a hajón teljes ellátás meghatározott alkoholmentes italokkal
UNESCO Világörökség: Melaka óvárosa

Felhívjuk figyelmüket, hogy az utazásra speciális Utazási Szerződés érvényes!
*Az árakat április 30-tól keresse honlapunkon vagy érdeklődjön irodánkban!

Egy másik ünnepi programot is ajánlunk a hajózás kedvelőinek. Ezúttal 
március 15. ünnepét tölthetjük a hajón! Nagyszerű kombináció, a Maláj-fél-
szigeten tett kirándulásunkat kötjük össze egy luxushajóúttal.

ROYAL CARIBBEAN CRUISES
Új program!
Körutazás & hajóút 
Malajzia - Szingapúr - Thaiföld
Strandolás Phuketen
Szuperfa-liget Szingapúrban

2021. MÁRCIUS 7-16.Hajózás trópusi tájakon

KUALA LUMPUR

PHUKET
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Vízummentes hajózás Sanghajból Tokióba
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Mediterrán hajózás Velencétol Barcelonáig˝

A részletes programokat, időpontokat és árakat megtalálja 
szeptemberben megjelenő 2020-21 tél-tavasz katalógusunkban!
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általános szerződési feltételek
A Haris Travel Club Kft. 
(továbbiakban: Haris Travel) mint utazásszervező
Székhely: 1106 Budapest, Juhász u. 25-27.
Iroda: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 
Tel.: (1)  317-2354; 327-0793, Fax: (1) 317-8613 
Cégjegyzék száma: 01-09-365503 
Adószám: 10979800-2-42
Nyilvántartási száma: R-1153/95/99 
Bankszámlaszáma: HUF: K&H Bank 10404027-00301480
  USD: K&H Bank 10404027-49505154-50511043
  EUR: K&H Bank 10404027-49505154-50511036
Vagyoni biztosítéka: 216.000.000,- Ft
melyet a COLONNADE Insurance (Europe) Magyarországi Fióktelepe ga-
rantál. (címe: 1139 Budapest, Váci út 99.) 
Felügyeleti szerv: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

1. A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése, valamint a 472/2017 
(XII.28.) Korm. rendelet alapján az Utazási Szerződés létrejön, ha az Utas az 
utat írásban/szóban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, 
a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte, írásban az ÁSZF-et 
elfogadta és az előleget befizette. A Haris Travelt nem terheli szerződéskö-
tési kötelezettség. Az utazásszervező az utazóval történő szerződéskötést 
bármikor, indoklás nélkül elutasíthatja.

2. Az előleg, ill. a teljes részvételi díj befizethető a Haris Travel irodájában 
személyesen készpénzzel vagy bankkártyával, továbbá banki átutalással, 
illetve készpénzes befizetéssel az Utazási Szerződésben megjelölt bank-
számlaszámra. Céges számlára vonatkozó igényt (név, cím, adószám) kizá-
rólag az előleg befizetéséig tudunk elfogadni. Banki kiegyenlítés esetén az 
utas nevét, a vele utazók számát és a PROGRAM NEVÉT is fel kell tüntetni. 
Az előzetes férőhely és részvételi díj egyeztetésének elmulasztásából adó-
dó kellemetlenségekért a Haris Travel nem vonható felelősségre és irodán-
kat nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

3. Az utazáshoz szükséges a Haris Travel által kibocsátott, személyre szóló 
Utazási Szerződés megkötése, melynek elidegeníthetetlen részét képezik:
- Tudnivalók, információk
- Visszaigazolás
- Pénzügyi visszaigazolás
- Az utazás programja
- Biztosító társaság útlemondási szabályzata

4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, elő-
írásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások, 
védőoltások stb.) betartani, valamint a fogadó ország törvényeit tisztelet-
ben tartani. Ezek megszegéséből, elmulasztásából eredő károk, költségek 
közvetlenül az Utast terhelik. A hazaitól eltérő, egzotikus állat- és növény-
világ óvatosságra int! 

5. Az utazás feltétele az érvényes úti okmány, ezért kérjük, hogy okmányuk 
érvényességét még a jelentkezés előtt ellenőrizzék! Lejárt / érvénytelen úti 
okmány miatt meghiúsult utazás esetén a Haris Travel felelősséget nem vállal 
és mentesül a befizetett költségek visszafizetése alól. Egyes országokba a 
beutazást csak úgy engedélyezik, ha az útlevél a beutazástól számítva még 
legalább 6 hónapig érvényes! Amennyiben az utazáshoz vízum szükséges, 
annak költsége és ügyintézési díja a részvételi díjon felül fizetendő. A Haris 
Travel kizárólag magyar állampolgárok számára vállalja a vízumügyintézést. 
A Haris Travel csak akkor vállalja az ügyintézést, ha az ahhoz szükséges 
okmányok, fényképek és kitöltött adatlapok a megadott határidőig megér-
keznek irodánkba. Elutasított vízumkérelem esetén a befizetett vízumdíj és 
ügyintézési díj nem visszatéríthető. Amennyiben a vízum beszerzése kizá-
rólag egyénileg oldható meg, azt külön jelezzük. A vízum díjának esetleges 
emelkedését nem áll módunkban átvállalni. A Haris Travel csoportos prog-
ramjain részt vehetnek NEM magyar útlevéllel, úti okmánnyal rendelkező sze-
mélyek is. Ebben az esetben az utazási okmányokat kiállító ország kiutazó és 
az adott harmadik országba történő beutazás szabályai szerint kell eljárni, 
az Utazónak köteles ezen szabályokat ismernie és betartania. Vonatkozik 
ez a vízumok beszerzésére és annak szabályaira. A Haris Travel nem vállal 
felelősséget, amennyiben megfelelő okmányok és engedélyek nem állnak 
rendelkezésre.

6. A részvételi díj a meghirdetett programokban szereplő szolgáltatások 
árát, az eljárási díjat, illetve szervezési költséget, valamint a BBP biztosítást 
és az ÁFÁ-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön fizeten-
dő díjak (pl. vízumdíj, repülőtéri illeték, útlemondási biztosítás, belső repü-

lések díjai stb.) a Visszaigazoláson és a Programleírásban szerepelnek. Ha 
valamely programjainknál ettől eltérő feltételek érvényesek, erről minden 
esetben tájékoztatást adunk.

7. Az Utazási Szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely csoportos 
utazásoknál a mindenkori teljes részvételi díj összegének 40%-a, kerekített 
összegben. Foglalásonként 3.000 Ft foglalási díjat számítunk fel, amely le-
mondás esetén nem jár vissza (az egy napos kirándulásokat kivéve minden 
programunkra érvényes). Az Utas köteles a részvételi díj fennmaradó részét 
(hátralék), továbbá a kapcsolódó szolgáltatások árát (félpanzió, vízumdíj, 
egyes fakultatív programok stb. - amelyek a Visszaigazoláson szerepelnek) 
az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 naptári nappal kiegyenlíteni!
Egyes programoknál az előre fizetendő költségek egy része (belföldi repü-
lőjegy, egyes előre fizetendő fakultatív programok) valutában kerül meg-
adásra. Ezen tételek befizetése a 61. napot megelőzően szükséges, mely a 
Visszaigazolásban napra pontosan feltüntetésre kerül. 61 napon belül tör-
ténő jelentkezésnél az előleggel együtt kell befizetni. A Visszaigazolásban 
helyszínen fizetendőként feltüntetett tételekre ez nem vonatkozik.
A Haris Travel a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti, a dátum 
szerepel az Utazási Szerződésben. A hátralék befizetés elmulasztása ese-
tén a Haris Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll a 
12. pontban feltüntetett bánatpénzt felszámolni az Utasnak. (Viszonteladó 
utazási irodán keresztül történt foglalásnál is!)
Az egy napos kirándulásokra való jelentkezéskor, illetve 30 napon belüli 
jelentkezés esetén a teljes részvételi díj egy összegben fizetendő!

8. Árváltozás: az Utazási Szerződés megkötése után, a teljes részvételi díj 
legfeljebb az utazást megelőző 20. napig változhat. A díj emelésére kizá-
rólag a szállítási költségek (beleértve az üzemanyag költséget is), az egyes 
szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek, egyéb kötelező terhek (pl. re-
pülőtéri illeték, kikötői illeték); valamint az előzetesen meghatározott mini-
mális utaslétszám (a „Visszaigazolás” minden esetben tartalmazza) hiánya, 
vagy a deviza árfolyamának változása miatt, a költségek emelkedésének 
mértékével arányosan kerülhet sor. A díjemelést és annak indokát a Haris 
Travel írásban közli az Utassal.

9. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okok következtében az ár-
változás a részvételi díj 8 %-át meghaladja, úgy az Utas 3 napon belül a 
szerződéstől írásban elállhat, és a már befizetett díjat a Haris Travel teljes 
egészében visszatéríti számára. További kártérítési igényt az Utas elállása 
kapcsán a Haris Travel nem vesz figyelembe.  

10. A Haris Travel az utazáshoz szükséges minimum létszám (a „Vissza-
igazolás” tartalmazza) hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig, 
egynapos utazások esetén 48 órával az utazást megelőzően a szerződéstől 
elállhat. Ez esetben:
- az Utas választhat másik programot vagy 
- a Haris Travel a befizetett részvételi díjat 14 napon belül visszatéríti.

11. A Haris Travel fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt, 
indokolt esetben a szállodai elhelyezést azonos kategórián belül megvál-
toztassa, a programok sorrendjét felcserélje, vagy az eredetinél magasabb 
színvonalú szolgáltatást nyújtson.
Fakultatív kirándulás: amennyiben az előre, Ft-ban befizetett fakultatív 
program a minimális létszám hiánya vagy a helyi körülmények miatt el-
marad, annak ellenértékét egyéb követelési igény kizárása mellett, a Haris 
Travel maradéktalanul visszatéríti.

12. Az utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől - írásban 
(e-mail, telefax) tett nyilatkozattal - bármikor elállhat. Amennyiben 60 na-
pon belül áll el, a Haris Travel részére a teljes részvételi díj %-ában a követ-
kező bánatpénzt köteles fizetni:

- 60-46  napon belüli lemondás esetén  10%
- 45-36  napon belüli lemondás esetén  25% 
- 35-21  napon belüli lemondás esetén  50%
- 20-11  napon belüli lemondás esetén  75%
- 10  napon belüli lemondás esetén, vagy 
- ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100%

1 napos kirándulások esetén: 
- 20-11  napon belüli lemondás esetén   25%
- 10-3  napon belüli lemondás esetén  50%
- 2  napon belüli lemondás esetén, vagy 
- ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100%

60 napon belüli lemondás esetén az útlemondási biztosítás összege nem 
visszatéríthető. Abban az esetben, ha a felmerült költségek összege meg-
haladja a fenti költségekben megjelölt útlemondási díjat, úgy az Utas(oka)
t, ill. a szerződött felet terheli a többletköltség. Amennyiben légitársasá-
gokkal, külföldi szolgáltatókkal kötött szerződések 60 napnál korábbi tel-
jesítést írnak elő utazási irodánknak, abban az esetben egyedi bánatpénz 
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általános szerződési feltételek
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, 
fax) tett útlemondása irodánkba megérkezik. (A költségek megállapításánál a 
határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás első napja nem!)
Amennyiben az utas saját, gyermeke, szülője vagy házastársa hatósági, or-
vosi, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, elhalá-
lozása miatt nem vesz részt az utazáson, akkor a biztosító a teljes befizetett 
részvételi díjat (részvételi díj, reptéri illeték, félpanziós felár, egyágyas felár, 
belső repülőjegy) a probléma kivizsgálása és jogossága után, az önrész 
(20%) és a stornó biztosítás árának levonása után visszatéríti. 
A jogosultság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részletes szabály-
zat megtekinthető irodákban, és a www.colonnade.hu honlapon. A stornó 
biztosítás csak az utazás megkezdése előtti napig érvényes. Az utazáskép-
telenséget előidéző esemény bekövetkeztét követő 24 órán belül a biztosí-
tott köteles a Haris Travelnek bejelenteni.  

13. A meghirdetett csoportos utazásoktól eltérő, egyéni kéréseket kizárólag 
felár ÉS kezelési költség (10.000,- Ft/foglalás) felszámítása mellett vállal-
juk. A kezelési költség akkor sem igényelhető vissza, ha az egyéni kérésre 
vonatkozó árajánlat / szolgáltatás nem kerül megrendelésre.  

14. Módosítási költségek
Autóbuszos utazások esetén, 60 napon kívül történő utak közötti átfogla-
lás, BBP-módosítás kezelési költsége: 5.000,- Ft/foglalás.
Repülős utazások esetén a névmódosításnak költségvonzata légitársasá-
gonként változó (pl. úti okmánytól eltérő név módosítása)! 
60 napon belüli program, időpont módosítása lemondásnak minősül, ezek-
ben az esetekben a 12. pontban leírtak az irányadók!

15. Az Utas jogosult az Utazási Szerződésből fakadó részvételi jogát harma-
dik személyre átruházni, az alábbi feltételekkel:
- csak olyan személy részére lehetséges, aki megfelel az Utazási Szerződés-
ben meghatározott utazási feltételeknek.
- aki az Utazási Szerződés feltételeit aláírásával elfogadja.
- az esetlegesen felmerülő többletköltségek megtérítéséért mind a kilé-
pő, mind a belépő utas egyetemlegesen felel. (pl. repülős utak esetében új 
jegykiállítás, névmódosítási költség stb.) 
Az átruházás kizárólag írásban, a Haris Travel engedélyével lehetséges.

16. A szerződésszegéssel okozott felelősségét, illetve a személyiségi jog-
sértésért járó sérelemdíj mértékét az Utazási Szerződésről szóló Kormány-
rendelet 27. §-ában foglaltaknak megfelelően korlátozza.  

17. A Haris Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor 
is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő partnerei útján teljesíti, kivéve 
ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban megha-
tározott nemzetközi egyezmény korlátozza. Mentesül a Haris Travel a fe-
lelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, 
ahogyan az adott esetben az tőle elvárható volt (PTK).

18. Autóbusszal történő utazás során előforduló (az autóbusz műszaki 
meghibásodása, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) jelentős késés 
esetén, a Haris Travel kötelessége - a lehetőségek figyelembevétele mellett 
- intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból irodánk az 
útvonal változtatás jogát fenntartja.

19. Repülőgéppel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási 
feltételei érvényesek. Ezeknél a 2005. évi VII. tv., valamint a 25/1999. (II.12.) 
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az esetleges visszautasított 
beszállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, re-
pülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért és pogy-
gyászkésésekért, továbbá késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt 
programok miatt a Haris Travelt nem terheli felelősség. Utasaink kizárólag 
közvetlenül tudják érdekeiket érvényesíteni a különböző légi-, vasúti-, vízi-, 
közúti szolgáltatókkal szemben. Erre vonatkozó rendeletek: 1371/2007/EK, 
392/2009/EK, 1177/2010/EU, 261/2004/EK, továbbá a Montreali Egyez-
mény, valamint az 1986. évi. II. törvényben kihirdetett Berni (COTIF) Egyez-
mény. A Haris Travelnek a perrendtartás értelmében nincs jogosultsága az 
Utas(ok) nevében eljárni, de az ügyintézésben segítséget nyújthat. 

20. A szolgáltatással szembeni kifogásokat minden esetben haladéktalanul 
jelezni kell a helyszínen az idegenvezetőnknek/utaskísérőnknek, aki köteles 
a kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és annak egy példányát az Utasnak 
átadni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas a felelős. Az idegenve-
zető/utaskísérő a felmerült problémákról, kifogásokról a Haris Travelt tájé-
koztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az esetleges kárigényt, 
a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül írásban kell közölni a Haris Tra-
vellel, 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 törek-
vést. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében, kifogásaikkal a területileg illetékes 
járási hivatalhoz (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériumhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 
1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-mi-
niszterium) fordulhatnak.

22. A Haris Travel által meghirdetett utazások részvételi díja a baleset-, be-
tegség- és poggyászbiztosítás (BBP) díját tartalmazza. A kedvezményes 
csoportos útlemondási biztosítást a részvételi díjon felül kell megkötni, 
mely a részvételi díjra, repülőjegyekre, repülőtéri illetékekre, belső repülő-
jegyekre, egyágyas felárra és a félpanziós felárra terjed ki. A Haris Travel az 
útlemondási biztosítás vonatkozásában a COLONNADE Insurance (Europe) 
Limited Magyarországi Fióktelepe biztosító Kalkulált útlemondási biztosí-
tási szabályzata szerint jár el. 

23. Az Utasok kötelesek gondoskodni saját poggyászuk őrzéséről. Utastér-
ben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben 
elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kár esetén a PTK. vonatkozó 
előírásai az irányadók. Ilyen esetben a helyszínen haladéktalanul jegyző-
könyvben kell rögzíteni a káreseményt.

24. Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során igény-
be nem vett programok és szolgáltatások után visszatérítés nem jár, és az 
egyéni kezdeményezés nem zavarhatja a társasutazás menetét, programjait! 
Nem illeti meg visszatérítés az Utast, aki az utazás során vízum, deviza, vám 
stb. előírásokat nem tartotta be és emiatt nem tud részt venni a programo-
kon.

25. Az utazás során (a program elindulása és hazaérkezés közötti idő-
pontban) az Utazó által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül 
az Utazó a felelős.

26. A Haris Travel haladéktalanul felbontja a szerződést (kizárhatja az uta-
zásból) azzal az Utassal, aki nem tartja magát a szerződésben foglaltakhoz, 
illetve magatartásával figyelmeztetés ellenére is zavarja a program mene-
tét, veszélyezteti Utastársai nyugalmát, érdekeit, biztonságát. Ilyen eset-
ben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető, 
valamint a korábban történő hazautazásból eredő többletköltség az Utast 
terheli (pl. repülőjegy módosítás, új repülőjegy kiállítás stb.).

27. Természeti csapás, szélsőséges időjárási viszonyok, háború, politikai 
konfliktus, sztrájk, járvány, nemzetközi események, hivatalos politikai lá-
togatások stb. (azaz vis maior), valamint légitársaságok által egyoldalú-
an kötött és érvényes felelősségi korlátozások miatt elmaradt, meghiúsult 
szolgáltatások, olyan események, amelyek miatt egyik felet sem terheli fe-
lelősség, mivel saját akaratuktól függetlenül következtek be.

28. Utas nyilatkozat: 
a 2007. évi CXXVII. Tv. 2011. 01. 01-től hatályos módosításában szereplő, 
206. § alapján: büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, 
hogy a megrendelt szolgáltatásokat 

□   nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben (azaz Utasként)
□   adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként    
(azaz Utasként)

□   adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem Utasként) 

veszem igénybe.

29. Utas a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja 
a Haris Travel adatkezelési tájékoztatóját, hozzájárulását adja, hogy adatait 
a Haris Travel a szerződés teljesítése érdekében a közreműködők részére 
továbbítsa.

Ezen általános szerződési feltételek a 2020. február 10. után kötött valamennyi 
Utazási Szerződésre, a Haris Travel által szervezett társasutazásra érvényesek. 

Az Általános Szerződési Feltételeket, Tudnivalókat, Visszaigazolást, az 
Adatkezelési Tájékoztatót és a COLONNADE Insurance (Europe) Limited 
Magyarországi Fióktelepe biztosító útlemondási szabályzatának egészét a 
szerződés aláírását megelőzően elolvastam, a magam és utastársaim nevé-
ben tudomásul vettem és elfogadom.

2020 . ...............................................

 Utazási iroda    Utas 
 képviselője                         vagy képviselője
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CSOPORTOS UTAZÁS: 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 hova-
tartozástól függetlenül. Amit kérünk mindenkitől: a tolerancia, 
a kölcsönös tisztelet, a humánum, az egy mindenkiért és a min-
denki egyért elve.

UTAZÁS AUTÓBUSSZAL: a Budapestről induló körutazásain-
kat állandó partnereink komfortos autóbuszaival bonyolítjuk le. 
A buszon fix ülőhelyet nem értékesítünk. Az autóbuszt a jelent-
kezések és a befizetések sorrendjében töltjük, az első soroktól 
kezdve hátrafelé. Az autóbusz első soraiban az idegenvezető 
és 2 gépkocsivezető esetén a gépkocsivezető kap elhelyezést. 
Utas kéréseket a rendelkezésre álló szabad helyek függvényé-
ben igyekszünk teljesíteni, de garantálni nem tudjuk. Buszaink 
méretét a csoport létszámához igazítjuk, mely eredményezheti 
az ülőhelyek változását. Az ülőhelyek kiosztására vonatkozó-
an reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Nyomatékosan 
kérjük, hogy a kényelmes utazás érdekében az utastrbe csak 
kisméretű kézitáskát vigyenek magunkkal! A poggyásznak a 
csomagtérben a helye, ahonnan a technikai szünetek alkalmá-
val lesz lehetőségük kivenni az éppen szükséges dolgaikat, en-
nivalót, ruhaneműt stb. Amennyiben az autóbusz rendelkezik 
WC-vel, annak mérete miatt rendszeres használatra nem alkal-
mas, 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 termé-
szetesen az autóbusz ülésrendje is módosul. 
- az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a 
hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében, illetve busz-
típus változása miatt).
Étkezés az autóbuszon: a nemzetközi gyakorlatnak megfele-
lően (spanyol, német, osztrák, szlovák autóbuszokon TILOS), 
lehetőség szerint a megállók alkalmával étkezzünk! Kényelme-
sebb, biztonságosabb és a többi utastársunk komfortérzetét 
sem befolyásolja.

REPÜLŐS PROGRAMOK: nemzeti és diszkont légitársaságok, 
valamint belföldi és külföldi partnereink által biztosított jára-
tokkal szervezzük. Kérjük, fordítsanak kellő figyelmet a menet-
rend betartására, és már jelentkezéskor a pontos, útlevélben/
úti okmányban szereplő név közlésére, mert a névváltoztatás-
ból, módosításból eredő többletköltség Önöket terheli.
Csoportos repülőjegyek esetén az ülőhelyfoglalást nem iro-
dánk végzi. A légitársaság felé egyéni kéréseket továbbítunk, 
de garanciát nem vállalunk azok teljesítésére. 
Kéréseket előleg befizetéskor, de legkésőbb indulás előtt 30 nap-
pal tudunk fogadni! Egyedi kérések (nagyobb lábtér, business 
class, konkrét ülőhely foglalás) esetén, a repülőjegy kiállításra 
kerül, melynek költségét visszaigazolás/utazási szerződésben 
meghatározott időpontig a szerződő köteles megfizetni.
Csoportos repülőjeggyel történő utazáskor egyéni becsekko-
lásra, és a csoport foglalási kódjának kiadására nincs lehetőség.
Diszkont légitársaságok esetén elsőbbségi beszállási lehetősé-
get, nagyobb lábteret biztosító ülést stb. külön díj megfizetése 
esetén tudunk foglalni, a szabad kapacitások függvényében.
A repülős programoknál általában a transzfert és a körutazást a 
külföldi partnerünk által biztosított autóbuszokkal tesszük meg. 
Itt nem áll módunkban előre ülésrendet készíteni, Utasaink az 
előleg befizetésének (átutalásának) sorrendjében (ún. fizetési 
sorrendben) szállhatnak fel az autóbuszra és választhatnak a 

helyszínen ülőhelyet, személyenként egyet! Kérjük, a befizetési 
sorrendet tiszteletben tartva, lehetőség szerint az együtt uta-
zók egymás mellé üljenek! Az egyágyas felárat fizetők számára 
nem jár automatikusan külön szóló ülőhely. Amennyiben a cso-
port kisebb létszáma és a nagyobb buszkapacitás miatt lehe-
tőség van külön helyet foglalni, az a helyszínen, mindenki hely-
foglalása után, a szabad helyek függvényében vehető igénybe.

VÁRATLAN HELYZETEK: szeretnénk felhívni figyelmét, hogy 
egyes utazásainknál (pl. Európán túli desztinációk, Balkán-fél-
sziget) mindenképpen fel kell készülni az itthonitól eltérő men-
talitásra, szerényebb körülményekre. Rendkívül fontos, hogy 
az esetlegesen kialakuló váratlan helyzeteket (repülő menet-
rendjének változása, járatkésés, rossz időjárási viszonyok, illet-
ve egyéb előre nem látható tényezők) megfelelő pozitív hoz-
záállással és megértéssel kezeljék, és inkább a kalandot vagy 
kihívást lássák meg benne! Természetesen helyi partnereink 
és idegenvezetőjük elsődleges célja, hogy Önök maximálisan 
elégedettek legyenek az út során, és a tervezett programok tel-
jesüljenek, ugyanakkor az esetleges váratlan helyzetekkel való 
szembesülés az utazás résztvevőitől is alapvető alkalmazkodó-
képességet és csapatszellemet követel.

SZÁLLÁS: programjaink során a szállodák kiválasztása célsze-
rűségi 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 lehető-
ség, az általában előnytelenebb adottságú fekhelyet, úgyneve-
zett pótágyat jelent, teljes részvételi díj megfizetésével.
Üdülő programjaink során két felnőttel egy szobában, pótá-
gyon történő elhelyezés esetén legtöbb esetben életkorhoz 
kapcsolódó gyermekkedvezmény vehető igénybe. 
Figyelem! Az USA-ban a 3-4 fős elhelyezés két franciaággyal 
felszerelt szobában történik, harmadik ágy általában nincs!
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy a nemzetközi gya-
korlat szerint a szállodai szobákban csak a szálloda által fel-
szolgált étel és ital fogyasztható! Továbbá merülőforraló és 
rezsó használata tilos! A szállodai szobák általában nem ren-
delkeznek hűtőszekrénnyel. Amennyiben a szobákban van mini 
bár, úgy annak fogyasztását egyénileg kell a recepción rendez-
ni, legkésőbb az elutazás napján. Az otthonról hozott ételeket 
a mini bárban tárolni tilos.
A szállodák bizonyos TV csatornái fizetősek (Pay TV), ezek 
igénybevételéért szintén egyénileg kell fizetni, legkésőbb az 
elutazás napján. 
A szobák elosztása a szállodák hatásköre. Esetleges igényeket 
legkésőbb indulás előtt 30 nappal tudunk fogadni (földszinti, 
emeleti, ágyak típusa, egymás melletti elhelyezés stb.), melyet 
továbbítunk partnerünk felé, de teljesítésére nem áll módunk-
ban garanciát vállalni.
Az egyágyas szobák mérete, elhelyezése és felszereltsége, el-
maradhat a kétágyas szobákétól, a felár fizetése az egyedüllét 
ellenértéke. Az egyágyas elhelyezésre vonatkozó felárat külön 
feltüntetjük. Vannak országok (pl. USA) ahol nincs egyágyas 
szoba, az egyedül utazó is kényelmes kétszemélyes szobát kap, 
itt ennek értelmében a felár mértéke is magasabb (hiszen ki 
kell fizetni az egész szobát).
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tudnivalók, információk
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! Ameny-
nyiben 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! A GDPR szabályzat 
alapján egyedül utazók személyére vonatkozó adat nem adha-
tó ki, kivéve, ha erre az utazó írásban engedélyt ad.

EGYÁGYAS FELÁR 50%-OS ÁTVÁLLALÁSA: autóbuszos uta-
zásonként 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, helyszíni fizetést vonhat maga 
után! Kérésre, elvitel esetén csomagot készítenek, természe-
tesen felár ellenében. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vacsora 
felszolgálása előfordul, hogy nem a szállodában, hanem egy 
közeli étteremben, vagy a program keretében történik. Spe-
ciális étkezésekre vonatkozó kéréseket (laktóz- és glutén- 
érzékenység, vegetáriánus, vegan stb.) az előleg befizetése-
kor, de legkésőbb indulás előtt 30 nappal tudunk fogadni, de 
garanciát nem vállalunk azok teljesítésére, hiszen a csomagá-
rak nem a speciális étkezésre vannak kalkulálva.

EBÉDSZÜNET: a programok miatt általában nincs mód hosz-
szú ebédszüneteket tartani, de lehetőség szerint szabadidőt 
biztosítunk egy gyors étkezésre vagy élelmiszer vásárlásra, az 
idegenvezetők tájékoztatása alapján.

POGGYÁSZ: az utazásra személyenként max. 1 db utazótáska 
vagy bőrönd vihető, az autóbuszok csomagterének korlátozott 
kapacitása miatt. Repülős utazások esetén a poggyászkezelési 
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: csoportos utazásainkat legtöbb esetben 
magyar idegenvezető kíséri, a helyi törvények értelmében al-
kalmanként helyi idegenvezető közreműködésével. A magyar 
idegenvezetőnek kötelessége betartani az adott országok ha-
tályos - a helyszíni idegenvezetésre vonatkozó - jogszabályait. 

VÁROSNÉZÉSEK: a nemzetközi gyakorlat szerint a félnapos 
városnézés kb. 3 óra időtartamú, az egész napos programok 
kb. 2 x 2,5-3 óra tartamúak. Idegenvezetőink ezt általában en-
nél hosszabban, tartalmasabban szokták kivitelezni, hogy uta-
saink a lehető legtöbb élménnyel gazdagodjanak az út során.

PROGRAMOK: az előre megadott programok sorrendje mó-
dosulhat, felcserélődhet, időjárási vagy egyéb helyi viszonyok 
függvényében, ez tartalmi változást nem okoz. A programvál-
tozás jogát fenntartjuk. Kérjük, az utazás során legyenek szí-
vesek az idegenvezető által megadott találkozási időpontokat 
betartani! Az arab és távol-keleti országok többségében vá-

sárlási lehetőséggel egybekötött helyi műhelyek, illetve manu-
faktúrák látogatása részét képzik programjainknak. A részletes 
programleírásokban erre külön-külön nem térünk ki. 

BELÉPŐJEGYEK: az európai kirándulásoknál többnyire a rész-
vételi díj nem tartalmazza a belépőjegy(ek) árát. Így Utasaink 
csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokat - gyakran 
életkorhoz kapcsolódó kedvezménnyel - fizetik. Az esetleges 
csoportos jegyvásárlás kedvezményében közvetlenül az uta-
sok részesülnek. Azon úti céljainknál (általában Európán kívül), 
ahol nincs életkorhoz kapcsolódó kedvezmény, legtöbbször a 
részvételi díj tartalmazza a belépőket. A nagy népszerűségnek 
örvendő turisztikai attrakciók, múzeumok, látványosságok cso-
portos megtekintéséhez sok esetben időpontfoglalás és a be-
lépőjegyek előzetes megváltása szükséges. Ilyen esetekben az 
útra való jelentkezéskor nyilatkozni kell, hogy részt kívánnak-e 
venni a programon. Pozitív válasz esetén a döntés visszavonha-
tatlan, az adott belépőt mindenképpen ki kell fizetni. 

SZERVIZDÍJ/BORRAVALÓ: az idegenforgalomban bevett szo-
kás, egyes országokban pedig kötelező. Az adott programok-
nál ezt külön jelezzük! 

ÖLTÖZKÖDÉS: az adott programok tájékoztatóiban erre vo-
natkozó tanáccsal, javaslattal élünk, illetve a kötelező szabá-
lyokat ismertetjük. Például fedetlen vállakkal egyes épületek-
be nem lehet belépni. Amennyiben hiányos öltözet miatt a 
helyi szervek megtagadják a belépést, az az utastársunk saját 
felelőssége.

BALESET-, BETEGSÉG- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS: a külföldi 
utazásaink részvételi díjai tartalmazzák. Erről lemondani kizá-
rólag írásos nyilatkozatban lehetséges. A csoportétól eltérő, 
egyéni biztosítás igénybevételének feltételeit az Utasnak kell 
ismernie.

ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS: Utastársaink érdekében a Colon-
nade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosító útle-
mondási biztosítást kedvezményes tarifával megkötjük minden 
Utasunk részére. Erről lemondani kizárólag írásos nyilatkozat-
ban lehetséges. Bármilyen - biztosítási esemény miatt meghiú-
sult utazásból eredő - kártérítés rendezése a biztosító társaság 
feladata és jogköre. Az útlemondási feltételeket minden eset-
ben a visszaigazolással mellékeljük.

INDULÁSI GARANCIA: a garantált induláshoz - minden út ese-
tében más - minimum létszámot állapítunk meg. A megadott 
részvételi díj a visszaigazolásban szereplő minimum létszám 
megléte esetén érvényes. Az utak elindításához nagyobb 
esélyt ad, ha alacsonyabb létszám esetén is garantálni tudjuk 
azok megvalósulását. Az indulási garancia felárának összege 
utanként eltérő, melyet a visszaigazolás tartalmaz. Alkalmazá-
sáról legkésőbb 20 nappal indulás előttig írásos értesítést kül-
dünk. A befizetett felárat utasainknak visszafizetjük, amennyi-
ben az indulásig a szükséges létszámot mégis elérjük.

ÚTI OKMÁNYOK ÉS VÍZUMOK: kérjük, útlevelüket / személyi 
igazolványukat már a jelentkezéskor hozzák magukkal! Egyes 
országokba a beutazást csak akkor engedélyezik, ha az útlevél 
a hazautazástól számítva még legalább 6 hónapig érvényes. 
Európán belül a legtöbb országba személyi 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.).

A katalógusban előforduló esetleges nyomdai hibákért, tévedésekért elnézést kérünk, de érte felelősséget nem vállalunk. A programfüzetben talál-
ható képek és térképek tájékoztató jellegű illusztrációk. A katalógus megjelenése után ár-, dátum- ill. programváltozások előfordulhatnak, kérjük ve-
gyék figyelembe az útra való jelentkezéskor, hogy minden esetben a visszaigazoláson és az utazási szerződésen szereplő információk a mérvadók!


