
hajosut.huTENGERI HAJÓUTAK

2017



Mostantól még jobban megéri OTP bank kártyával vásárolni, hiszen 
több mint 40 partnerünknél kaphat pénzvisszatérítést vásárlásai után.

Regisztráljon az OTPdirekt internetes szolgáltatásban, 
majd aktiválja az ajánlatokat az OTPdirektben, vagy 
a SmartBank mobilalkalmazásban.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, a fi gyelem felkeltését szolgálja. Az OTP Kedvezményprogram 
részletes feltételeiről és az aktuális ajánlatairól az OTP Bank Nyrt. bankfi ókjaiban és ügyintézőinél, továbbá a honlapunkról 
(www.otpbank.hu), valamint a honlapunkon elérhető OTP Kedvezményprogram Szabályzatból tájékozódhat.

Pénzvisszatérítés OTP bankkártyás vásárlásai után

Elindult az OTP Kedvezményprogram

DPDP OTP Travel katalógus A4_6_gyart.indd   1 8/18/16   1:57 PM

O
TP

 C
ol

or
 S

er
ve

r 
| 2

01
6-

08
-1

8T
14

:1
0:

58
 | 

FO
G

R
A

_3
9 

| U
se

r:
 c

ze
nc

zv
ik

i2
 | 

D
P

D
P

_O
TP

_T
ra

ve
l_

ka
ta

lo
?g

us
_A

4_
6.

pd
f



otptravel.hu 3

Tengeri hajóutak az OTP Travellel 
Az OTP Travel 2017-es hajóútjaival újabb tengeri kalandokra, már ismert tájak és még felfedezés-
re váró szépségek meghódítására invitáljuk. Szálljon hát velünk fedélzetre, és hajózzon ki a világ 
tengereire, hogy részese lehessen annak a páratlan élménynek, amelyet a hajózás kényelme nyújt! 
A hétköznapokból csábító „menekülés” egy hajóút gyönyörű tájakon, szikrázó napsütésben, ahon-
nan energiával és élményekkel feltöltődve tér vissza az utazó. A tengerek különleges hangulata, az 
egy utazás során megtekinthető számtalan látnivaló és a fedélzeti szolgáltatások által nyújtott él-
mények felejthetetlen kalandokban részesítik a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt. 
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• Szállásfoglalás belföldön és külföldön 
• Repülőjegy értékesítés 
• Vasúti menetjegy eladás 
• Cégek hivatalos utazásainak teljes körű ügyintézése 
• Szakmai és incentive utazások megszervezése 
 belföldön és külföldön
• Rendezvényszervezés
• Utasbiztosítások értékesítése 
• Vízumügyintézés 
• Külföldi nyelvtanfolyamok szervezése 
• ISIC-, ITIC, IYTC nemzetközi diák-, tanár-,  

ifjúsági igazolványok értékesítése 
• Koncert-, színház- és fesztiváljegyek értékesítése

Szolgáltatásaink

A katalógusban szereplő utazások részvételi díjai 1 EUR = 320 Ft, 
1 USD = 300 Ft (OTP Bank Nyrt.) eladási árfolyamig változatlanok.

MKEH bejegyzési szám: R-0115/92/2001. 
Vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt. 
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TENGERI HAJÓUTAK

HAJÓTÁRSASÁGOK

Egy hajóút élménye különleges és semmihez sem hasonlítható. A csúcstechnológiával megépített úszó szállodák kényelme, lenyűgöző és 
széleskörű szolgáltatásai, a vizek romantikája, az egy utazás során megtekinthető akár 5-6 ország és számtalan látnivaló, a gondoskodó 
személyzet és az ínyenc falatok igazi kényeztetésben és felejthetetlen élményekben részesítik az utazót. Kényelmes utazási forma, hiszen 
egy hajóút alkalmával elég mindössze egyszer ki-és becsomagolni, a hajó szinte a látnivalók lábához visz. A hajótársaságok jól szerve-
zett, változatos szárazföldi fakultatív kirándulásaival a legszebb nevezetességek tekinthetők meg. Itt azok is jól érezhetik magukat, akik 
egyszerűen csak kikapcsolódásra vágynak, mivel egy hajós utazás során kötöttségek és kötelezettségek nélkül tehetik azt, ami jól esik.

MIÉRT ÉRDEMES HAJÓRA SZÁLLNI? 
Gazdaságos: a hajóutak jó ár-érték arányt képviselnek, mivel 
árukban az út során érintett számtalan ország meglátogatása, a 
hajók nyújtotta komfort, a fedélzeti szolgáltatások és szórakoz-
tató programok, valamint a teljes (egyes hajótársaságok eseté-
ben „all inclusive”) ellátás is benne foglaltatik, továbbá a gyakori 
akciókkal olykor hihetetlen árakon is elérhetők ezek az utazások.
Kényelmes: a hajóút igen komfortos módja az utazásnak, nem kell az 
út során csomagolni, sem költözködni, függetlenül attól, hogy milyen 
hosszú az útvonal és hány úti célt érint. 
Családbarát: ideális utazási forma gyermekes családoknak is, mi-
vel a gyerekbarát szolgáltatások és a kölyök klubok programjai mel-
lett a kedvező ár is a legkisebbek utazása mellett szól. A 13 év alat-
ti gyermekek számára a hajótársaságok a szállásra és az ellátásra 
legtöbbször ingyenességet biztosítanak a szülőkkel közös kabinban.

MSC Cruises: az 1987-ben alapított MSC Cruises (Mediterranean 
Shipping Company) kizárólag olasz tulajdonban lévő hajótársaság. 
A vállalat a világ egyik legmodernebb, 12 személyszállító hajóból álló 
flottájával büszkélkedhet. A hajótársaság méltán büszke olasz gyö-
kereire és szeretné minden vendége részére megmutatni, hogy mit 
is jelent az igazi „dolce vita”. A hajókon nagy hangsúlyt fektetnek az 
egyedülálló környezet kialakítására. Az olasz dizájn, vendégszeretet 
és konyha legjavát ötvözve a hajók felveszik a versenyt a világ leg-
jobb üdülőparadicsomaival is. Az MSC Cruises flottája számos dí-
jat nyert világszínvonalú formatervezéséért, amely az innováció és 
az elegancia páratlan kombinációja. Azonban az olasz stílus, a ki-
tűnő konyha és az elegáns kialakítás mit sem érne az első osztá-
lyú kiszolgálás nélkül. Minden hajó fedélzetén concierge szolgálat 
gondoskodik arról, hogy az utasok az utazás során a legkiemelke-
dőbb színvonalú vendéglátást élvezzék. A hajókon felszolgált ere-
deti olasz specialitások választéka és minősége egyedülálló élményt 
kínál, a legkiválóbb, legfrissebb hozzávalókból készített helyi fogá-
soktól kezdve a kézműves fagylaltokon át egészen a valódi olasz 
eszpresszóig. A nemzetközi konyhákra specializálódott éttermek 
tálcán kínálják a világot: a mediterrán térség kulináris sokszínűsé-

Izgalmas: a hajóutak rendkívül változatos élményt kínálnak, a 
színes útvonalak, a számtalan látnivaló és a kulturális, vagy akár 
kalandos szárazföldi programok garantálják, hogy senki nem 
unatkozik, a fedélzeten pedig gazdag programok szórakoztatják 
a vendégeket.
Kényeztető: egy hajóút csupa kényeztetés, a hajó méretétől függően 
sporttevékenységek, a testet-lelket frissítő spa szolgáltatások, úszó-
medencék, kaszinók, színházterem, éttermek ízletes étkekkel, a szó-
rakoztató programok és műsorok csak az utasért vannak, itt minden 
és mindenki az utazót szolgálja.
Romantikus: a nászutasok és párok kevés alkalmasabb helyszínt ta-
lálhatnak e csodálatos esemény megünneplésére. A különleges es-
küvői szolgáltatások emlékezetessé varázsolják a hajón megtartott 
ceremóniát és a nászút megszervezésével sem kell külön bajlódni, hi-
szen az esküvő helyszíne maga a nászút.

gével, csípős Tex-Mex fogásokkal, az egzotikus keleti ízekkel és a 
francia konyhaművészet legkifinomultabb alkotásaival kényeztetik 
az utasokat. A 2003-ban elindított bővítési programnak köszönhe-
tően az MSC Cruises jelenleg a világ legfiatalabb és egyik legdina-
mikusabban fejlődő flottájával rendelkezik. 2017-től folyamato-
san bocsátják vízre az új (Vista és Seaside) hajóosztályokba tartozó, 
legújabb úszó szállodakomplexumokat: az MSC Meraviglia és MSC 
Seaside hajókat, valamint a flotta 18. hajója, az MSC Seaview vár-
hatóan 2018-tól áll az utasok rendelkezésére.
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Princess Cruises: világhírnevét a Szerelemhajó (The Love Boat) 
című, 1977-től tíz éven át futó amerikai sorozatnak köszönheti, 
amely az Island Princess és a Pacific Princess tengerjáró hajókon 
játszódott.Az 1965-ben alapított, brit-amerikai tulajdonú hajó-
társaság azonban több annál, mint egy romantikus sorozat hely-
színe. 18 hajóból álló flottájával száznál is több útvonalat kínál 
a világ számos pontjára, 350 kikötőt és területet meglátogat-
va. Az egyéjszakás hajóúttól a 107 napos világkörüli útig minden 
megtalálható kínálatában.  A Karib-térség, a Panama-csatorna, 
a mexikói Riviéra, Európa legszebb városai, Dél-Amerika, Auszt-
rália és Új-Zéland, a Csendes-óceán térsége, Hawaii, Tahiti és 
Francia Polinézia, Ázsia, Afrika, India, Kanada és New England 
is fellelhető az úti célok között, vagyis nehéz lenne olyan pontot 
találni a világban, amelyet a Princess hajóútjai nem érintenek. A 
hajótársaságnak Alaszkában saját vonatai, az Alaszkai Nemze-
ti Parkban pedig 5 csillagos turista házai vannak, ezért a hajó-
társaságok között egyedülálló módon e páratlan szépségű hely 
számos hajózás előtti illetve utáni programmal alaposabban is 
bebarangolható. A Princess Cruises napjainkban a világ egyik ve-
zető hajótársasága, számos egyedi szolgáltatás és kivételesen 
előzékeny kiszolgálás jellemzi. 

Pullmantur Cruises: az 1990-ben alapított hajótársaság Spa-
nyolország vezető hajóflottájával büszkélkedhet. Az 5 tengerjá-
ró hajó fedélzetén a latin vendégszeretet és a mediterrán konyha 
fenséges ízkavalkádja teszi még teljesebbé az utazás élményét. 
All inclusive szisztémája egyedülállónak számít, hiszen az italfo-
gyasztás magában foglalja az alkoholos italokat is. 

Disney Cruise Line: az 1990-es évek végén alapított hajótársa-
ság fedélzetén az álmok valóra válnak! Ki ne szeretné Donald ka-
csával, Minnie-vel vagy épp Csingilinggel tölteni a vakációját? Az 
álomgyár belsőépítészeinek keze munkáját illeti a dicséret a ki-
vitelezést illetően. A gyermekek és felnőttek kedvenc mesehősei 
szabadon járnak-kelnek az utasok között és csalnak mosolyt min-
denki arcára. A hajótársaság számára a kisgyermekes családok 
jelentik a fő célcsoportot, hiszen számos mesés és egyedi szóra-
koztató fedélzeti programot kínálnak a kicsik számára. A gyerme-
keknek 5 korosztályra bontva szerveznek változatos szabadidős 
tevékenységeket, melyekben a kreativitást, tudást és az ügyes-
séget segítenek fejleszteni. Az óceánjárók világában egyedülálló 
módon már 3 hónapos kortól fel lehet szállni a fedélzetre és 3 éves 
korig gyermekmegőrzési lehetőség is az utasok rendelkezésére áll. 
Emellett a felnőttek is megtalálják a számukra ideális kikapcsoló-
dási formát, mivel a fedélzeten több, csak általuk használható kö-
zösségi teret is kialakítottak.

Carnival Cruise Lines: 1972-ben kezdte meg működését és mára az 
egyik vezető hajótársaság Amerikában. Kiváló választás a kisgyerme-
kes családok számára, hiszen a Camp Carnival keretein belül számos 
felügyelt gyermekprogramot szerveznek. Varázsát az egyedi és fiata-
los légkör teszi még különlegesebbé.

Cunard Line: a hajótársaság elődjét (British and North American 
Royal Mail Steam Packet Company) a kanadai hajózási mágnás, 
Samuel Cunard alapította Halifaxban a XIX. században. Neve im-
már több mint egy évszázada egyet jelent a kifinomultsággal és az 
eleganciával. Kezdetben nem a gyorsaságra és a nagyságra helyez-
ték a hangsúlyt, a biztonságra törekedtek leginkább és így küzdöt-
ték fel magukat versenytársaik közé. Később azonban a fejlesztések 
és az erősödő piaci verseny hatására ők is elkezdtek egyre nagyobb 
és gyorsabb óceánjárókat építeni. 1996-ig a Cunard Line büszkélke-
dett a legnagyobb tengerjáróval, a Queen Elizabeth-tel, majd 2004-
ben átadták a Queen Mary II-t is.

Celestyal Cruises: a hajótársaság több mint 25 évnyi hajózási ta-
pasztalattal kínál egyedülálló élményt a görög szigetvilág, Törökor-
szág és Kuba szerelmeseinek. A klasszikus, fehérre meszelt templo-
mok, katedrálisok, hatalmas piramisok, minaretek, arab paloták és 
a macskaköves utcák egyedülálló élményt nyújtanak. A hajótársa-
ság flottája ugyan kisebb hajókat foglal magában, de így biztosítják 
a még inkább családias, barátságos és meghitt légkört.
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FONTOS TUDNIVALÓK
Úti okmányok: a hajótársaságok minden esetben megkövetelik, 
hogy az utasok a hajóút végétől számított minimum 6 hónapig ér-
vényes útlevéllel rendelkezzenek, ennek hiányában megtagadhat-
ják a beszállást. Amennyiben a hajóút olyan ország kikötőjét érin-
ti, amely vízumköteles, és az utasok részt vesznek a hajótársaság 
által szervezett kiránduláson, a vízumügyintézést a hajótársaság 
bonyolítja. Ha a hajó vízumköteles ország kikötőjéből indul, ak-
kor az utasoknak előzetesen saját maguknak kell gondoskodniuk 
a vízumról. A vízummentességi programban részt vevő országok-
ból nem léphetnek be többé vízum nélkül az Egyesült Államokba 
azok az állampolgárok, akik 2011. március 11. után Iránba, Irakba, 
Szudánba, Líbiába vagy Szíriába utaztak. A beutazási korlátozás 
ugyanakkor érvényes azokra, akik kettős állampolgársággal ren-
delkeznek: a vízummentességi programban részt vevő ország ál-
lampolgárai, emellett iraki, iráni, szudáni vagy szíriai állampolgá-
rok is. Nekik ezentúl a szokásos vízumkérelmet kell benyújtaniuk az 
adott ország amerikai nagykövetségén vagy konzulátusán. Akiknek 
már van ESTA (internetes) vízumengedélyük, azoktól visszavonják, 
és egyedi elbírálás alapján döntenek a vízumjaikról.

Transzfer, parkolási lehetőség: a hajótársaságok sok esetben biz-
tosítanak kollektív, vagy privát transzfert a repülőterek és a kikötők 
között. Ezen felül több kikötőben parkolási lehetőség is az utasok 
rendelkezésére áll. A parkolás költsége a személygépkocsik típusától 
és a hajóút hosszától függően kerül megállapításra.

Fedélzeti kártya: a hajók fedélzetén nincs készpénz-használat. Be-
jelentkezéskor a regisztrációs pultnál nemzetközileg elfogadott 
dombornyomott bankkártyát vagy pénzletétet (kb. 250 – 300 USD 
vagy Euro) kérnek, és ennek fejében kiadnak egy fedélzeti kártyát, 
amin a fogyasztások, fedélzeti vásárlások, a kötelező szervizdíj, va-
lamint a fakultatív kirándulások díjai kerülnek rögzítésre.

Kabinok: a tengerjáró hajók fedélzetén belső (ablak nélküli), ablakos 
és balkonos kabinok, valamint lakosztályok és akadálymentesített ka-
binok állnak az utasok rendelkezésére. Pótágyazható, illetve egyágyas 
kabinok csak korlátozott számban foglalhatóak. A pótágy általában le-
hajtható ágy vagy némely hajótársaság balkonos kabinjainál szófaágy.

Étkezések: a részvételi díjban szereplő teljes ellátás napi három-
szori főétkezést (reggeli, ebéd, vacsora), és további kisebb étkezése-
ket (szendvicsek, snack) jelent. A nap 24 órájában jég, hideg és for-
ró víz, amerikai kávé (koffeinmentes is), valamint tea áll a vendégek 
rendelkezésére. Felár ellenében különböző típusú italcsomagok fog-
lalhatóak alkoholos és alkoholmentes italválasztékkal. All inclusive 
ellátást a Pullmantur Cruises flottája kínál.

Telekommunikáció: a nyílt tengeren a hajók a saját műholdas tele-
kommunikációs rendszerüket használják, így a telefonhívások, üzene-
tek és internetcsatlakozási díjak is jóval magasabbak. A kikötőkben és 
a kirándulások során az adott országok díjszabásai a mérvadóak. A 
fedélzeten WiFi csatlakozási lehetőség is biztosított, mely igénybe ve-
hető a kabinokban és az internetkávézóban is. Ennek díját a fedélze-
ti kártyára terhelik.

Biztosítás: a szervezett, csoportos hajóutaknál a részvételi díj tar-
talmazza az Európai Utazási Biztosító speciális „Air&Cruise” TOP 
kategóriájú baleset-, betegség- és poggyászbiztosítását, valamint 
útlemondási biztosítását is. Egyéni hajóutak esetében csak útle-
mondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a; EUB baleset-, be-
tegség- és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási bizto-
sítás a részvételi díj 1,5 %-a.

Gyermekek a fedélzeten: az MSC Cruises, a Carnival Cruise Lines, 
a Pullmantur Cruises és a Disney Cruise Line családbarát flottával 
rendelkezik. A gyermekek számára kiemelt kedvezményeket nyújta-
nak és számtalan programmal szórakoztatják őket.

Fakultatív kirándulások, egyéni programok a parton: a hajó a ha-
jóút legtöbb állomásán kikötőkben köt ki, de előfordulhat, hogy a 
helyi viszonyokból vagy a hajótársaság döntéséből adódóan a hajó a 
part közelében lehorgonyoz és kisebb hajókkal, csónakokkal szállít-
ják partra az utasokat. A kirándulások az időjárás függvényében in-
dulnak, megvalósulásukért és az ebből adódó programváltozásokért 
a hajótársaságok és az OTP Travel felelősséget nem vállal. A hajó-
társaságok – a helyi költségek esetleges módosulása vagy váratlan 
események esetén – fenntartják a jogot a kirándulások árának és 
programjának módosítására.

Idegenvezető: az OTP Travel csoportos hajóútjait a budapesti 
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről kíséri magyar idegenveze-
tő, aki egészen a hazautazás napjáig az utasok rendelkezésé-
re áll, valamint a hajótársaság által szervezett fakultatív prog-
ramokon tolmácsolja a helyi idegenvezetők által idegen nyelven 
elmondottakat.

Egészségügyi előírások, védőoltás: a hajóutak során érintett kikö-
tési helyszínekkel kapcsolatos kötelező védőoltásokról a hajóutak le-
írása szolgál információval, az esetlegesen javasolt védőoltásokról és 
veszélyforrásokról a www.utazaselott.hu és a www.oltokozpont.hu 
honlapok nyújtanak részletes tájékoztatást. További egészségügyi 
információkkal a háziorvosok is szolgálhatnak. Bármilyen tartósan 
fennálló egészségügyi problémáról még az utazást megelőzően, 
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jelentkezéskor értesíteni szükséges irodánkat, mivel tájékoztatni 
kell az érintett hajótársaságot, aki (akár idegen nyelvű) orvosi igazo-
lást kérhet az utasok utazásra alkalmasságának igazolása céljából.

Várandósság, kisgyermek a hajón: az anya és gyermeke egészsége 
érdekében  a legtöbb hajótársaság a hajóút végére a várandósság 
24. hetét elérő, vagy a várandósság későbbi szakaszában lévő kisma-
máknak nem engedélyezi a hajóúton való részvételt. Ugyanakkor a 
várandósság korábbi szakaszában lévő kismamáknak is rendelkezni-
ük kell a hajóútra való alkalmasságot bizonyító angol nyelvű orvosi 
igazolással, mely igazolja az anya és a magzat jó egészségi állapotát, 
a szülés várható időpontját, valamint a hajóútra való egészségügyi 
alkalmasságot. Várandós anyukák csak saját felelősségre vehetnek 
részt a hajóúton. Újszülöttekkel, csecsemőkkel az utazás nem javasolt.

Orvosi ellátás a fedélzeten: a hajón, a kijelölt orvosi rendelőben 
orvosi ügyeletet biztosítanak (járóbeteg rendelés, idegen nyel-
ven). A hajóorvos általános orvos; szakorvosi rendelésre vagy mű-
téti beavatkozásokra nem jogosult, ezek a hajón nem lehetségesek. 

Az MSC Yacht Club részleteiről és árairól érdeklődjék az OTP Travel irodáiban!

EGY JACHT KLUB, ami egyet jelent a luxussal és eleganciával. 
EGY JACHT KLUB, ahol komornyik lesi a vendég minden kívánságát. 
EGY JACHT KLUB, ahol exkluzív szolgáltatások kényeztetik az utasokat. 
EGY HAJÓTÁRSASÁG, amely legszebb hajóin ez a klub megtalálható.

Az orvosi vizsgálat vagy konzultáció helyszíni térítés fejében történik, 
erről számlát kell kérni, melyet hazaérkezés után lehet benyújtani az 
illetékes biztosító társaságnak.

Kikötői illeték és kötelező szervizdíj: a kikötői illetéket a hajótár-
saság a részvételi díjon felül az egyes helyszíneken fizetendő kiköté-
si díjak fedezésére, míg a kötelező szervízdíjat a személyzet számára 
szedi. Csoportos hajóutak esetében a kikötői illeték befizetése a rész-
vételi díj befizetésével együtt és azzal egy időben történik, a kötelező 
szervizdíj fizetése a helyszínen történik. Egyéni hajóutak foglalásakor 
a szervizdíjat lehetséges az utazást megelőzően és a fedélzeten is fi-
zetni. Helyszíni fizetés esetén a fedélzeti kártyára terhelik a megfe-
lelő összeget. Az egyes hajóutaknál fizetendő kikötői díj és szervízdíj 
mértéke a programfüzetben a részvételi díj mellett van feltüntetve.

Dohányzás: a fedélzeten dohányozni csak az arra kijelölt helyeken – 
többnyire a fedélzet nyitott részein – szabad. A kabinokban, balko-
nokon, éttermekben és bárokban, továbbá a hajó egyéb fedett kö-
zös helyiségeiben tilos.

Nyelvhasználat, nyelvtudás: a hajóút során a szóbeli és írásbeli tá-
jékoztatás valamint a fakultatív parti kirándulások idegen nyelven 
(főként angolul, németül, olaszul) zajlanak.

Utazási szerződés: a hajóutakra az OTP Travel által szervezett kül-
földi utazások általános szerződési feltételei érvényesek, amely 
megtalálható a programfüzet végén. Az ÁSZF hajóúttól függően ki-
egészül a hajótársaság kondícióival. Részletes tájékoztatással a je-
lentkezéskor, az OTP Travel munkatársai szolgálnak.

Törzsutas program: minden hajótársaság saját törzsutas program-
mal rendelkezik. A tagoknak bizonyos szintek elérését követően szá-
mos kedvezmény áll rendelkezésére a fedélzeten és néhány esetben a 
nem akciós utazások részvételi díjaiból is kedvezmény illeti meg őket.
Az akciós és csoportos hajóutak árából a hajótársaságok törzsutas 
kedvezménye nem alkalmazható.

Az MSC Cruises Preziosa, Divina, Splendida és Fantasia hajóinak fedélzetén működő MSC Yacht Club egy luxus jachton tett nyaralás páratlan élmé-
nyét nyújtja. Tagjai elegáns lakosztályban pihenhetnek és koktéljukat szürcsölhetik a privát medence partján, miközben az inasok 24 órában lesik 
minden kívánságukat. Emellett természetesen hozzáférhetnek a hajó minden szolgáltatásához is. A luxuslakosztályokban egyiptomi pamut ágyne-
mű, márvány fürdőszoba, ingyenes minibár és balkon található. A kényelmet a 24 órás szobaszerviz menü csak fokozza. Az MSC Yacht Club vendége-
inek fenntartott éttermekben a fogyasztás (beleértve az italokat is) ingyenes, időkorlát nélkül. A fényűző Aurea Spa-hoz saját lift szállítja a vendége-
ket, a One Pool Deck medencéit, pezsgőfürdőit, napozóágyait és bárját csak a klubvendégek használhatják. Kell-e ennél több a tökéletes utazáshoz?

MSC YACHT CLUB: EGY PRIVÁT JACHT ÉLMÉNYE

A programfüzetben feltüntetett részvételi díjak személyen-
ként, forintban értendők kétágyas kabinban és az adott ha-
jóútnál feltüntetett szolgáltatásokat tartalmazzák. Az egyéni 
hajóutak ára nem tartalmazza a kikötőbe jutás díját és a bizto-
sításokat. Az illetékek minden esetben külön fizetendőek. A kö-
telező szervizdíj mind a csoportos hajóutak, mind az egyéni ha-
jóutak esetében a helyszínen fizetendő.
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással Miamiba. Érkezés után transzfer a szállodába. 

2. nap Reggeli, majd szabadidő Miamiban. A napsütötte déli város 
pálmafáival, homokos tengerpartjával, jacht kikötőivel nem csu-
pán egy nyaralóhely. A város Little Havanna nevű negyedének szí-
ve a Calle Ocho, ahol kubai sütödék, egzotikus gyümölcsöket kínáló 
standok és út menti kávézók találhatók. A negyed utcáin baran-
golva a tradicionális, kézzel csavart kubai dohányáruk is fellelhe-
tőek. Az Art Deco negyed a 20-as éveket idéző építészeti stílusával, 
pasztellszínekre festett házaival Miami igazi jellegzetessége. A déli 
órákban transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok el-
foglalása, majd vacsora és szállás a hajón. 

3–4. nap Egész napos hajózás Antigua irányába. A brit Leeward-szi-
getek legnagyobbika, Antigua a Karib szigetvilág leglátványosabb 
partszakaival büszkélkedhet. A sziget lankás, kövekkel tarkított dom-
boldalai azt a régmúltat idézik, amikor a gyarmati időkben, 1784-ben 
Horatio Nelson admirális a szigetre érkezett. Ezen a napon minden-
ki felfedezheti a Royal Princess világát. Fedélzetén számtalan bár, 
nyolc étterem, külső- és fedett medence, spa, fitnesz-központ, aero-
bik stúdió, 4D-s moziterem, kaszinó, színházterem, diszkó és könyv-
tár található, valamint röplabda-, kosárlabda- és teniszpálya szol-
gálja a vendégek kényelmét. Vacsora és szállás a hajón.

5. nap Érkezés Antiguára a reggeli órákban, ahol félnapos, fakultatív 
program keretében nyílik lehetőség a sziget híres strandjainak felfede-
zésére. Ideális helyszín az úszáshoz, könnyűbúvárkodáshoz és napfür-

dőzéshez. Rövid taxi utat követően a sziget lenyűgöző, fehérhomokos 
partszakaszai szolgálnak kiváló helyszínül a strandolásra, ahol a helyi-
ek gyümölcskosárral és üdvözlőitallal fogadják az érkezőket. A tenger-
parton a kókuszpálmák és tengeri szőlőfák alatt az árnyékot kedvelők 
napernyőt is bérelhetnek és a vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a helyi 
hajviseletet a fonott, karibi frizurát. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap Érkezés St. Lucia szigetére a reggeli órákban, ahol az azúr-
kék tenger fölé magasodnak a sziget ikercsúcsai. A mintegy 60 ezer 
fő által lakott, bájos főváros épületei a gyarmati időket idé-
zik. A IX. században vad karibi harcosok rohanták le a békés ős-
lakosokat. Az európaiak a XVI. században érkeztek meg St.Luciára, 
mely rövidesen a térség rabszolga-, cukor-, és rumkereskedelmé-
nek egyik központja lett. Az egész napos fakultatív kirándulás so-
rán a vendégek felkeresik a sziget számos történelmi emlékhelyének 
otthont adó fővárost, ahol megtekinthetik a Székesegyházat, majd 
a központi könyvtárat. A „Jószerencsét” hegynél tartott rövid fotó-
szünetet követően a főváros festői látványában gyönyörködhetnek 
a résztvevők. A túra következő megállója, St. Lucia legrégebben ala-
pított városa, Soufriere, amely Napóleon feleségének, Josephine-nek 
a szülővárosa. A Sulphur Springs vulkán megtekintése után a követ-
kező állomás egy környezetbarát ültetvény, amely nem mindenna-
pi élményt nyújt az európai utazó számára trópusfáival, kakaó és 
kókuszpálmáival. A büféebéd elfogyasztását követően, egy katama-
rán túrára invitálják a résztvevőket, ahonnan varázslatos a kilátás a 
sziget látképére, amely az UNESCO Világörökségének részét képe-
zi. Egy félreeső barlangnál kikötve nagyszerű lehetőség nyílik egy kis 
úszásra a kristálytiszta tengerben. Vacsora és szállás a hajón.

KARIB-TENGERI KALANDOZÁSOK 
Fort Lauderdale – Antigua & Barbuda – St. Lucia – Barbados – St. Kitts & Newis – Virgin-szigetek – Grand Turk – Fort Lauderdale

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Miami – Buda-
pest útvonalon turista osztályon; transzfer autóbusszal; 1 éjszakai szállás Miamiban reggelivel; 10 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinka-
tegóriában kétágyas elhelyezéssel; teljes ellátás a hajóút során (korlátozott italfogyasztással); panoráma városnézés Miamiban; a hajó legtöbb 
szórakoztató- és sportlétesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

2017. január 28. – február 9. 

Belső kabinban 559 000 Ft/fő

Balkonos kabinban 712 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 135 USD/fő

Fakultatív programok (fakultatív kirándulásokra min. 10 fő jelentke-
zése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Antigua 14 000 Ft/fő

St. Lucia 39 000 Ft/fő

Barbados 25 000 Ft/fő

St. Kitts 34 000 Ft/fő

Virgin-szigetek 19 000 Ft/fő

Grand Turk 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

7. nap Érkezés Barbadosra a kora reggeli órákban. A mindössze 
430 km² területű Barbados talán kicsi méretében, ám történelme 
annál nagyobb múltra tekint vissza. Fővárosa Bridgetown, me-
lyet 1628-ban alapítottak brit telepesek és nevét a folyó fölé íve-
lő hídról kapta. A félnapos fakultatív kirándulás első látnivalója a 
gyarmati stílusban épült George Washington House, ahol azon-
nal magával ragadja a szemlélőt annak sárga homlokzata és egy-
szerű oszlopsora. Az egy trópusi kertben, a XVIII. században grúz 
stílusban épült ház két hónapig adott otthont az Amerikai Egye-
sült Államok későbbi első emberének. Ezt követően az 1639-ben 
alapított Parlament épületének és előterében a Hősök terének a 
megtekintése. A délután folyamán a Szent Anna Erőd megláto-
gatása, amely a XVIII-XIX. században a brit hadsereg egyik legna-
gyobb állomáshelye volt. A varázslatos, mintegy 100 gyarmati stí-
lusban épült házból álló épületegyüttes ma a Világörökség része. 
Vacsora és szállás a hajón.

8. nap Érkezés St. Kitts & Nevis szigetére a délelőtti órákban. A 
fakultatív kirándulás egy lélegzetelállító utazás, amelyet a Nyu-
gat-Indiai Vasúttársaság utolsó, még fennmaradt vasútvona-
lán tehet meg az érdeklődő. A kocsik kétszintesek, és a tetőn egy 
nyitott teraszról gyönyörködhet a látogató a környékben, míg az 
alsó, légkondicionált szinten a belső tér korhű kialakítása teszi 
egyedivé az utazást. Az út során frissítőket szolgálnak fel. Vacso-
ra és szállás a hajón.

9. nap Érkezés a reggeli órákban a Virgin-szigetekre, melyet gyak-
ran az amerikaiak üdülőparadicsomaként emlegetnek. Ez a déle-
lőtt a gondtalan fürdőzésről és kikapcsolódásról szól a Magens Bay 
Beachen, amely hófehér homokjával és gyönyörű fekvésével a világ 
tíz legszebb strandjainak egyike. Délután a fakultatív kiránduláson 
résztvevők egy képzeletbeli időutazáson vehetnek részt, kalózokról 
és rabszolgákról szóló történeteket hallgatva és a sziget látnivalóit 
felkeresve. Vacsora és szállás a hajón.

10. nap Érkezés Grand Turk-re a kora délutáni órákban. A fakultatív 
katamarán túra során a résztvevők könnyűbúvár felszerelést kapnak 
és gyakorlott vezető segítségével sajátíthatják el a könnyűbúvárko-
dás rejtelmeit és ismerhetik meg a sziget gazdag tengeri élővilágát. 
A program végeztével strandolás, pihenés a fehér homokos tenger-
parton. Vacsora és szállás a hajón.

11. nap Egész napos hajózás a tengeren Fort Lauderdale irányába. Pi-
henés a hajó fedélzetén. 

12. nap Érkezés a reggeli órákban Fort Lauderdalebe. Kijelentkezés a 
hajóról a délelőtti órákban. Panoráma városnézés Miamiban, majd 
transzfer a repülőtérre. Hazautazás az esti órákban.

13. nap Érkezés Budapestre az esti órákban.

A 2013-ben vízre bocsájtott, majd 2013-ban teljekörűen felújított 
Royal Princess nevét a Cambridge-i hercegnőről kapta. A fedélzeten 
3 főétterem és több á la carte étterem ínycsiklandó különlegességeit 
kóstolhatják meg az utasok. Az olasz konyha specialitásait a Sabatini’s 
étterem kínálja, míg a tenger gyümölcseit és a grill ételek legjavát a 
Crown Grill éttermében próbálhatják ki a vendégek. Az International 
Café kiváló választás egy finom kávé, szendvics vagy sütemény elfo-
gyasztásához. A „Movies Under the Stars” szabadtéri filmszínházban 
a legújabb filmeket vetítik és pattogatott kukoricával teszik még tö-
kéletesebbé a mozi élményét. Mindezeken felül medencekomplexum, 
jacuzzik, Spa-központ, edzőterem, kaszinó, internetsarok, könyvtár és 
üzletek széles választéka szolgálja a vendégek kényelmét.

ROYAL PRINCESS

Vízum: az új, biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar ál-
lampolgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Ál-
lamokba. A beutazáshoz érvényes ESTA engedély szükséges, melyet 
az utazás előtt Interneten keresztül lehet megkérni, ennek árát a 
részvételi díj nem tartalmazza.
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással Miamiba. Érkezés után transzfer a szállodába, a szo-
bák elfoglalása.

2. nap Reggeli után fakultatív kirándulás a Florida déli részén húzó-
dó Everglades Nemzeti Parkba, amely több mint 6000 km2-es kiter-
jedésével az USA második legnagyobb nemzeti parkja és egyben az 
UNESCO Világörökség része 1979 óta. Az egész évben magas, 30 °C 
körüli átlaghőmérséklet, valamint a páradús levegő számos madár-
fajnak és hüllőnek teremt kedvező életfeltételt. A park legismer-
tebb lakója az aligátor, amely védett állat. A mangrove mocsárvidé-
ken számtalan turistaút vezet keresztül: hagyományos mocsárjáró 
csónakokkal történő utazás után részvétel egy aligátor bemutatón. 
Délután visszautazás a szállodába.

3. nap Reggeli, majd szabadidő Miamiban. Florida igazi üdülőpara-
dicsom, apró szigetekkel szabdalt partvonala közel 2000 km hosz-
szú. A város „Little Havana” nevű negyedének szíve a Calle Ocho, 
ahol kubai sütödék, egzotikus gyümölcsöket kínáló standok és út 
menti kávézók találhatók. A negyed utcáin barangolva a tradicio-
nális, kézzel sodort kubai szivarok is fellelhetők. Az Art Deco negyed 
a 20-as éveket idéző jellegzetes építészeti stílusával, pasztellszí-
nekre festett házaival Miami igazi jellegzetessége. A kora délutáni 
órákban transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. Kabinok el-
foglalása, majd vacsora és szállás a hajón. 

4–5. nap Egész napos hajózás Philipsburg irányába, mely  Sint Maar-
ten sziget székhelye. Ezen a két napon lehetőség nyílik az MSC Divi-
na felfedezésére, számtalan szolgáltatásának kipróbálására, ani-
mációs programokon való részvételre. Teljes ellátás a hajó 

fedélzetén. A Kis-Antillák szigetcsoporthoz tartozó  Sint Maartent 
1493-ban Márton napon Kolumbusz Kristóf fedezte fel, a sziget el-
nevezése innen származik. A sziget déli területe holland, míg az 
északi francia fennhatóság alatt áll. 

6. nap Kikötés a holland fennhatóság alatt lévő Philipsburgben. A reg-
gelit követően fakultatív autóbuszos kirándulás a szigeten a nagy sós 
tó érintésével, amely lehetővé tette a franciáknak a sókitermelést. 
A francia fennhatóság alá tartozó területre átlépve megtekinthető a 
határt jelképező „Border Monument”, mely 1816 és 1948 között mint-
egy tizenhat alkalommal megváltoztatott határvonalnak állít emléket. 
Látogatás Marigot-ban, mely a sziget nyüzsgő francia székhelye. A 
délután folyamán lehetőség nyílik strandolásra a sziget egyik szép ten-
gerparti szakaszán. Visszautazás a kikötőbe, vacsora és szállás a hajón. 

7. nap Érkezés San Juanba a reggeli órákban. Puerto Rico fővárosát 
1521-ben alapították, nevét Keresztelő Szent Jánosról kapta. A félna-
pos fakultatív kirándulás első állomása a Catano városában találha-
tó Bacardi látogatóközpont, amely múzeum és rumlepárló üzem is 
egyben. A látogatás során bemutatásra kerül a Bacardi család és a 
vállalkozás története, a rumlepárlás folyamata és lehetőség adódik 
kóstolásra. Ezt követően visszautazás San Juanba, melynek óvárosát 
a XVI. században a spanyol hódítók által emelt San Cristobal erőd 
zárja körül. A színes házfalakkal, macskaköves utcákkal és trópusi 
növényekkel övezett városrész elkülönül San Juan nyüzsgő, modern 
részétől. A hajóra való visszatérés előtt idő függvényében vásárlási 
lehetőség az óvárosban. Vacsora és szállás a hajón.

KARIBI ÁLOM
Miami –  Sint Maarten/Philipsburg – Puerto Rico/San Juan – Bahama-szigetek/Nassau – Miami

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Miami – Buda-
pest útvonalon; turista osztályon; transzfer autóbusszal; 2 éjszakai szállás reggelivel Miamiban; 7 éjszakai szállás a hajón kiválasztott kabinkategó-
riában, kétágyas elhelyezéssel; teljes ellátás a hajóút során (korlátozott italfogyasztással); reggeli Miamiban; panoráma városnézés Miamiban; a hajó 
legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

2017. március 16–26.

Belső „fantastica” kabinban 469 000 Ft/fő

Külső, ablakos „bella” kabinban 485 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 575 000 Ft/fő

Illetékek 149 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 84 USD/fő

Fakultatív programok (fakultatív kirándulásokra minimum 10 fő je-
lentkezése és előzetes befizetése esetén biztosítunk idegenvezetőt)

Everglades Park és aligátor show 22 000 Ft/fő

 Sint Maarten/ Philipsburg 19 000 Ft/fő

Puerto Rico/ San Juan 25 000 Ft/fő

Bahama-szigetek/ Nassau 19 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

8. nap Egész napos hajózás a tengeren Nassau irányába. Ezen a na-
pon lehetőség nyílik a hajó felfedezésére, szolgáltatásainak kipróbá-
lására, animációs programokon való részvételre.

9. nap Kikötés a reggeli órákban a Bahamák fővárosában, me-
lyet a XVIII. században alapítottak és ezt követően a Karib-tenger 
kalózainak kedvelt búvóhelyéül szolgált. A fakultatív kirándulás 
során ismerkedés a sziget gazdag történelmi múltjával, autentikus 
településeivel, melyek pasztellszínű, György-kori épületei, katedráli-
sai és erődjei csodálatos épségben fennmaradtak. A délután folya-
mán a hajóra való visszatérés előtt fürdőzésre is adódik lehetőség. 
Vacsora és szállás a hajón.

10. nap Reggel megérkezés Miamiba. Kijelentkezés a hajóról a dél-
előtti órákban. Panoráma városnézés Miamiban, majd transzfer a 
repülőtérre. Hazautazás az esti órákban.

11. nap Érkezés Budapestre az esti órákban.

MSC DIVINA

Vízum: az új, biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar ál-
lampolgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Ál-
lamokba. A beutazáshoz érvényes ESTA engedély szükséges, melyet 
az utazás előtt Interneten keresztül lehet megkérni, ennek árát a 
részvételi díj nem tartalmazza.

A 2012-ben épített hajó az elegancia, a csillogás a tengeri hajóutazás egy teljesen új 
dimenziójába vezet. A tágas modern terek, a fényűző kényelem, a változatos sport- és 
szabadidős létesítmények, valamint világszínvonalú előadások garantálják a kikapcsoló-
dást. Swarovski kristállyal kirakott lépcsői, hatalmas medencéi, Broadway méretű szín-
háza, az MSC Aurea Spa wellness központja, illetve az MSC Yacht Klub exkluzív szolgál-
tatásai különleges kikapcsolódást nyújtanak. Az MSC Aurea Spa területén különleges 
masszázskezeléseket kaphatnak az utasok. Az aktív kikapcsolódást kedvelők részére 
táncórák, fitneszterem, valamint teniszpálya biztosított. A Top18 Sundeck kényelmes 
napozóágyakon nyugodt, békés pihenést biztosít, melynek területén csend és nyugalom 
biztosított. Fedélzetén két fő étterem biztosítja az olasz konyha legismertebb ételeit 
(Black Crab, Villa Rosa), valamint egy önkiszolgáló büfé étterem (Calumet) és az ingyenes 
éttermek mellett a steak house-ban kóstolhatók meg a steak húsok különböző válto-
zatai térítés ellenében. Továbbá tíz különféle bár, Galaxy panorámaétterem és diszkó, sportbár – mely különböző sportközvetítések közben 
bowlingozási lehetőséget kínál –, szivarterem, 4D mozi, Forma1 szimulátor, videojáték terem és kaszinó várja a vendégeket.
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással Miamiba. Érkezés után transzfer a szállodába. Bejelent-
kezés, a szobák elfoglalása.

2. nap Reggeli után fakultatív programlehetőség: utazás az Everg-
lades Nemzeti Parkba, ahol légpárnás motorcsónakkal fedezhető fel 
a különleges mocsárvilág, amely 1979 óta szerepel az UNESCO Vi-
lágörökségi listáján. Ezt követően egy aligátor show megtekintése. 
Délután transzfer a szállodába.

3. nap Reggeli, majd szabadidő Miamiban, ahol lehetőség nyílik a vá-
ros felfedezésére: Art Deco negyed, Calle Ocho a helyi piac. A kora 
délutáni órákban transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. A ka-
binok elfoglalása, majd vacsora és szállás a hajón. 

4. nap Egész napos hajózás a tengeren Jamaica irányába. Ezen a na-
pon mindenki felfedezheti az MSC Divina világát. A hajó Sophia 
Lorenről, az MSC hajók „keresztanyjáról” kapta a nevét. Fedélzetén 
nyolc bár, négy étterem, külső és fedett medence, 4D-s mozi terem, 
F1- és golfszimulátor, kaszinó, színházterem, diszkó és könyvtár ta-
lálható. Ezeken felül kosárlabda- és teniszpálya, edzőterem, vala-
mint Spa-részleg szolgálja a vendégek kényelmét.

5. nap A félnapos fakultatív program során Jamaica gyönyörű 
partjai mentén vezet az út a Dunn’s River Fall-hoz, ahol a mint-
egy 200 méteres, frissen zuhogó, citromligetek fölé magasodó víze-
sés megmászása mintegy másfél-két órát vesz igénybe. Az idegen-
vezető elmeséli, hogyan emelkedik fel a rohanó víz, mielőtt az ősi 
Karib-tengerbe zúdul. Ezt követően a Delfinárium meglátogatása, 

ahol a nap fénypontjaként mindenki kipróbálhatja  annak élményét, 
milyen is a delfinekkel úszni! Vacsora és szállás a hajón

6. nap Kikötés a reggeli órákban a Kajmán- szigetek fővárosában, 
Georgetownban. Félnapos fakultatív programlehetőség: először a 
Kajmán-szigetek kormányzói rezidenciájának megtekintése kí-
vülről, majd a következő megálló a sziget híres tengeri teknős 
farmja, amely a maga nemében egyedülálló a világon. A farm 
1968-ban kezdte meg működését és az 1970-es évek közepére már 
közel 100 000 teknősnek adott otthont. A 2000-es évek hurrikánjai 
nagy károkat okoztak a rezervátumban, mivel a felkorbácsolt hullá-
mok számtalan teknőst sodortak el. A további veszteségeket meg-
előzendő a sziget egy másik pontjára költöztették a farmot, amely 
már távolabb van a tengertől és mára évente közel 500 000 turis-
ta látogatja. Később a Tortuga Rum Cake tortagyár látogatása kö-
vetkezik, ahol a világ leghíresebb rumos tortáját lehet megkóstolni, 
majd továbbutazás a „Pokolba”. A Hell fekete mészkőképződmények 
csoportja, mintegy fél futballpályányi területen fekszik. A turistalát-
ványosság főként nevének köszönheti hírét, hiszen nem mindenki 
küldhet képeslapokat a pokolból! Vacsora és szállás a hajón.

7. nap A délelőtti órákban kikötés a mexikói Cozumelben. Az egész 
napos fakultatív kirándulás során Tulum maja romvárosának meg-
tekintése, amely a legépebb állapotban fennmaradtak közé sorol-
ható. A fallal körülvett romváros a Yucatán-félsziget északi part-
ján helyezkedik el, ez az egyetlen maja város, amely közvetlenül 
a tengerparton épült. Napjainkban műemlékvédelmi okokból már 
nem látogatható minden épülete, de a legfontosabbak – az 

NYUGAT-KARIB CSODÁK 
Miami – Jamaica/Ocho Rios – Kajmán-szigetek/Georgetown – Mexikó/Cozumel – Bahamák/Nassau - Miami

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Mia-
mi – Budapest útvonalon, turista osztályon; transzfer autóbusszal; 2 éjszakai szállás reggelivel Miamiban; 7 éjszakai szállás a hajón ki-
választott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezéssel; teljes ellátás a hajóút során (korlátozott italfogyasztással); reggeli és panorámás 
városnézés Miamiban; a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; 
útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

2017. november 30. – december 11.

Belső „fantastica” kabinban 469 000 Ft/fő

Külső, ablakos „bella” kabinban 485 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 575 000 Ft/fő

Illetékek 120 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 91 EUR

A fakultatív kirándulásokra min. 10 fő jelentkezése és előzetes 
befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt.

Everglades Park és aligátor show 22 000 Ft/fő

Dunn’s River Fall és delfinúszás 32 000 Ft/fő

Kajmán-szigetek 18 000 Ft/fő

Tulum - maja emlékek 28 000 Ft/fő

Nassau 16 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

alászálló istenség, a freskók és a szél istenségének temploma - ma 
is nyitva állnak a turisták előtt. Az egész napos program hidegcso-
magot is tartalmaz. Vacsora és szállás a hajón.

8. nap Hajózás a tengeren Nassau irányába. Ezen a napon további 
lehetőség nyílik a hajó felfedezésére és az általa nyújtott számtalan 
szolgáltatás kipróbálására, animációs programokon való részvételre. 

9. nap Kikötés a délelőtti órákban a Bahamák festői fővárosában, 
Nassau-ban. Edward Teach, más néven Feketeszakáll a XVIII. szá-
zadban Kalóz Köztársaságot alapított, amely a Karib-tenger kaló-
zainak közkedvelt búvóhelyévé vált. A félnapos fakultatív program 
során a várost elhagyva számos palota, katedrális és XVIII. század-
ból fennmaradt erődítmény tükrözi a kulturális és történelmi em-
lékek gazdagságát. Ezt követően fürdőzésre is adódik lehetőség az 
egyik strandon mielőtt a csoport visszatérne a hajó fedélzetére. Va-
csora és szállás a hajón. 

10. nap Reggel érkezés Miamiba. A délelőtti órákban kijelentkezés 
a hajóról. Transzfer a repülőtérre, útközben panorámás városnézés 
Miamiban. Hazautazás a kora esti órákban.

11. nap Érkezés Budapestre a délutáni órákban.

A 2012-ben épített hajó az elegancia, a csillogás a tengeri hajóutazás egy teljesen új dimenziójába ve-
zet. A tágas modern terek, a fényűző kényelem, a változatos sport- és szabadidős létesítmények, va-
lamint világszínvonalú előadások garantálják a kikapcsolódást. Swarovski kristállyal kirakott lépcsői, 
hatalmas medencéi, Broadway méretű színháza, az MSC Aurea Spa wellness központja, illetve az 
MSC Yacht Klub exkluzív szolgáltatásai különleges kikapcsolódást nyújtanak. Az MSC Aurea Spa terü-
letén különleges masszázskezeléseket kaphatnak az utasok. Az aktív kikapcsolódást kedvelők részére 
táncórák, fitneszterem, valamint teniszpálya biztosított. A Top18 Sundeck kényelmes napozóágya-
kon nyugodt, békés pihenést biztosít, melynek területén csend és nyugalom biztosított. Fedélzetén 
két fő étterem biztosítja az olasz konyha legismertebb ételeit (Black Crab, Villa Rosa), valamint egy 
önkiszolgáló büfé étterem (Calumet) és az ingyenes éttermek mellett a steak house-ban kóstolhatók 
meg a steak húsok különböző változatai térítés ellenében. Továbbá tíz különféle bár, Galaxy panorá-
maétterem és diszkó, sportbár – mely különböző sportközvetítések közben bowlingozási lehetőséget 
kínál –, szivarterem, 4D mozi, Forma1 szimulátor, videojáték terem és kaszinó várja a vendégeket.

MSC DIVINA

Vízum: az új, bordó, biometrikus útlevéllel rendelkező magyar állam-
polgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Államok-
ba. A beutazáshoz érvényes ESTA engedély szükséges, melyet az uta-
zás előtt Interneten keresztül lehet megkérni, ennek árát a részvételi 
díj nem tartalmazza.
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással Szingapúrba. 

2. nap Érkezés a délutáni órákban, majd transzfer a szállodába. Sza-
badidő Szingapúrban, az „Oroszlánvárosként” is emlegetett, 1965 óta 
önálló ázsiai városállamban. A közel 70 szigetecskéből álló, egyenlítői 
éghajlaton fekvő szigetcsoport legnagyobb, gyémánt alakú szigete 
ma a térség üzleti, pénzügyi és turisztikai központja. 5,5 millió lako-
sával Monaco után a világ második legnépesebb országa. Az időjá-
rás többnyire napos, amely – leszámítva a monszun időszakát – ke-
vés csapadékkal párosul, így a napi átlaghőmérséklet is 30 °C fölött 
van. Történelméből és földrajzi elhelyezkedéséből adódóan lakossága 
rendkívül sokszínű: a kínai, buddhista, hindu, muszlim és keresztény 
kultúra nyomai lelhetők fel a városban. Szállás Szingapúrban. 

3. nap Reggeli, majd félnapos fakultatív kirándulás a libegővel meg-
közelíthető Sentosa szigetre. Az első látnivaló az Aquarium, amely 
a környező tengerek látványos élővilágát mutatja be. Ezt követő-
en a Trick Eye Múzeumban a látogatók egy különleges technológia 
segítségével híres festményeket változtathatnak át 3D-s alkotás-
sá oly módon, hogy saját maguk is részei lehetnek a műnek. Délután 
transzfer a kikötőbe, bejelentkezés, majd vacsora és szállás a hajón. 

4. nap Egész napos hajózás Koh Samui-ra, a Thaiföld délkeleti part-
vidékén fekvő, az ország egyik legkedveltebb üdülőparadicsoma-
ként számon tartott 250 km² alapterületű szigetre. Ezen a napon 

mindenki felfedezheti a Diamond Princess világát. A hajó elegáns 
belső kialakítása és szolgáltatásainak széles köre révén tartalmas 
és élvezetes időtöltést ígér. Fedélzetén négy medence, fitnesz- és 
wellness terem, több étterem és bár, képgaléria és aukciós terem, 
internet kávézó, könyvtár és kápolna áll a vendégek rendelkezésére. 
Vacsora és szállás a hajón.

5. nap Érkezés Koh Samui szigetére a reggeli órákban. Hófehér ho-
mokos tengerpartjaival, káprázatos koralljaival, festői vízeséseivel, 
hajladozó kókuszpálmáival és kristálytiszta tengerével a sziget a ter-
mészet kicsi oázisa. Félnapos fakultatív kirándulás a Nagy Buddha 
Templomhoz. Az út kis falvakkal tarkított pálma-, és gumifaültetvé-
nyeken keresztül vezet a sziklás kis Fun-sziget irányába, ahol a temp-
lom található. A hely 39 méter magas, ülő Buddha szobrával a térség 
fő meditációs központjává vált, melyet a helyiek és az ide látogató 
turisták egyaránt szívesen keresnek fel. A helyi ajándéküzletek kíná-
latának megtekintésére szolgáló, rövid szabadidő után a túra egy ér-
dekes bemutatóval folytatódik: évszázadokon keresztül majmokat 
tanítottak be a helyiek, hogy segítsenek betakarítani a pálmaültet-
vények érett gyümölcsét. A rendkívül érdekes show alkalmával video-
felvétel készítésére is nyílik lehetőség. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap Érkezés Bangkokba a kora reggeli órákban. Egész napos fa-
kultatív kirándulási lehetőség Bangkok megismerésére. A thai fővá-
rosba vidéki falvakon és erdőkön-mezőkön keresztül vezet az út. 
Az egyik leghíresebb látnivaló az Arany Buddha Templom, amelyet 

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MESÉS DÉLKELET-ÁZSIAI HAJÓZÁS
Szingapúr – Koh Samui – Bangkok – Ho Chi Minh City – Szingapúr 

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Szingapúr – Buda-
pest útvonalon, turista osztályon; transzfer autóbusszal; 1 éjszakai szállás Szingapúrban reggelivel; 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabin-
kategóriában, kétágyas elhelyezéssel; teljes ellátás a hajóút során (korlátozott italfogyasztással); panorámás városnézés Szingapúrban; a hajó leg-
több szórakoztató- és sportlétesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

a XVIII. században gipsszel vontak be, hogy megóvják az orszá-
gon átvonuló katonai csapatoktól. 1957-ben fedezték fel újra, ami-
kor egy daruval megemelték, hogy áttegyék egy másik helyre, ám a 
gipszréteg megrepedt és levált a szoborról. Ezt követően séta a vá-
rost átszelő Chao Phraya folyó partján található Királyi Palotában. 
Itt található a buddhizmus egyik leglenyűgözőbb kolostora, a Wat 
Phra Kweo, amely otthont ad a Smaragd Buddha szobornak, ame-
lyet a helyiek minden évszakban más ruhába öltöztetnek. A kas-
télytúra után hajókirándulás a „Kelet Velencéjeként” is emlegetett 
városban. Egy helyi étteremben elfogyasztott ebéd után szabadidő 
eltöltésére nyílik lehetőség a városban. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap Egész napos hajózás a tengeren Vietnám irányába. Ez a nap jó 
alkalom egy kis pihenésre: a hajó felfedezésére és szolgáltatásainak 
kipróbálására, animációs programokon való részvételre.

8. nap Érkezés a kora reggeli órákban Vietnámba. A fakultatív prog-
ram keretében másfél órás autóbuszos transzfer a fővárosba, Ho Chi 
Minh Citybe, ahova kis falvak és rizsteraszok között vezet az út. A ki-
rándulás első állomása a Vietnámi Nemzeti Történeti Múzeum, amely 
az ország kulturális és történelmi örökségét mutatja be. Gyűjtemé-
nyében megtekinthető a népviselet és a fazekasság változása, vala-
mint egy előadás a vietnámi vízipipáról. A panoráma városnézés során 

a Botanikai és Zoológiai Park, a Városháza és a Ho Shi Minh Kert lát-
ható. Rövid fényképezésre nyílik lehetőség a Notre Dame Katedrális-
nál, a francia gyarmati stílusban épített Főposta épületénél, majd az 
Újraegyesítés Csarnokának megtekintése. A büféebédet egy belváro-
si szállodában szolgálják fel, ahol a vendégek a vietnámi és a nyugati 
konyhaművészet fogásai közül választhatnak. Délután kirándulás 
egy, a Vietnám leghíresebb exportcikkének számító, lakkozott árukat 
gyártó üzemébe. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap Egész napos hajózás a tengeren Szingapúr irányába.

10. nap Érkezés a reggeli órákban Szingapúrba. Kijelentkezés a ha-
jóról a délelőtti órákban, majd panorámás városnézés, amely során 
Szingapúr városközpontjában a Krikett Klub, a Parlament történel-
mi épülete és a városháza megtekintése. A Merlion Park a következő 
megálló, ahonnan csodás panoráma nyílik a Marina Bay-re, így jó al-
kalom nyílik egy emlékezetes fotó elkészítéséhez. Szingapúr legősibb 
buddhista temploma a Thian Hock Keng Templom az utolsó látniva-
ló, mielőtt séta a Világörökség részeként ismert Szingapúri Botani-
kus Kertben és a Nemzeti Orchidea Kertben. A városnézést követően 
szabadprogram, majd vacsora egy halkülönlegességeket kínáló ét-
teremben. Ezt követően transzfer a repülőtérre, hazautazás az éj-
jeli órákban.

11. nap Érkezés Budapestre a déli órákban.

2017. március 2–12. 

Belső kabinban 517 000 Ft/fő

Külső, ablakos kabinban 579 000 Ft/fő

Balkonos kabinban 665 000 Ft/fő

Illetékek 155 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 95 USD/fő

Fakultatív programok (fakultatív kirándulásokra minimum 10 fő jelent-
kezése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Szingapúr 69 000 Ft/fő

Koh Samui 27 000 Ft/fő

Bangkok 52 000 Ft/fő

Ho Chi Minh City 59 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

Vízum: az új, bordó, biometrikus útlevéllel rendelkező magyar állam-
polgárok vízummentesen utazhatnak Szingapúrba és Thaiföldre. A 
Vietnámi Köztársaság területére történő belépéshez magyar állam-
polgároknak vízum szükséges, amelyet a hajótársaság a kirándulás-
ra jelentkezőknek a helyszínen megigényel, így előzetesen arról nem 
szükséges a jelentkezőknek gondoskodniuk. A vízum árát a fedélzeti 
kártyára terhelik, melynek összege 31-46 USD.

A 2014-ben vízre bocsájtott Diamond Princess fedélzetén 5 főétterem és 
több á la carte étterem ínycsiklandó különlegességeit kóstolhatják meg az 
utasok. Míg az olasz konyha specialitásait a Sabatini’s étterem kínálja, ad-
dig a Kai Sushi speciális, keleti ételekkel várja a látogatókat. A „Princess 
Theater” estéről estére új előadásokkal várja a vendégeket, a „Movies Un-
der the Stars” szabadtéri filmszínházban a legújabb filmeket vetítik és pat-
togatott kukoricával teszik még tökéletesebbé a mozi élményét. A szeren-
csejátékok szerelmesei a Casinoban, a zenés-táncos esték kedvelői a Night 
Clubban lelhetnek kikapcsolódásra. Mindezeken felül medencekomplexum, 
jacuzzik, Spa-központ, edzőterem, kaszinó, internetsarok, könyvtár és üz-
letek széles választéka szolgálja a vendégek kényelmét.

DIAMOND PRINCESS
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1. nap Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről Milánóba menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással. Érkezést követően transz-
fer Genova kikötőjébe, bejelentkezés a hajóra, a kabinok elfoglalása. 

2. nap Érkezés a reggeli órákban Cannes kikötőjébe. Félnapos fa-
kultatív kirándulási lehetőség Monacóba, Monte Carlóba és Niz-
zába. Monaco a világ legkisebb állama, ahol a XIII. század óta a 
Grimaldi-ház uralkodik; a jelenlegi koronás fő II. Albert herceg. A 
híres monacói sziklán tett látogatás során megtekinthető az Oce-
anográfia, a Hercegi palota és a Katedrális épülete. Ez utóbbiban 
Grace Kelly és III. Rainer herceg fogadott örök hűséget egymás-
nak. Továbbutazás Monte Carlóba, Monaco ismert lakó- és üdü-
lőövezetébe. A Monte Carlo Casino impozáns épületét Charles 
Garnier tervezte. A kirándulás utolsó állomása Nizza, a Francia Ri-
viéra egyik legpezsgőbb városa. A Promenade des Anglais sétány-
ról csodálatos panoráma nyílik a tengerre. Visszautazás a hajóra. 
Vacsora és szállás a hajón.

3. nap Kikötés a délutáni órákban Palma de Mallorca városá-
ban. Délután félnapos fakultatív városnéző program során rövid 
megálló a Bellver kastélynál, mely korábban az uralkodók nyá-
ri rezidenciájaként is szolgált. A kastélyból gyönyörű kilátás nyí-
lik az egész városra. Ezt követően a város ékköve, a XIII. szá-
zadban épült gótikus katedrális megtekintése kívülről. A gótikus 
 negyedben eltöltött rövid séta után visszautazás a kikötőbe. 
Vacsora és szállás a hajón.

4. nap A délelőtti órákban kikötés Barcelonában. A félnapos fakultatív 
program során a gótikus negyedben található Szent Eulália katedrális 
megtekintése, amely építése a XIII. században kezdődött el, majd a XV. 
században folytatódott. Azt követően Gaudi másik két mesterművé-
nek, a Sagrada Famíliának és Casa Batllónak megtekintése kívülről; 
mindkét épület a Világörökség része. A Sagrada Familiát, azaz a Szent 
Család Engesztelő templomát XVI. Benedek pápa emelte katedráli-
si rangra, elkészülte után a világ legnagyobb katedrálisa lesz. A Cson-
tok házává Gaudí egy meglévő lakóépületet alakított át, amely az-
tán az építész szecessziós stílusú épületeinek egyik legharmonikusabb 
példájává vált. Ezt követően a Poble Espanyol falumúzeum felkeresé-
se, amelyet az 1929-es világkiállításra építettek. A skanzen Spanyolor-
szág építészeti hagyományait mutatja be számos épületen, téren és 
utcán keresztül. Rövid megálló a Montjuic-hegyen, ahonnan csodála-
tos kilátás nyílik a városra. Vacsora és szállás a hajón.

5. nap Érkezés a déli órákban Korzika fővárosába, Ajaccióba. A fakul-
tatív program keretében gyalogos városnézés Ajaccio óvárosában. 

KÖZÉP-MEDITERRÁN CSODÁK
Genova – Cannes – Palma de Mallorca – Barcelona – Korzika/Ajaccio – Civitavecchia/Róma – La Spezia/Firenze – Genova 

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással. Budapest – Milánó – 
Budapest útvonalon, turista osztályon; transzfer autóbusszal; 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelye-
zéssel; teljes ellátás a hajóút során (korlátozott italfogyasztással); panorámás városnézés Milánóban; a hajó legtöbb szórakoztató- és sport-
létesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

2017. április 30. – május 7.

Belső „bella” kabinban 269 000 Ft/fő

Külső, ablakos „bella” kabinban 295 000 Ft/fő

Külső, ablakos „fantastica” kabinban 315 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 359 000 Ft/fő

Illetékek 109 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 63 EUR/fő

Fakultatív programok (a fakultatív kirándulásokra minimum 10 fő jelent-
kezése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Monaco, Monte Carlo, Nizza 19 000 Ft/fő

Palma de Mallorca 19 000 Ft/fő

Barcelona 19 000 Ft/fő

Ajaccio 12 000 Ft/fő

Róma 40 000 Ft/fő

Firenze 26 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Itt található a Napóleon Múzeum, a XVI. századi Fellegvár, a Kated-
rális és a Kongresszusi Palota. A Fesch Múzeum meglátogatása. A 
XIX. századi palotát I. Napóleon nagybátyja, Fesch kardinális kezdte 
építtetni. A múzeum otthont ad Botticelli, Bellini és Tiziano alkotá-
sainak. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap Kikötés a délelőtti órákban Civitavecchiában. Reggelit köve-
tően egész napos fakultatív kirándulás Rómába, az Örök városba. 
A program egy másfél órás autóbuszos transzferrel kezdődik Civita-
vecchia kikötőjéből. Az első megálló a Colosseum. Az ellipszis alakú, 
Flavius amfiteátrumként is ismert építményt eredetileg gladiátor-
viadalok helyszínéül tervezték, mely ötvenezer néző befogadására 
volt képes. Ezt követően a csoport Róma történelmi központjának 
egyik legnyüzsgőbb terét, a Piazza Navonát, majd a Fellinit is megih-
lető, barokk stílusban épült Trevi-kutat, illetve az ókori építészet egy 
legnagyszerűbb, monumentális alkotását, a Pantheont keresi fel. Egy 
helyi étteremben elfogyasztott ebéd után látogatás a Szent Péter 
térre. A Bazilika kupoláját Michelangelo, míg az ellipszis alakú, szökő-
kutakkal és oszlopsorral szegélyezett teret Bernini tervezte. A Szent 
Péter sírjára épített bazilika megtekintése kívülről. Késő délután visz-
szautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap Érkezés a déli órákban La Spezia kikötőjébe. Egész napos fa-
kultatív kirándulási lehetőség a reneszánsz bölcsőjének is nevezett 
Firenzében, mely sokak szerint a világ legszebb városa. A program so-
rán a Dóm, a Keresztelő Szent János Kápolna, a Signoria tér, a Ponte 
Vecchio megtekintése, majd látogatás a Santa Croce templomban, 
ahol Michelangelo, Machiavelli és Galileo Galilei síremléke található. 

A 2007-ben épített hajó a stílus, kényelem és biztonság összképét képviseli. 
Nyitott tereivel és széles skálájú szórakozási lehetőségeivel várja utasait egy 
felejthetetlen kirándulásra. Törökfürdő, két fő étterem (L'Ibiscus és a Villa Bor-
ghese), egy kínai specialitásokat kínáló étterem (Shanghai), tizenhat bár, szín-
ház (Convent Garden), mely esténként szórakoztató zenés-táncos programo-
kat kínál, futurisztikus diszkó (2B2), Palm Beach kaszinó és videojáték terem 
szolgálja a vendégek kikapcsolódását. A 16 fedélzetű hajón szauna és számos 
fürdési lehetőség, otthonos családi pizzériák, gyermekeknek való kaland dzsun-
gel, játékszoba, valamint a fiatalok számára a Teen's Klub nyújt szórakozást.

MSC ORCHESTRA

Ezt követően szabadprogram, majd a késő délutáni órákban transz-
fer a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

8. nap Reggel érkezés Genova kikötőjébe. A délelőtti órákban kije-
lentkezés a hajóról, majd félnapos városnézés Milánóban. Délután 
transzfer Milánó repülőterére. Érkezés Budapestre az esti órákban.
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1. nap Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről közvetlenül 
Milánóba a Wizzair diszkont légitársaság járatával. Érkezést kö-
vetően transzfer Genova kikötőjébe, bejelentkezés a hajóra, a ka-
binok elfoglalása, vacsora és szállás a hajón. 

2. nap Érkezés a reggeli órákban Cannes kikötőjébe. Félnapos, fa-
kultatív kirándulási lehetőség Monacóba, Monte Carlóba és Nizzá-
ba. Monaco a világ legkisebb állama, ahol a XIII. század óta a Gri-
maldi-ház uralkodik; a jelenlegi koronás fő II. Albert herceg. A híres 
monacói sziklán tett látogatás során megtekinthető az Ocea-
nográfia, a Hercegi palota és a Katedrális épülete. Ez utóbbiban Gra-
ce Kelly és III. Rainer herceg fogadott örök hűséget egymásnak. To-
vábbutazás Monte Carlóba, Monaco ismert lakó- és üdülőövezetébe. 
A Monte Carlo Casino impozáns épületét Charles Garnier tervezte. A 
kirándulás utolsó állomása Nizza, a Francia Riviéra legpezsgőbb vá-
rosa. A Promenade des Anglais sétányról csodálatos panoráma nyílik 
a tengerre. Visszautazás , majd vacsora és szállás a hajón.

3. nap Kikötés a délutáni órákban Palma de Mallorca városában. 
Délután félnapos fakultatív városnéző program során rövid megálló 
a Bellver kastélynál, mely korábban az uralkodók nyári rezidenciája-
ként is szolgált. A kastélyból gyönyörű kilátás nyílik az egész városra. 
Ezt követően a város ékköve, a XIII. században épült gótikus kated-
rális megtekintése kívülről. A gótikus negyedben eltöltött rövid séta 
után visszautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

4. nap A délelőtti órákban kikötés Barcelonában. A félnapos fakul-
tatív program során a gótikus negyedben található Szent Eulália ka-
tedrális megtekintése, amely építése a XIII. században kezdődött el, 
majd a XV. században folytatódott. Azt követően Gaudi másik két 
mesterművének, a Sagrada Famíliának és Casa Batllónak megtekin-

tése kívülről; mindkét épület a Világörökség része. A Sagrada Fami-
liát, azaz a Szent Család Engesztelő templomát XVI. Benedek pápa 
emelte katedrálisi rangra, elkészülte után a világ legnagyobb kated-
rálisa lesz. A Csontok házává Gaudí egy meglévő lakóépületet alakí-
tott át, amely aztán az építész szecessziós stílusú épületeinek egyik 
legharmonikusabb példájává vált. Ezt követően a Poble Espanyol fa-
lumúzeum felkeresése, amelyet az 1929-es világkiállításra építet-
tek. A skanzen Spanyolország építészeti hagyományait mutatja be 
számos épületen, téren és utcán keresztül. Rövid megálló a Mont-
juic-hegyen, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra. Vacsora és 
szállás a hajón.

5. nap Érkezés a déli órákban Korzika fővárosába, Ajaccióba. A fa-
kultatív program keretében gyalogos városnézés Ajaccio óváro-
sában. Itt található a Napóleon Múzeum, a XVI. századi Fellegvár, 
a Katedrális és a Kongresszusi Palota. A Fesch Múzeum meglátoga-
tása. A XIX. századi palotát I. Napóleon nagybátyja, Fesch kardiná-
lis kezdte építtetni. A múzeum otthont ad Botticelli, Bellini és Tizia-
no alkotásainak. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap Kikötés a délelőtti órákban Civitavecchiában. Reggelit kö-
vetően egész napos fakultatív kirándulás Rómába, az Örök város-
ba. A program egy másfél órás autóbuszos transzferrel kezdődik 
Civitavecchia kikötőjéből. Az első megálló a Colosseum. Az ellipszis 
alakú, Flavius amfiteátrumként is ismert építményt eredetileg gladi-
átorviadalok helyszínéül tervezték, mely ötvenezer néző befogadásá-
ra volt képes. Ezt követően a csoport Róma történelmi központjának 
egyik legnyüzsgőbb terét, a Piazza Navonát, majd a Fellinit is megih-
lető, barokk stílusban épült Trevi-kutat, illetve az ókori építészet egy 

MEDITERRÁN GYÖNGYSZEMEK
Genova – Cannes – Palma de Mallorca – Barcelona – Korzika/Ajaccio –  Civitavecchia/Róma – La Spezia/Firenze – Genova 

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás diszkont repülőjáratokkal turista osztályon Budapest – Milánó – Bu-
dapest útvonalon; transzfer autóbusszal; 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezéssel; panorámás 
városnézés Milánóban; a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; út-
lemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

legnagyszerűbb, monumentális alkotását, a Pantheont keresi fel. Egy 
helyi étteremben elfogyasztott ebéd után látogatás a Szent Péter 
térre. A Bazilika kupoláját Michelangelo, míg az ellipszis alakú, szökő-
kutakkal és oszlopsorral szegélyezett teret Bernini tervezte. A Szent 
Péter sírjára épített bazilika megtekintése kívülről. Késő délután visz-
szautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap Érkezés a déli órákban La Spezia kikötőjébe. Egész napos fa-
kultatív kirándulási lehetőség a reneszánsz bölcsőjének is nevezett 
Firenzében, mely sokak szerint a világ legszebb városa. A program so-
rán a Dóm, a Keresztelő Szent János Kápolna, a Signoria tér, a Ponte 
Vecchio megtekintése, majd látogatás a Santa Croce templomban, ahol 

2017. július 2–9. 

Belső „bella” kabinban: 329 000 Ft/fő

Balkonos „bella” kabinban 429 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 459 000 Ft/fő

Illetékek 80 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 63 USD/fő

Fakultatív programok árai (a fakultatív kirándulásokra min. 10 fő jelent-
kezése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Monaco, Monte Carlo, Nizza 25 000 Ft/fő 

Palma de Mallorca 22 000 Ft/fő 

Barcelona 22 000 Ft/fő 

Korzika / Ajaccio 15 000 Ft/fő 

Civitavecchia / Róma 43 000 Ft/fő 

Firenze 26 000 Ft/fő 

Minimum létszám 20 fő. 

A 2007-ben épített hajó a stílus, kényelem és biztonság összképét képviseli. Nyi-
tott tereivel és széles skálájú szórakozási lehetőségeivel várja utasait egy felejt-
hetetlen kirándulásra. Törökfürdő, két fő étterem (L'Ibiscus és a Villa Borghese), 
egy kínai specialitásokat kínáló étterem (Shanghai), tizenhat bár, színház (Con-
vent Garden), mely esténként szórakoztató zenés-táncos programokat kínál, 
futurisztikus diszkó (2B2), Palm Beach kaszinó és videojáték terem szolgálja a 
vendégek kikapcsolódását. A 16 fedélzetű hajón szauna és számos fürdési lehe-
tőség, otthonos családi pizzériák, gyermekeknek való dzsungel kaland, játékszo-
ba, valamint a fiatalok számára a Teen's Klub nyújt szórakozást.

MSC ORCHESTRA

Michelangelo, Machiavelli és Galileo Galilei síremléke található. Ezt 
követően szabadprogram, majd a késő délutáni órákban transzfer a 
kikötőbe, vacsora és szállás a hajón.

8. nap Reggel érkezés Genova kikötőjébe. A délelőtti órákban kije-
lentkezés a hajóról, majd félnapos városnézés Milánóban. Délután 
transzfer Milánó repülőterére. Érkezés Budapestre az esti órákban.
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1. nap Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, átszállással Milánóba. Érkezést követően 
transzfer Genova kikötőjébe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok el-
foglalása majd vacsora és szállás a hajón.

2. nap Érkezés Marseille kikötőjébe a reggeli órákban. Az egész na-
pos fakultatív kirándulás során a csoport felkeresi Dél-Franciaország 
két leglátogatottabb városát. Elsőként Marseille katedrálisának, 
a város legmagasabb pontján található Notre Dame de la Garde-nak 
a felkeresése. A székesegyházat Henri-Jacques Espérandieu építtet-
te neo-bizánci stílusban egy ősi erőd alapjaira a XIX. században. Ezt 
követően másfél órás autóbuszos transzfer Avignonba, a pápák vá-
rosába. A pápai palota egykoron erődként is szolgált, a XIV. század-
ban a nyugati kereszténység szimbóluma és székhelye volt. Alapterü-
lete 15 000 m2, ezzel Európa legnagyobb gótikus stílusú épülete. 1995 
óta a palota és Avignon történelmi központja az UNESCO Világörök-
ségének része. A délután további részében szabadidő, majd vissza-
utazás a kikötőbe. A kirándulás ebédet nem tartalmaz. Vacsora és 
szállás a hajón. 

3. nap A délelőtti órákban kikötés Barcelonában. A félnapos fakul-
tatív program során a gótikus negyedben található katedrális meg-
tekintése kívülről. Gaudí máig befejezetlen mesterművét 2010-ben 
XVI. Benedek pápa emelte bazilika rangra, elkészültét követően 
a világ legnagyobb bazilikája lesz. A következő állomás Gaudi má-
sik mesterművének, a Casa Batllónak megtekintése kívülről, mely 
a Csontok házaként is ismert és a Világörökség része. Az épületet 
Gaudí egy meglévő lakóépületet alakított át, mely az építész sze-

cessziós stílusú épületeinek egyik legharmonikusabb példája. Ezt kö-
vetően a Poble Espanyol falumúzeum felkeresése, amelyet az 1929-es 
világkiállításra építettek. A skanzen Spanyolország építészeti ha-
gyományait mutatja be számos épületen, téren és utcán keresztül. 
Rövid megálló a Montjuic-hegyen, ahonnan csodálatos kilátás nyílik 
a városra. Vacsora és szállás a hajón.

4. nap Egész napos hajózás a tengeren Casablanca irányába. Ezen 
a napon lehetőség nyílik az MSC Fantasia felfedezésére, számtalan 
szolgáltatásának kipróbálására, animációs programokon való rész-
vételre. A hajó fedélzetén öt étterem, kilenc bár, Spa-központ, kár-
tyaszoba, kaszinó, diszkó, ajándékboltok, internetsarok, könyvtár, 
tárgyalótermek és színház szolgálja a vendégek kényelmét. Az aktív 
kikapcsolódás kedvelői számára a kosárlabda-, a tenisz- és a squash-
pálya, valamint az edzőterem nyújt kikapcsolódást.

5. nap Kikötés a reggeli órákban Marokkóban. Az egész napos fakul-
tatív kirándulás első állomása Casablanca, mely az ország gazda-
sági- és haditengerészeti központja. A város szívét az V. Mohamed 
tér jelenti, ahol a tradíció és a modern stílus keveredik. Ezt köve-
tően a világ harmadik legnagyobb mecsetje, a II. Hasszán mecset 
megtekintése. A belső tér 25.000, míg az épület körül 80.000 hívő 
befogadására képes, tetejéről éjszaka Mekka irányába világít a fény. 
Casablanca tengerparti sétányán, a Corniche-on található az éjsza-
kai és a társasági élet központja. Ezt követően továbbutazás Marokkó 
fővárosába, Rabatba, ahol különleges módon ötvöződik a múlt és a 
jelen kultúrája, építészete. A mintegy másfél órás autóbuszos uta-
zás után az V. Mohamed Mauzóleum felkeresése, mely II. Hasszán 

NYUGAT-MEDITERRÁN CSODÁK
Genova – Marseille – Barcelona – Casablanca – Santa Cruz de Tenerife – Funchal – Malaga – Civitavecchia/Róma – Genova

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Milánó – 
Budapest útvonalon turista osztályon; transzfer autóbusszal; 12 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhe-
lyezéssel; teljes ellátás a hajón (korlátozott italfogyasztással); panorámás városnézés Milánóban; a hajó legtöbb szórakoztató- és sport-
létesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

2017. október 10–22.

Belső „bella” kabinban 329 000 Ft/fő

Külső, ablakos „bella” kabinban 369 000 Ft/fő

Balkonos „bella” kabinban 419 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 459 000 Ft/fő

Illetékek 119 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 108 EUR/fő

Fakultatív programok árai (a fakultatív kirándulásokra min. 10 fő jelentkezése 
és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Marseille és Avignon 29 000 Ft/fő

Barcelona 19 000 Ft/fő

Casablanca és Rabat 45 000 Ft/fő

Tenerife 19 000 Ft/fő

Funchal 19 000 Ft/fő

Róma 44 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

nyughelye is egyben. A híres látnivalók közé tartozik a XII. században 
épült Hasszán-torony, amely egy befejezetlen mecset minaretje. 
Ebéd után rövid megállók a Kasbah és az Udayas Múzeumnál, majd 
a Királyi Palota megtekintése kívülről. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap Egész napos hajózás a tengeren Santa Cruz de Tenerife irá-
nyába. Érdemes becsatlakozni a változatos animációs programok va-
lamelyikébe, vagy kipróbálni a 4D-s mozitermet és az F1-szimulátort.

7. nap Kikötés a reggeli órákban Santa Cruz de Tenerifén. Félnapos 
fakultatív kirándulás a Kanári-szigetek legnagyobbikán. Utazás au-
tóbusszal a Parque Nacional de Las Canadas területére: itt találha-
tó Spanyolország legmagasabb pontja, a 3.718 méteres Pico del Teide 
hófödte vulkanikus csúcsa. A többkamrájú alvó rétegvulkánt először 
Edmund Scory mászta meg és utoljára 1909-ben tört ki. Számos, 
az erózió által formázott sziklaszobor tekinthető meg, de mindkö-
zül a legérdekesebb a Dedo de Dios, vagyis az „Isten ujja” nevű kép-
ződmény. A különleges atmoszféra a filmkészítőket is megihlette, 
itt forgatták Charlton Heston főszereplésével a Majmok bolygója 
című film zárójelenetét is. Délután visszautazás a kikötőbe. Vacso-
ra és szállás a hajón.

8. nap Érkezés a délelőtti órákban Funchal kikötőjébe. Madeira 
az Atlanti-óceán virágoskertje, ahol kellemes szubtrópusi éghaj-
lat, zöldellő hegyvidékek és a magasból lezúduló vízesések valóban 
édenné varázsolják azt a tájat, ahol Sissy királyné is gyakran meg-
fordult. A félnapos fakultatív kirándulás első állomása Monte vá-
rosa és az ott található Miasszonyunk temploma, melynek oldal-
kápolnájában temették el és avatták boldoggá IV. Károly utolsó 
magyar királyt és osztrák császárt. Ezt követően utazás felvonó-
val a sziget Botanikus kertjébe. A rövid utazás alatt mesés pano-
ráma nyílik a Funchal-öbölre és a Joao Gomes folyóra. Vacsora és 
szállás a hajón.

9. nap Egész napos hajózás a tengeren Malaga irányába.

10. nap A reggeli órákban érkezés Malagába. Spanyolország dé-
li részén, a Földközi-tenger partján fekvő Malaga városa nemcsak 
klímája, gyönyörű partszakaszai révén népszerű turista célpont, ha-
nem a világ egyik legősibb városa és Pablo Picasso szülőhelye is. Ko-
ra délután továbbutazás, vacsora és szállás a hajón.

11. nap Egész napos hajózás Róma irányába. Pihenés a hajón. 

12. nap Érkezés Civitavecchiába a reggeli órákban. A reggelit kö-
vetően egész napos fakultatív kirándulás Rómába, az Örök város-
ba. A program egy másfél órás autóbuszos transzferrel kezdődik 
Civitavecchia kikötőjéből. Az első megálló a Colosseum. Az ellipszis 
alakú, Flavius amfiteátrumként is ismert építményt eredetileg gla-
diátorviadalok helyszínéül tervezték, ötvenezer néző befogadására 
volt képes. Ezt követően a csoport Róma történelmi központjának 
egyik legnyüzsgőbb terét, a Piazza Navonát, majd a Fellinit is meg-
ihlető, barokk stílusban épült Trevi-kutat, illetve az ókori építészet 

egy legnagyszerűbb, monumentális alkotását, a Pantheont keresi 
fel. Egy helyi étteremben elfogyasztott ebéd után látogatás a Szent 
Péter térre. A Bazilika kupoláját Michelangelo, míg az ellipszis alakú, 
szökőkutakkal és oszlopsorral szegélyezett teret Bernini tervezte. A 
Szent Péter sírjára épített bazilika megtekintése kívülről. Késő dél-
után visszautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

13. nap Reggel érkezés Genova kikötőjébe. A délelőtti órákban kije-
lentkezés a hajóról, majd félnapos városnézés Milánóban. Délután 
transzfer a repülőtérre. Érkezés Budapestre az esti órákban.

MSC FANTASIA
A 2008-ban épített, olasz elegancia stílusjegyeit magában hordozó hajó Európa 
egyik legnagyobb luxushajója. A fedélzeten mindenki megtalálja a számára leg-
megfelelőbb szolgáltatást és kikapcsolódási lehetőséget. Swarovski kristályokkal 
kirakott lépcső vezet a szórakozási lehetőségek széles választékához, ahol az uta-
sok az Aurea spa-komplexum, 5 étterem, 9 bár, szivarszoba, 4 medence, 12 hidro-
masszázs medence, üzletek, internetsarok, könyvtár, kaszinó, F1 szimulátor, 4D-s 
mozi terem, gyermekklub és játszóház szolgáltatásait élvezhetik. Az aktív kikap-
csolódás kedvelőinek számos sportlehetőség áll rendelkezésére mint: kosárlabda-, 
squash- és teniszpálya, fedélzeten található futópálya és edzőterem.
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1. nap Elutazás Budapestről a reggeli órákban, átszállással Velencé-
be. Érkezést követően autóbuszos transzfer a kikötőbe. Bejelentke-
zés a hajóra, a kabinok elfoglalása. Vacsora és szállás a hajón.

2. nap Kikötés a reggeli órákban Split kikötőjében. Félnapos fakulta-
tív program a Krka Nemzeti Parkban. A közel másfélórás utazás alatt 
csodálatos kilátás nyílik Sibenik-Knin megyére. A parkba érve az el-
ső állomás a gyönyörű, természetes tó és vízesés, a Skradinski buk, 
amelyet a területen keresztülfutó Krka folyó táplál. A 17 vízesésből 
álló mészkő zuhatagot páratlan élővilág veszi körül. Egy vezetett tú-
ra során a folyó és a leömlő víztömegek mellett egy öreg malomban 
létrehozott néprajzi kiállítás megtekintése is a program részét képe-
zi. Ezt követően lehetőség nyílik a területet övező természeti értékek 
felfedezésére. A visszautazás folyamán lenyűgöző panoráma tárul az 
utasok elé. Vacsora és szállás a hajón.

3. nap Egész napos hajózás a tengeren Szantorini irányába. Az MSC 
Sinfonia fedélzetén számos, kifejezetten tengeri napokra specializált 
program és játék közül választhatnak az utasok.

4. nap Kikötés a reggeli órákban Szantorini szigetén. Reggelit követő-
en egész napos fakultatív kirándulás Szantorini szigetére, amely egy 
3500 évvel ezelőtti vulkánkitörés nyomait őrzi. Rövid hajókázás után 
érkezés Athinios kikötőjébe. Az első állomás a minószi bronzkorban 
virágzó, majd később egy tűzhányó áldozatául eső Akrotiri. 1967-ben 
kezdték el feltárni a területét és azóta számos, nagyon jó állapotban 
lévő lelet került elő, köztük freskók és néhány háromemeletes épület 
is. A látogatást követően utazás a fővárosba, Firába. A szabadprog-
ram alatt lehetőség nyílik felfedezni a hangulatos kis sikátorok vilá-
gát, esetleg beülni egy kávézóba és onnan csodálni a kilátást Kameni 
varázslatos szigeteire és az öbölre. Utazás az utolsó állomás helyszí-
nére, Oia-ba. A macskaköves utcákat övező kék-fehér házak lenyű-

göző látványt nyújtanak. A vezetett séta során borkóstolás egy helyi 
borászatban. Visszautazás minibusszal a kikötőbe. Vacsora és szállás 
a hajón, majd utazás Mykonosz-szigetére, kikötés a hajnali órákban. 

5. nap Fakultatív programlehetőség a Kükládok szigetcsoportok-
hoz tartozó görög szigetre, Mykonoszra, amely 1950 óta az ország 
egyik legközkedveltebb üdülőhelye. Lenyűgöző strandjai és hófe-
hérre meszelt házai mellett élénk éjszakai élete jelenti a sziget leg-
főbb vonz erejét. A szigetet hamar rokonszenvessé teszik girbe-gurba 
utcácskái, elhagyott kis terei, magányos kis parkjai. Jellegzetes kis 
szélmalmai a város felé magasodva emlékeztetnek arra letűnt kor-
ra, amikor még búzát őröltek, hogy a helyiek kenyeret süthessenek 
belőle. Rövid szabadidővel zárul a program, mielőtt a csoport visz-
szatérne a hajóra.

6. nap Kikötés Dubrovnikban a kora délutáni órákban, majd félna-
pos fakultatív program. A kirándulás során látogatás az 1979 óta a 
Világörökség részét képező történelmi városba. Séta a Szűz Mária 
Mennybemenetele Katedrálishoz, amely számos neves festő munká-
jával büszkélkedhet, beleértve a Tiziano által készített főoltárt, vagy 
Rafaello „Madonna della Seggiola” freskóját. Ezt követően a Rektori 
Palota megtekintése. Az épület késő gótikus stílusban épült, de szá-
mos alkalommal kellett újjáépíteni az évszázadok során, így a rene-
szánsz és a barokk jegyei is felfedezhetők rajta. A palota egykor a 
kormányzó és a dubrovniki köztársaság hercegének otthonául szol-
gált. Továbbhaladva érkezés a Szent Ferenc Monostorhoz, amely a 

ADRIA ÉS A GÖRÖG SZIGETEK KINCSEI
Velence – Split – Szantorini – Mykonosz – Dubrovnik – Ancona/Urbino – Velence

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL



otptravel.hu 23

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Velence – 
Budapest útvonalon, turista osztályon; transzfer autóbusszal; 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelye-
zéssel; teljes ellátás a hajón (korlátozott italfogyasztással); városnézés Velencében, a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének 
használata, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

csodálatos kolostor mellett, Európa legrégebbi, 1317-ben megnyitott 
gyógyszertárának ad helyet. A túra végén szabadprogram, majd visz-
szautazás a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap Érkezés a déli órákban Anconába, majd fakultatív programle-
hetőség: másfél órás autóbuszos utazást követően, érkezés Olaszor-
szág egyik legszebben megőrzött történelmi központjába, Urbino-ba. 
A középkori, régies utcákkal és terekkel teli városból, lélegzetelállító 
látvány nyílik a környező zöldellő völgyekre. A kezdő festők, fotósok 
kiváló lehetőséget kapnak a gyakorlásra ezen a szemet gyönyörköd-
tető világörökségi helyszínen. Látogatás a XV. század második felé-
ben épült Dózse Palotához, amely a Marche Nemzeti Galériájának 
ad otthont és ahol Olaszország egyik legjelentősebb reneszánsz fest-
ménygyűjteményét őrzik. Figyelemre méltók még a palota termeinek 
szobrászati és ornamentális díszítései. Vacsora és szállás a hajón.

8. nap Kikötés Velencében a reggeli órákban. Reggelit követően kije-
lentkezés a hajóról. Félnapos városnézés Velencében, amely a közép-
korban fontos kereskedelmi csomópont és ezáltal már akkoriban is 
kedvelt úti cél volt. A Szent Márk teret Napóleon Európa legszebb sza-
lonjának nevezte, Petrarca szerint pedig „nincs párja a Földön”. A téren 
található Székesegyház Velence egyik legismertebb látnivalója. A vá-
ros fő közlekedési útvonalát a Canal Grande-t négy híd íveli át ezek 
közül a leghíresebb a Rialto-híd. Az impozáns Dózse-palota homlok-
zatát isztriai kőből faragott gótikus oszlopsor díszíti. Az Óriások lép-
csőjén koronázták meg a dózsékat. Szabadidőt követően transzfer a 
repülőtérre. Hazautazás, érkezés Budapestre az esti órákban.

2017. június 24. – július 1.

Belső „bella” kabinban 349 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 449 000 Ft/fő

Illetékek 90 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 63 EUR/fő

Fakultatív programok (a fakultatív kirándulásokra min. 10 fő jelentke-
zése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Krka Nemzeti Park 22 000 Ft/fő 

Szantorini 32 000 Ft/fő 

Mikonosz 15 000 Ft/fő 

Dubrovnik 19 000 Ft/fő 

Urbino 24 000 Ft/fő 

Minimum létszám 20 fő. 

A 2005-ben épített hajó második a Reneszánsz programban, az átépítést követően 2015 
márciusában állt újra az utasok szolgálatába. Az MSC Sinfonia 94 balkonos kabinnal, ki-
bővített éttermekkel, bárokkal és Aurea Spa-központtal, Chicco, LEGO és Namco játék-
részleggel, valamint új szabadidős- és szórakoztató attrakciókkal várja a tenger szerel-
meseit. Az MSC Sinfonia fedélzetén két főétterem, az Il Galeone és az Il Covo, valamint 
egy büféétterem, a La Terazza Buffet kínálja a mediterrán térség különlegességeit. A 
különböző szinteken hat bár, kártyaszoba, kaszinó, diszkó, ajándéküzletek, könyvtár, ga-
léria, színházterem és internetsarok szolgálja a vendégek kényelmét. Az aktív kikapcsoló-
dás kedvelőinek számos szolgáltatás áll rendelkezésre, mint a kosárlabda-, minigolf-, te-
nisz- és futópálya, valamint az edzőterem. Mindemellett fedélzeti medencekomplexum, 
jacuzzik és napozóterasz kényezteti a vendégeket.

MSC SINFONIA
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1. nap Elutazás a reggeli órákban Budapestről menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással Koppenhágába. Érkezés után transz-
fer a kikötőbe. Bejelentkezés a hajóra, a kabinok elfoglalása.

2. nap A reggeli órákban kikötés Warnemündében. Egész napos 
fakultatív kirándulás Lübeckbe, mely kb. 2 órás autóbuszos uta-
zással érhető el. Lübeck a Schleswig-Holstein tartomány máso-
dik legnagyobb városa és a Hanza-szövetség virágzó kereskedel-
mi központja volt. Építészeti örökségei miatt méltán szerepel az 
UNESCO Világörökségi listáján. Főbb nevezetességei közé tarto-
zik a Holstentor kapuerőd, mely a város jelképévé vált, a vízzel 
körülzárt óváros öt templomának hét tornya lenyűgöző látványt 
nyújt. A Szent Mária templomban található a világ legnagyobb 
mechanikus orgonája. A délutáni szabad program folyamán az 
utasoknak lehetősége nyílik a város apró sikátorainak felfedezé-
sére, vagy a Buddenbrookhaus felkeresésére, ahol Thomas Mann 
született, élt és alkotott. Vacsora és szállás a hajón.

3 nap Egész napos hajózás a tengeren Bergen irányába. Ezen 
a napon mindenki felfedezheti az MSC Magnifica világát. A 

hajó fedélzetén tizenkét bár, öt étterem, kosárlabda-, mini-
golf- és teniszpálya, edzőterem, kártyaszoba, kaszinó, dis-
co és medencekomplexum található. Ezen felül Spa-rész-
leg, színházterem, 4D moziterem és internetsarok szolgálja a 
vendégek kényelmét. 

4. nap A reggeli kikötést követően félnapos fakultatív városnézés 
Bergenben, a norvég fjordok kapujában. A XI. és a XIX. század kö-
zött a város volt a hajózás és a kereskedelem központja. A történel-
mi Bryggen-negyedben tett sétát követően utazás siklóval a Floyen 
hegyre, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Bergenre és a környező te-
rületekre. Szabadidőt követően vacsora és szállás a hajón. 

5. nap Érkezés a reggeli órákban Olden kikötőjébe. Egész napos 
fakultatív kirándulási lehetőség Geirangerbe. Az utazás érinti a 
Hornidal tavat, mely 514 méteres mélységével Európa legmélyebb-
je, Stryn faluját, amely Norvégia hatodik legnagyobb fjordjában, 
a Nordfjorban fekszik továbbá a Stryn hegységet is. A Dalsnib-
ba hegyre történő megérkezéskor, tengerszint feletti 1500 mé-
ter magasságból csodálatos panoráma nyílik a Geiranger fjordra, 

NORVÉG FJORDOK 
Koppenhága – Warnemünde - Bergen – Olden/Geiranger – Flam – Koppenhága

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT
CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Koppenhága – 
Budapest útvonalon; transzfer autóbusszal; 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezéssel; teljes el-
látás a hajón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata; panorámás városnézés 
Koppenhágában; baleset-, betegség és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

mely 2005 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A visz-
szaúton lélegzetállító tájakon, olykor alagutakon keresztül vezet 
az út. Vacsora és szállás a hajón.  

6. nap Kikötés a reggeli órákban Flamban. Az egész napos fakulta-
tív kirándulás során először egy alagúton vezet az út egészen Gud-
vangen faluján és a Stalheim völgyön át a Sivlefossen vízesésig, mely 
126 méter magas. A következő megálló a Tvindefossen vízesés, mely 
Norvégia tíz leglátogatottabb látványossága közé tartozik. A nap 
további részében a híres Flam panorámavasúton ülve gyönyörköd-
hetnek a tájban. A túra fénypontja a Kjosfossen vízesés, mely 225 
méter magasból zúdul le a mélybe. A program ebédet tartalmaz egy 
helyi étteremben. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap Egész napos hajózás a tengeren Koppenhága irányába. Ezen 
a napon lehetőség adódik kipihenni és feleleveníteni az eddig szer-

2017. június 3–10.

Belső „bella” kabinban 269 000 Ft/fő

Külső, ablakos „bella” kabinban 289 000 Ft/fő

Külső, ablakos „fantastica” kabinban 359 000 Ft/fő

Balkonos „bella” kabinban 385 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 409 000 Ft/fő

Illetékek 119 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 63 EUR/fő

Fakultatív programok (a fakultatív kirándulásokra minimum 10 fő jelent-
kezése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Lübeck 32 000 Ft /fő

Bergen 20 000 Ft /fő

Geiranger fjord 55 000 Ft /fő

Flam 53 000 Ft /fő

Minimum létszám 20 fő. 

A 2010-ben épült fényűző luxushajó különleges úti célokon keresztül rendkívüli kényelmet, út-
törő stílust és technológiát biztosít. A 2500 utast befogadó hajó nagyrészt tengerre néző bal-
konos kabinokat kínál, melyekben a modern olasz stílus, professzionális személyzet, valamint 
a nyugodt, páratlan kilátású környezet biztosít kikapcsolódást. Az MSC Magnifica központjában 
a csendesség és nyugtató légkör képviselője az MSC Aurea Spa, mely a pihenni vágyó vendégek 
részére kínál egyedülálló szolgáltatásokat szaunával, török fürdővel, edzőteremmel, szépség-
szalonnal, masszázsszobával. Az aktív kikapcsolódást kedvelők részére három úszómedence, 
teniszpálya, kosárlabdapálya és futópálya lett kialakítva. Fedélzetein öt étterem (2 főétterem, 
az L’ Edera és a Quattro Venti) az olasz konyha különlegességeivel, tizenkét bár, internet kávézó, 
szivarszoba, 1200 fős színház, mozi, kaszinó és diszkó fényesíti az estéket.

MSC MAGNIFICA 

zett élmények sokaságát és még utoljára bekapcsolódni a hajó által 
szervezett programok valamelyikébe.

8. nap Reggel érkezés Koppenhágába, kijelentkezés a hajóról. A dé-
lelőtti órákban háromórás városnézés Dánia fővárosában, majd 
transzfer a repülőtérre. Érkezés Budapestre az esti órákban.
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1. nap Elutazás a reggeli órákban Budapestről menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással Koppenhágába. Érkezés után transz-
fer a kikötőbe. Bejelentkezés a hajóra, a kabinok elfoglalása.

2. nap A reggeli órákban kikötés Warnemündében. Egész napos fakul-
tatív kirándulás Lübeckbe, mely kb. 2 órás autóbuszos utazással ér-
hető el. Lübeck a Schleswig-Holstein tartomány második legnagyobb 
városa és a Hanza-szövetség virágzó kereskedelmi központja volt. 
Építészeti örökségei miatt méltán szerepel az UNESCO Világöröksé-
gi listáján. Főbb nevezetességei közé tartozik a Holstentor kapuerőd, 
mely a város jelképévé vált, a vízzel körülzárt óváros öt templomának 
hét tornya lenyűgöző látványt nyújt. A Szent Mária templomban ta-
lálható a világ legnagyobb mechanikus orgonája. A délutáni szabad 
program folyamán az utasoknak lehetősége nyílik a város apró siká-
torainak felfedezésére, vagy a Buddenbrookhaus felkeresésére, ahol 
Thomas Mann született, élt és alkotott. Vacsora és szállás a hajón.

3 nap Egész napos hajózás a tengeren Helsinki irányába. Ezen a na-
pon mindenki felfedezheti az MSC Magnifica világát. A hajó fedélze-
tén tizenkét bár, öt étterem, kosárlabda-, minigolf- és teniszpálya, 
edzőterem, kártyaszoba, kaszinó, diszkó és medencekomplexum ta-
lálható. Ezen felül Spa-részleg, színházterem, 4D moziterem és inter-
netsarok szolgálja a vendégek kényelmét. 

4. nap A reggeli kikötést követően kb. háromórás fakultatív város-
nézés Helsinkiben: a Balti-tenger partján épült finn fővárost szi-
getek ölelik körül, ezért egyedülállóan érdekes város. A szabadtéri 
piacon tett látogatás után a Szenátus tér látnivalóinak megtekin-
tése szerepel a programban, majd a Mannerheim utcán végigha-
ladva a Parlament épületei, a Nemzeti Múzeum és a koncerteknek 
helyt adó Finlandia ház megtekintése kívülről. Visszautazás a kikötő-
be, vacsora és szállás a hajón.

5. nap Érkezés Szentpétervár kikötőjébe a kora reggeli órákban. 
Az egész napos fakultatív városnézés során lehetőség nyílik Orosz-
ország második legnagyobb városának megismerésére, mely 1924-
1991 között Leningrád néven volt ismert. A látnivalókban gazdag au-
tóbuszos városnézés során a nyüzsgő városközpont, a lélegzetelállító 
pompával jellemezhető Nyevszkij sugárút, a Szt. Izsák Székesegyház 
- a város legnagyobb és legjelentősebb temploma -, a Vérző Megvál-
tó templom megtekintése kívülről. Egy orosz helyi étteremben elfo-
gyasztott ebédet követően kb. egyórás utazás Pétetrhofba, ahol 
az orosz művészetek egyik legismertebb remekműve, az „orosz 
Versailles”-ként is emlegetett tengerparti cári kastély található, 
mely az UNESCO Világörökség része. A pompázatos nyaralóegyüt-
tes I. Péter cár nevét viseli, kertjét több szintből álló szökőkutak, víze-
sések, szobrok tarkítanak. Rövid szabadidőt követően visszautazás 
a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap Kikötés a kora reggeli órákban Tallinban. Félnapos fakultatív vá-
rosnézés Észtország fővárosában, ahol az óvárost épen maradt régi 
várfalak választják el Tallinn többi részétől. Történelmi óvárosa UNES-
CO világörökségi helyszín. A kanyargós, macskaköves utcákat gyalog 
bejárva séta az Aleksander Nyevskij-katedrálishoz, mely egy hagyma-
kupolás ortodox templom, majd rövid szabadidő a középkori főtéren, 
ahol a Városháza is található. A következő megálló a Kadriorg park, 
mely a Nagy Péter által építtetett Kadriorg palota ékköve. Tovább-
utazás Piritába: itt rendezték a moszkvai olimpia vitorlás versenye-
it, a tengerparti sétányon mindmáig szállodaként üzemel az olimpiai 
központ épülete. A Szent Brigitta kolostor romjainak megtekintését 
követően visszautazás a hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

ÉSZAKI FŐVÁROSOK
Koppenhága – Warnemünde – Helsinki – Szentpétervár – Tallinn – Koppenhága

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Koppenhága – 
Budapest útvonalon; transzfer autóbusszal; 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezéssel; teljes ellátás a 
hajón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata; panorámás városnézés Koppenhágá-
ban; baleset-, betegség és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

7. nap Egész napos hajózás a tengeren Koppenhága irányába. Ezen 
a napon lehetőség adódik kipihenni és feleleveníteni az eddig szer-
zett élményeket és még utoljára bekapcsolódni a hajó által szerve-
zett programok valamelyikébe.

8. nap Reggel érkezés Koppenhágába. A délelőtti órákban háromórás 
városnézés Dánia fővárosában, majd transzfer a repülőtérre. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

2017. július 22–29.

Belső „bella” kabinban 299 000 Ft/fő

Külső, ablakos „bella” kabinban 359 000 Ft/fő

Külső, ablakos „fantastica” kabinban 389 000 Ft/fő

Balkonos „bella” kabinban 399 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 429 000 Ft/fő

2017. augusztus 5–12.

Belső „bella” kabinban 309 000 Ft/fő

Külső, ablakos „bella” kabinban 369 000 Ft/fő

Külső, ablakos „fantastica” kabinban 399 000 Ft/fő

Balkonos „bella” kabinban 419 000 Ft/fő

Balkonos „fantastica” kabinban 449 000 Ft/fő

Illetékek 119 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 63 EUR/fő

Fakultatív programok (a fakultatív kirándulásokra min. 10 fő jelentke-
zése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Lübeck 29 000 Ft/fő 

Helsinki 22 000 Ft/fő 

Szentpétervár 45 000 Ft/fő 

Tallin 19 000 Ft/fő 

Minimum létszám 20 fő. 

A 2010-ben épült fényűző luxushajó különleges úti célokon keresztül rendkívüli kényelmet, út-
törő stílust és technológiát biztosít. A 2500 utast befogadó hajó nagyrészt tengerre néző bal-
konos kabinokat kínál, melyekben a modern olasz stílus, professzionális személyzet, valamint 
a nyugodt, páratlan kilátású környezet biztosít kikapcsolódást. Az MSC Magnifica központ-
jában a csendesség és nyugtató légkör képviselője az MSC Aurea Spa, mely a pihenni vágyó 
vendégek részére kínál egyedülálló szolgáltatásokat szaunával, török fürdővel, edzőterem-
mel, szépségszalonnal, masszázsszobával. Az aktív kikapcsolódást kedvelők részére három 
úszómedence, teniszpálya, kosárlabdapálya és futópálya lett kialakítva. Fedélzetein öt étte-
rem (2 főétterem, az L’ Edera és a Quattro Venti) az olasz konyha különlegességeivel, tizenkét 
bár, internet kávézó, szivarszoba, 1200 fős színház, mozi, kaszinó és diszkó fényesíti az estéket

MSC MAGNIFICA 
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1. nap Elutazás a reggeli órákban Budapestről menetrend szerin-
ti repülőjáratokkal Seattle-be. Érkezés után transzfer a szállodába.

2. nap Reggelit követően szabadidő, majd a kora délutáni órákban 
transzfer a kikötőbe, bejelentkezés a hajóra. A kabinok elfoglalása, 
vacsora és szállás a hajón. 

3. nap Egész napos hajózás a tengeren Ketchikan irányába. Ezen 
a napon lehetőség nyílik az Emerald Princess felfedezésére, szám-
talan szolgáltatásának kipróbálására, animációs programokon 
való részvételre. 

4. nap Érkezés a kora reggeli órákban Ketchikanba. A félnapos fa-
kultatív program során a Misty fjordot tekintheti meg a csoport 
Alaszka egyik leggyorsabb városnéző hajójával. Ketchikan festői ki-
kötőjét elhagyva színes halászhajók és hidroplánok szegélyezik az 
utat. A hajóút során delfineket, bálnákat és oroszlánfókákat is le-
het látni valamint a smaragdszínű tengerből kiemelkedő New Ed-
dystone Rock hatalmas vulkanikus tornyát. A Rudyerd-öbölben a 
hegyek között kialakult jégvájta vízi úton lassan hajózva vízesések 
és fészkelő vízimadarak éneke teszi felejthetetlenné a napot. Visz-
szaúton egy könnyű ebéd elfogyasztása közben egy Tlingit mese-
mondó avatja be az utasokat a helyi kultúrába és a történelembe. 
Vacsora és szállás a hajón.

5. nap Hajózás a Juneau közelében található Tracy Arm Fjordban, 
amely Benjamin Franklin Tracy haditengerészeti miniszterről kapta 
nevét a II. világháborút követően. A lélegzetelállító fjord hosszúsá-
ga 48 km, melynek mintegy egynegyedét borítja jégtakaró. A végé-
ben található északi és déli Sawyer gleccserek élővilága igen gaz-
dag: fekete- és barnamedvék, szarvasok, farkasok, valamint olyan 
különleges madárfajok otthona, mint a sarki csér. Kikötés a kora 
délutáni órákban Juneau-ban, az Egyesült Államok egyetlen olyan 
tagállami fővárosában, mely kizárólag repülővel vagy hajóval kö-
zelíthető meg az összefüggő jégmezők miatt. Félnapos fakultatív 
kirándulás, mely egy katamarán túrával kezdődik a Stephen’s Pas-
sage-on. A csatorna az Alexander-szigetcsoport délkeleti részén 
található; nevét 1794-ben kapta Sir Philip Stephensről. A fedélzet-
ről megcsodálhatók a hosszúszárnyú bálnák, melyek sokszor igen 
közel merészkednek a hajóhoz. A bálnákról a legfontosabb tudni-
valókat egy helyi természettudós ismerteti. Ezt követően partra-
szállás Colt-szigetén, ahol ebéd egy helyi étteremben. A szigeten 
lehetőség nyílik ellátogatni a tenger életét bemutató kiállításra, 
sétálni a tengerparton vagy pihenni és gyönyörködni a táj szép-
ségében. Visszautazás az Auke-öbölbe, ahonnan a legszebb fotók 
készíthetők a Mendenhall gleccserről, majd a látogatóközpont fel-
keresése. A gleccser a kis jégkorszak során formálódott 3000 év-
vel ezelőtt. A helyi geográfiai viszonyoknak és különleges klímá-
nak hála valószínűleg sokkal hosszabb élettartamú lesz, mint más 

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

ALASZKA – GLECCSEREK FÖLDJÉN
Seattle – Ketchikan – Tracy Arm Fjord – Juneau – Skagway – Victoria – Seattle

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Seattle – Bu-
dapest útvonalon, turista osztályon; transzfer autóbusszal; 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezés-
sel; 1-1 éjszakai szállás Seattle-ben reggelivel; teljes ellátás a hajón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportléte-
sítményének használata; baleset-, betegség és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

gleccserek és segít jobban megérteni a múlt, a jelen és a jövő ég-
hajlati változásait. Vacsora és szállás a hajón.

6. nap Kikötés a kora reggeli órákban Skagway-ben. A reggelit köve-
tően kezdetét veszi az egész napos fakultatív program, elsőként a Yu-
kon kapujaként is ismert Skagway városában, mely különleges helyet 
foglal el Alaszka történelmében. Az 1897-es Klondike-i aranyláz idején 
fontos szerepet játszott, mivel több tízezer aranyásó indult innen. To-
vábbutazás az aranyásók által használt útvonallal párhuzamosan fu-
tó Klondike főúton a tengerszint feletti 1003 m magasságban végző-
dő White Pass hegycsúcshoz, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a 
gleccserekre, a lépcsőzetes vízesésekre és hegycsúcsokra. Továbbuta-
zás a Caribou Crossing Trading Post-ba, ahol egy ízletes grillebéd elfo-
gyasztása után a Yukon tartomány legkiterjedtebb vadvilágát bemu-
tató múzeum, majd a szánhúzó kutyák kiképzésére kialakított helyszín 
felkeresése. Itt helyszíni fizetés ellenében a kutyaszánok kipróbálásá-
ra is lehetőség nyílik. Később rövid megálló Carcross városánál, mely 
korábban a rénszarvas csordák vándorlási területe volt. A túra utolsó 
állomása a Brit Columbiai Fraser, ahonnan a híres White Pass vasút-
vonal indul vissza Skagway-be. A vasútvonal azért épült, hogy a sze-
rencsét próbáló aranyásók könnyebben eljuthassanak Klondike-ba az 
aranyláz idején. A közel 200 km-es, mintegy két év alatt elkészült sza-
kasz a világ egyik legfestőibb útvonala, mely 45 km-en át kanyarog a 
hegyláncba robbantott keskeny nyomtávú pályán 1000 méteres ma-
gasságig, csodálatos panorámát nyújtva a résztvevőknek. A vasútál-
lomásról transzfer a kikötőbe. Vacsora és szállás a hajón.

7. nap Egész napos hajózás a tengeren Victoria irányába. Ezen a na-
pon lehetőség adódik pihenni és feleleveníteni az eddig szerzett él-
mények sokaságát, vagy bekapcsolódni a hajó által szervezett szám-
talan program valamelyikébe.

8. nap Az esti órákban érkezés Victoriába. A csendes-óceáni partvi-
dék egyik legrégebben alapított városa nevét 1837-ben, Viktória brit 
királynőről kapta. A félnapos fakultatív kirándulás során a csoport 
Kanada Nemzeti Történelmi Emlékhelyét, a Butchart Kerteket kere-
si fel. A Butchart család az egykori kőbánya területén alakította ki 

a szinte egész évben virágzó, színpompás kertet. Visszautazás Vic-
toria kikötőjébe. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap Érkezés a kora reggeli órákban Seattle-be. A reggelit követő-
en kijelentkezés a hajóról. Látogatás a világ egyik legnagyobb épüle-
tében, a Boeing gyárban, ahol a másfél órás vezetett túra során töb-
bek között a 747, 767, 777 és Dreamliner modellek építési fázisaiba 
is betekintés nyerhető. Transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása. 
Szállás Seattle-ben.

10. nap Reggeli a szállodában, majd a délelőtti órákban transzfer a 
repülőtérre. Elutazás a délutáni órákban, európai átszállással.

11. nap Érkezés Budapestre a délutáni órákban.

2017. június 3–13.

Belső kabinban 729 000 Ft/fő

Külső, ablakos kabinban 889 000 Ft/fő

Balkonos kabinban 979 000 Ft/fő

Illetékek 210 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 95 USD/fő

Fakultatív programok (a fakultatív kirándulásokra minimum 10 fő jelent-
kezése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)

Ketchikan 76 000 Ft/fő

Juneau 79 000 Ft/fő

Skagway 76 000 Ft/fő

Victoria 25 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

Vízum: az új, biometrikus bordó útlevéllel rendelkező magyar állam-
polgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Államok-
ba. A beutazáshoz érvényes ESTA engedély szükséges, melyet az uta-
zás előtt interneten keresztül lehet megkérni, ennek árát a részvételi 
díj nem tartalmazza. 

A Princess Cruises Alaszka vezető hajótársasága, hiszen saját vonatai, az Alaszkai 
Nemzeti Parkban pedig 5 csillagos turista házai vannak, ezért a hajótársaságok között 
egyedülálló módon e páratlan szépségű hely számos hajózás előtti illetve utáni prog-
rammal alaposabban is bebarangolható. A 2007-ben vízre bocsájtott, majd 2012-ben 
és 2015-ben felújított Emerald Princess a flotta egyik legnagyobb tagja. A fedélzeten 
3 fő - és több á la carte étterem ínycsiklandó különlegességeit kóstolhatják meg az 
utasok. Az olasz konyha specialitásait a Sabatini’s étterem kínálja, míg a tenger gyü-
mölcseit és a grill ételek legjavát a Crown Grill éttermében próbálhatják ki az uta-
sok. Az International Café kiváló választás egy finom kávé, szendvics vagy sütemény 
elfogyasztásához. A „Movies Under the Stars” szabadtéri filmszínházban a legújabb 
filmeket vetítik és pattogatott kukoricával teszik még tökéletesebbé a mozi élményét. 
Mindezeken felül medencekomplexum, jacuzzik, Spa-központ, edzőterem, kaszinó, in-
ternetsarok, könyvtár és üzletek széles választéka szolgálja a vendégek kényelmét.

EMERALD PRINCESS
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással Miamiba. Transzfer a szállodába, bejelentkezés és a 
szobák elfoglalása.

2. nap Reggeli után fakultatív kirándulás a félsziget déli részén hú-
zódó Everglades Nemzeti Parkba, amely több mint 6000 km2-es ki-
terjedésével az USA második legnagyobb nemzeti parkja és egyben 
az UNESCO világörökség része 1979 óta. A park legismertebb lakó-
ja az aligátor, amely ma már védett állat. A mangrove mocsárvidé-
ken számtalan turistaút vezet keresztül: a hagyományos mocsárjáró 
csónakokkal történő utazás után részvétel egy aligátor bemutatón. 
Délután transzfer a szállodába. Szabadidő keretében vásárlásra 
is lehetőség adódik Miami híres sétálóutcáján, a Lincoln Road-on. 
Szállás Miamiban.

3. nap Reggeli, majd kijelentkezés a szállodából. Transzfer Fort Lau-
derdale kikötőjébe, bejelentkezés a Coral Princess fedélzetére, a ka-
binok elfoglalása. Vacsora és szállás a hajón.

4-5. nap Egész napos hajózás a tengeren Aruba irányába. Aruba 
az ABC-szigetcsoport részét képezi (Aruba, Bonaire és Curacao), for-
mailag Hollandiához tartozik, mint autonóm terület. A szigetet kris-
tálytiszta, türkizkék tenger veszi körül és fehérhomokos partja csá-
bítja a strandolni vágyókat. A ritmusos karibi zene, a véget nem érő 
napsütés, a különleges természeti képződmények, a kaktuszok és a 
sziget jelképének számító, partokat szegélyező divi-divi fák felejthe-
tetlenné teszik a látogatást.

6. nap Kikötés a kora reggeli órákban Aruba szigetén, Aruba fővá-
rosában. A félnapos fakultatív program során az óváros felé köze-
ledve színes piacok és holland stílusú épületek mellett vezet az út. 
Itt rövid fényképezési szünetre adódik lehetőség, majd továbbuta-
zás a Frenchman’s Pass-on, a sziget egy nagyon keskeny és neve-
zetes útján, ahol a XVII. században összeütközésbe keveredtek a 
betörő francia kalózok és az őslakos indiánok. Érkezés a Casibari szik-
laformációhoz, amely a maga nemében páratlan természeti kép-
ződmény. A sziklák nagy részének súlya több tonnát is meghaladja, 
és különleges alakzatot képez. Aruba kormánya sétautakat és lép-
csőket is kialakított, hogy a sziklák tetejéről a páratlan kilátásban 
is gyönyörködhessenek az utasok. Ezt követően látogatás a Natural 
Bridge-nél, Aruba 30 méter hosszú és 27 méter magas természetes 
hídjánál, melyet a tenger vájt ki a korallsziklában. A híd 2005-ben 
összeomlott, de már látható az új képződmény. A nap további része 
a pihenésé Aruba fehérhomokos partján, majd visszatérés a hajóra. 
Vacsora és szállás a hajón.

7. nap Érkezés a reggeli órákban Kolumbiába. Reggelit követően fél-
napos fakultatív kirándulás Cartagenában. Elsőként a Szent Fülöp 
erőd felkeresése, amely Latin-Amerika legnagyobb és legépebb ál-
lapotban fennmaradt erődjeinek egyike. A XVII. századi építkezés az 
Újvilág legnagyobb konstrukciója volt és az erőd a legáthatolhatat-
lanabb várossá tette Cartagenát. A filmipar is felfigyelt a város egyik 
jelképére, itt forgatták a Michael Douglas főszereplésével készült, 
A smaragd románca című film több jelenetét is. A következő megál-
ló a Szent Katalin székesegyház és a Las Bóvedas, ahol szabadidő ke-
retében különböző kézműves termékek és műalkotások vásárlására 
adódik lehetőség. Ezt követően a 12 km hosszú fallal övezett, macs-
kakövekkel kirakott, keskeny utcákból és gondozott gyarmati épü-
letekből álló óváros felkeresése, mely méltán szerepel az UNESCO 
világörökségi listáján. Később látogatás a Történeti Múzeumban, 
mely ékes példája a gyarmati építészetnek. A múzeumban megele-
venednek a spanyol inkvizíció, a pre-kolumbiai és függetlenségi idő-
szak művészeti kincsei. Az óvárosba visszatérve a San Pedro téren 
található San Pedro Claver templom megtekintése, mely a XVII. szá-
zadban épült tisztelegve a rabszolgák védőszentje előtt. Ezt követő-
en látogatás az 1986-ban alapított Haditengerészeti Múzeumban, 
amely a jezsuita iskola romjain épült fel. A délután további részében 
szabadidő, majd vacsora és szállás a hajón.

8. nap Érkezés a kora reggeli órákban a Panama-csatornához. 
A legtöbb tengerjáró hajó méretéből adódóan nem tud átkelni a 
csatornán, viszont a Coral Princesst pontosan a zsilipek közöt-
ti átkelésre álmodták meg. Az Atlanti- és a Csendes-óceánt ösz-
szekötő, 1914-ben átadott, 2016-ban kiszélesített 77 km hosszú 

PANAMA, COSTA RICA ÉS A KARIB-TÉRSÉG
Miami – Aruba – Kolumbia/Cartagena – Panama-csatorna – Panama/Colón – Costa Rica/Limon – Grand Cayman - Miami

CSOPORTOS
TENGERI  HAJÓÚT

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Miami – Buda-
pest útvonalon, turista osztályon; transzfer autóbusszal; 10 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezéssel; 
2 éjszakai szállás Miamiban reggelivel; teljes ellátás a hajón (korlátozott italfogyasztással); panorámás városnézés Miamiban; a hajó legtöbb 
szórakoztató- és sportlétesítményének használata; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás; magyar idegenvezető.

csatorna megépítése különleges mérnöki teljesítmény és fontos 
állomás volt a világkereskedelem fejlődésében, hiszen a vízi útvo-
nalak 10 000 km-rel rövidültek le. A Csendes-ócánhoz közeli ré-
szét a tengerszintnél 26 méterrel magasabbra duzzasztott Ga-
tun-tó alkotja. Az óceánjárókat három zsilipes vízlépcsőn emelik 
fel a tó magasságába. A zsilipek működéséhez szükséges víz-
mennyiséget a Gatun-tóból nyerik, mely folyamatosan újratöltő-
dik a bőséges csapadék által. Az egész napos fakultatív kirándu-
lás során lehetőség adódik meglátogatni Gamboa faluját, mely a 
Charges folyó és Panama-csatorna partján fekszik az 55 hektáros 
Soberania Nemzeti Parkban. Lenyűgöző látványt nyújt a nagy ki-
terjedésű síkvidéki esőerdő, mely táplálja a virágzó növényeket és 
otthont ad számos állatfajnak is a falu közelében. Ezt követő-
en kompra szállva átkelés a Gaillard Cut-on, egy mesterséges 
völgyön, mely összeköti a Gatun-tavat, az Atlanti-óceánt, a Pana-
ma-öblöt és a Csendes-óceánt. Érkezés a Pedro Miguel-zsilip-
hez, ahol megközelítőleg 8,5 métert csökken a vízszint. Elérve a 
Miraflores-tavat egy könnyű ebédet fogyaszthat el a csoport és 
gyönyörködhet a csatornát megkoronázó mérnöki csodán, mely-
nek köszönhetően a hajó ismét egy szintre kerül a Csendes-óceán 
vízszintjével. Az átkelést követően érkezés Panama városba, visz-
szautazás a hajóra. Vacsora és szállás a hajón.

9. nap Kikötés a kora reggeli órákban Costa Ricán. Reggelit követő-
en egész napos fakultatív program, melynek első állomása a Braulio 
Carrillo Nemzeti Park, ahol a fák koronája felett, libegővel történő 
utazás keretében egy természettudós mutatja be a buja lombkoro-
nák alatt rejlő természeti csodákat. A mágikus esőerdő különleges 
éttermében elfogyasztott tipikus Costa Rica-i ebédet követően ér-
kezés a Tortuguero-csatornához, mely a lagúnákat és torkolatokat 
összekötve szeli át a Nemzeti Parkot. Fedett kishajókkal egy másik 
szemszögből is lehetőség adódik az esőerdőt megcsodálni. Az öko-
szisztéma ismertetését követően számos egzotikus növénnyel 

és állattal, tukánokkal, bőgőmajmokkal vagy éppen lajhárokkal ta-
lálkozhatnak a látgatók. A hajóút során banán, ananász és pálma-
olajültetvények tarkítják a tájat. Vacsora és szállás a hajón.

10. nap Egész napos hajózás a tengeren a Kajmán-szigetek irányá-
ba. A három szigetből álló Kajmán-szigetek egy karibi-szigetcsoport, 
az Egyesült Királyság tengerentúli területe. Mikor Kolombusz 1503-
ban partra szállt az egyik szigeten, a rengeteg tengeri teknőst látva 
Teknősök szigetének nevezte el. Mivel ez karibi nyelven „Caimanas”, 
innen ered a sziget elnevezése.

11. nap Kikötés a délelőtti órákban a Kajmán-szigetek legnagyob-
bikán, a Nagy-Kajmánon. Fehérhomokos tengerpartja, kristálytisz-
ta tengervize a veszélyeztetett zöld tengeri teknősök paradicsoma. 
Szabad program a nap folyamán, vacsora és szállás a hajón.

12. nap Egész napos hajózás a tengeren Fort Lauderdale irányába. 
Érdemes kihasználni a napot, hogy még utoljára bekapcsolódhasson 
a csoport a Coral Princess színes fedélzeti programjainak egyikébe.

13. nap Érkezés a kora reggeli órákban Fort Lauderdale kikötőjébe. 
Kijelentkezés a hajóról. Félnapos panorámás városnézés Miamiban, 
Little Havanna és az Art Deco negyed érintésével. Később transzfer 
a repülőtérre, hazautazás.

14. nap Érkezés Budapestre az esti órákban.

Vízum: az új, biometrikus bordó útlevéllel rendelkező magyar állam-
polgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Államok-
ba. A beutazáshoz érvényes ESTA engedély szükséges, melyet az uta-
zás előtt interneten keresztül lehet megkérni, ennek árát a részvételi 
díj nem tartalmazza.

Princess Cruises flottájának két hajója közül a Coral Princess az egyik, melyet ki-
fejezetten a Panama-csatorna átkelésére terveztek. Kizárólag a Coral Princess 
és testvérhajója fedélzetén található a Bayou Café & Steakhouse, mely magával 
ragadó jazz zenét és ízletes New Orleans-i ihletésű ételeket kínál az utasoknak. 
A fedélzeten szórakoztató programokban sincs hiány: a Movies Under the Stars 
kasszasikereket, koncertfilmeket és sporteseményeket ajánl, a Lotus Spa a testet 
és lelket ellazító kezelések tárházát sorakoztatja fel, a kizárólag felnőttek számára 
kialakított Sanctuary pedig a maximális feltöltődést és kikapcsolódást garantálja. 
A kiváló akusztikájú színházteremben estéről estére művészek, stand-up előadók, 
színészek és énekesek ejtik ámulatba a közönséget.  

CORAL PRINCESS

2017. november 9–22.

Belső kabinban 619 000 Ft/fő

Külső, ablakos kabinban 739 000 Ft/fő

Balkonos kabinban 789 000 Ft/fő

Illetékek 290 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 135 USD/fő

Fakultatív programok (a fakultatív kirándulásokra minimum 10 fő jelent-
kezése és előzetes befizetése esetén biztosítunk magyar idegenvezetőt)  

Everglades Nemzeti Park 29 000 Ft/fő

Aruba 23 000 Ft/fő

Cartagena 23 000 Ft/fő

Panama-csatorna 63 000 Ft/fő

Costa Rica 66 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás 
(korlátozott italfogyasztással) a hajón; a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás (csak 
útlemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási 
biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2018. jan. 6.

Belső, ablak nélküli „bella” kabinban 99 000 Ft/fő-től

Balkonos „bella” kabinban 225 000 Ft/fő-től

Balkonos „fantastica” kabinban 259 000 Ft/fő-től

2018. jan. 13., 27.

Belső, ablak nélküli „bella” kabinban 119 000 Ft/fő-től

Balkonos „bella” kabinban 259 000 Ft/fő-től

Balkonos „fantastica” kabinban 299 000 Ft/fő-től

2017. dec. 23.

Belső, ablak nélküli „bella” kabinban 199 000 Ft/fő-től

Balkonos „bella” kabinban 324 000 Ft/fő-től

Balkonos „fantastica” kabinban 349 000 Ft/fő-től

Kikötői illeték 49 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 70 USD/fő

A KELET KINCSEI
Útvonal: Dubai – Abu Dhabi – Sir Bani Yas Is – Muscat – Khor Al Fakkan 
- Dubai
Hajótársaság: MSC Cruises
Hajó: MSC Splendida
Időtartam: 7 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás (korlátozott italfogyasztással)
Utazás: egyénileg.

Dubai:  félnapos városnézés Dubaiban
Abu Dhabi: félnapos városnézés
Muscat: Nizwa erőd
Khor Al Fakkan: félnapos városnézés

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak 
a legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Dubai, UAE – 2300

2. nap Abu Dhabi, UAE 500 2300

3. nap Sir Bani Yas, UAE 900 1700

4. nap Tengeren – –
5. nap Muscat, Omán 800 1800

6. nap Khor Al Fakkan, UAE 1800 1800

7. nap Dubai, UAE 1300 2359

8. nap Dubai, UAE 001 –

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás a ha-
jón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége, ESTA engedély vagy vízum, kötelezően fizetendő szervizdíj a helyszínen, bal-
eset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás (csak útlemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2017. dec. 9., dec. 16.

Belső, ablak nélküli kabinban 179 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 239 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 276 000 Ft/fő-től

2017. nov. 5., nov. 11., nov. 26.

Belső, ablak nélküli kabinban 195 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 255 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 285 000 Ft/fő-től

2017. okt. 1., okt. 14., okt. 28., 2018. jan. 6., jan. 13., jan. 20., jan. 27.

Belső, ablak nélküli kabinban 209 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 269 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 299 000 Ft/fő-től

2018. feb.3., feb. 10., márc. 3., ápr. 7.

Belső, ablak nélküli kabinban 225 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 285 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 315 000 Ft/fő-től

Kikötői illeték 36 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 95 USD/fő

A MEXIKÓI RIVIÉRA ÉS LOS ANGELES
Útvonal: Los Angeles – Puerto Vallarta – Mazatlan – Cabo San Lucas 
– Los Angeles
Hajótársaság: Princess Cruises
Hajó: Emerald Princess vagy Ruby Princess
Időtartam: 7 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás
Utazás: egyénileg
Az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazáshoz ESTA engedély vagy vízum szükséges.

Puerto Vallarta: Las Caletas tengerpart, dzsungel kötélpálya, hajó-
kirándulás korhű kalózhajóval, városnézés tequila kóstolóval, San Se-
bastian, Mariachi show tengerpart és tequila, delfinúszás a Dolphin 
Adventure Centerben
Mazatlan: városnézés, tengerparti fürdőzés, salsa táncóra, sörfőzde 
látogatás, trópusi madárles
Cabos San Lucas: kötélpálya, sivatagi dzsip szafari, vitorlázás és 
sznorkelezés, rafting- és sznorkeltúra, bálnales, delfinúszás a Cabo 
Dolphin Centerben

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak a 
legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Los Angeles – 1600

2. nap Tengeren – –
3. nap Tengeren – –
4. nap Puerto Vallarta, Mexikó 1000 2000

5. nap Mazatlan, Mexikó 700 1700

6. nap Cabo San Lucas, Mexikó 700 1400

7. nap Tengeren – –
8. nap Los Angeles 700 –
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 10 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás a 
hajón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége; kötelezően fizetendő szervizdíj a helyszínen; baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás; útlemondási biztosítás (csak útlemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2018. feb. 8., feb. 25.

Belső, ablak nélküli kabinban 479 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 599 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 649 000 Ft/fő-től

2017. dec. 30.

Belső, ablak nélküli kabinban 509 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 599 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 689 000 Ft/fő-től

Kikötői illeték 39 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 135 USD/fő

INDONÉZIA ÉS MALÁJZIA TITKAI
Útvonal: Szingapúr – Bali – Kuala Lumpur – Penang – Phuket – Szingapúr
Hajótársaság: Princess Cruises
Hajó: Sapphire Princess
Időtartam: 10 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás 
Utazás: egyénileg.

Bali: Kintamani és a Batur vulkán; Ubud; elefánt szafari; rafting
Kuala Lumpur: Petronas-ikertornyok; KL torony; Nemzeti Múzeum; 
Batu Caves sziklába vájt temploma
Penang: Georgetown: Kis India, múzeum- és piaclátogatással; Kek 
Lo Si templom és a Fekvő Buddha; pillangó park és botanikus kert
Phuket: Phang Nga-öböl és a James Bond szikla; szafari és elefánt 
túra; hajókirándulás a Phi Phi szigetekre

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak 
a legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Szingapúr – 1600

2. nap Tengeren – –
3. nap Tengeren – –
4. nap Bali (Benoa), Indonézia 700 1700

5. nap Tengeren – –
6. nap Tengeren – –
7. nap Kuala Lumpur (Port Kelang), Malájzia 800 1900

8. nap Penang, Malájzia 800 2015

9. nap Phuket, Thaiföld 900 1800

10. nap Tengeren – –
11. nap Szingapúr 700 –

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból



otptravel.hu36

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 9 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás a ha-
jón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége; ausztrál vízum; kötelezően fizetendő szervizdíj a helyszínen; baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás (csak útlemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2018. jan. 4., febr. 19.

Belső, ablak nélküli kabinban 299 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 426 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 499 000 Ft/fő-től

Kikötői illeték 69 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 122 USD/fő

AUSZTRÁLIA – ÚJ-ZÉLAND
Útvonal: Sydney – Fiordland Nemzeti Park – Dunedin – Akaroa –
Wellington – Napier – Tauranga – Auckland
Hajótársaság: Princess Cruises
Hajó: Sun Princess
Időtartam: 9 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás
Utazás: egyénileg
Az Ausztráliába történő beutazáshoz érvényes ausztrál vízum szükséges.

Dunedin: (az új-zélandi Edinburgh): Taieri Gorge kirándulás vonattal; 
Larnach kastély; Otago hajókirándulás vagy Otago-félszigettúra lá-
togatással a Pingvin-parton; sörfőzde túra
Akaroa: Canterbury, Mt. Sunday és a Gyűrűk ura helyszínei; jeep sza-
fari és gyorshajó túra
Wellington: Te Papa Tongarewa múzeum és függővasút; látogatás a 
Gyűrűk ura helyszínein és bepillantás a film kulisszatitkaiba; szafari 
és egy medvefóka kolónia megtekintése
Taurunga: Rotorua; Wai-O-Tapu (geotermikus források, gejzírek, vul-
kanikus tavak)  és Szivárvány-forrás; Tamaki maori falu

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak a 
legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Sydney, Ausztrália – 1600

2. nap Tengeren – –
3. nap Tengeren – –
4. nap Fiordland Nemzeti Park 700 1600

5. nap Dunedin (Port Chalmers), Új-Zéland 800 1600

6. nap Akaroa, Új-Zéland 800 1600

7. nap Wellington, Új-Zéland 800 1600

8. nap Napier, Új-Zéland 700 1400

9. nap Tauranga, Új-Zéland 645 17 30

10. nap Auckland, Új-Zéland 700 –

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 13 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás a 
hajón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége; kötelezően fizetendő szervizdíj a helyszínen; baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás; útlemondási biztosítás (csak útlemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítással egyidejűleg az útlemondási biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2017. jún. 17.

Belső, ablak nélküli kabinban 869 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 1 065 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 1 158 000 Ft/fő-től

Kikötői illeték 44 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 189 USD/fő

FEHÉR ÉJSZAKÁK ÉS SARKKÖRI KALANDOK
Útvonal: London (Southampton) – Stavanger – Flam – Aalesund – 
Trondheim – Honningsvag (Északi-fok) – Tromso – Gravdal (Lofoten-szi-
getek) – Skjolden/Sognefjord – Bergen – London (Southampton)
Hajótársaság: Princess Cruises
Hajó: Crown Princess
Időtartam: 13 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás 
Utazás: egyénileg. 

Stavanger: hajókirándulás a Lyse fjord mentén; Skanzen és St. Svit-
hun katedrális
Flaam: Aurland fjord, Nærøyfjord, Flam-völgyi vonatkirándulás
Trondheim: szabadtéri néprajzi múzeum, városnéző séta
Honningsvag: (Európa legészakibb pontja): Északi-fok kilátó, Mage-
roya-sziget, jégbár
Lofoten-szigetek: az Északi-sarkkörhöz közeli Nusfjord halászfalu 
és viking múzeum; szigettúra, látogatással egy hagyományos és egy 
jégbe vájt galériában
Skjolden: Jotunheimen Nemzeti Park, Sognefjell hegyszoros
Bergen: Hardangerfjord (Norvégia 2. legnagyobb fjordja), Mt. Floien 
hegy felvonóval, Bryggen és Lysefjord

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak a 
legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Southampton – 1600

2. nap Tengeren – –
3. nap Stavanger, Norvégia 800 1700

4. nap Flam, Norvégia 7 00 17 30

5. nap Aalesund, Norvégia 800 1700

6. nap Trondheim, Norvégia 900 1800

7. nap Tengeren – –
8. nap Honningswag (Északi-fok) 800 2100

9. nap Tromso, Norvégia 900 1800

10. nap Gravdal (Lofoten-szgk.), Norvégia 900 1800

11. nap Tengeren – –
12. nap Skjolden (Sognefjord), Norvégia 800 1700

13. nap Bergen, Norvégia 700 1400

14. nap Tengeren – –
15. nap Southampton 700 –

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 10 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás a 
hajón (korlátozott italfogyasztással); a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, kikötői illeték. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége; kötelezően fizetendő szervizdíj a helyszínen; baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás; útlemondási biztosítás (csak útlemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítással egyidejűleg az útlemondási biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2017. nov. 28. – dec. 8.

Belső, ablak nélküli kabinban 489 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 545 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 629 000 Ft/fő-től

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 135 USD/fő

A kikötői illetéket az ár tartalmazza.

A LENYŰGÖZŐ IBÉRIAI-FÉLSZIGET
Útvonal: Southampton – La Coruna – Sevilla/Cadiz – Malaga – Gib-
raltár – Lisszabon - Southampton
Hajótársaság: Cunard Cruise Line
Hajó: Queen Elizabeth
Időtartam: 10 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás 
Utazás: egyénileg. 

La Coruna: Santiago de Compostela
Sevilla: Katedrális; Plaza Espaňa; Cadiz és flamenco show
Malaga: Granada & Alhambra; Picasso Múzeum és Botanikus kert; Ronda
Gibraltár: Alameda Botanikus kert; Erőd; Marbella
Lisszabon: Belém-negyed és Szent Jeromos kolostor; Cascais; Obidos

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak a 
legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Southampton, Anglia – 1600

2. nap Tengeren – –
3. nap La Coruna, Spanyolország 800 1700

4. nap Tengeren – –
5. nap Sevilla/Cadiz, Spanyolország 800 1600

6. nap Malaga, Spanyolország 800 1700

7. nap Gibraltár 700 1700

8. nap Lisszabon, Portugália 800 1800

9. nap Tengeren – –
10. nap Tengeren – –
11. nap Southampton, Anglia 700 –

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 4 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás (kor-
látozott italfogyasztással) a hajón; a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás (csak 
útlemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondá-
si biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2017. máj. 1., 8., 15., 22., 29., jún. 5., 12., 19., 26., 
júl. 3., 10., 17., 24., 31., aug. 7., 14., 21., 28.
Belső, ablak nélküli kabinban 119 000 Ft/fő-től

Külső, ablakos kabinban 149 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 235 000 Ft/fő-től

2017. szept. 4., 11., 18., 25., okt. 2.

Belső, ablak nélküli kabinban 124 000 Ft/fő-től

Külső, ablakos kabinban 159 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 254 000 Ft/fő-től

Illetékek és kötelező szervizdíj 49 000 Ft/fő

A GÖRÖG-SZIGETVILÁG FELFEDEZÉSE
Útvonal: Athén/Pireusz – Mikonosz – Kusadasi – Patmos – Rodosz – 
Kréta – Szantorini – Athén/Pireusz 
Hajótársaság: Celestyal Cruises
Hajó: Celestyal Olimpia
Időtartam: 4 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás

Athén: az Akropolisz és Athén ókori látnivalói
Mikonosz: Mikonoszi túra
Kusadasi: Ősi Ephesus – az idők nyomában
Patmos: kirándulás vidékre Patmoszon
Kréta: Knosszoszi Palota
Szantorini: krátertúra

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak a 
legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Athén/Pireusz (Görögország) – 1130

2. nap Mikonosz 1800 2300

3. nap Kusadasi (Törökország) 700 1300

4. nap Patmos (Görögország) 1600 2100

5. nap Rodosz (Görögország) 700 1800

6. nap Kréta (Görögország) 700 1130

7. nap Szantorini (Görögország) 1630 2130

8. nap Athén/Pireusz (Görögország) 700 –

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás (kor-
látozott italfogyasztással) a hajón; a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás (csak útlemondási biz-
tosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2017. aug. 19–26.

Belső, ablak nélküli kabinban 535 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 619 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 789 000 Ft/fő-től

Pótágyon (14 éves korig) 445 000 Ft/fő-től

Illetékek 39 000 Ft/fő-től

2017. aug. 12–19.

Belső kabinban 585 000 Ft/fő-től

Külső kabinban 688 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 945 000 Ft/fő-től

Pótágyon (14 éves korig) 475 000 Ft/fő-től

Illetékek 39 000 Ft/fő-től

2017. aug. 26. – szept. 2.

Belső kabinban 465 000 Ft/fő-től

Külső kabinban 555 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 675 000 Ft/fő-től

Pótágyon (14 éves korig) 349 000 Ft/fő-től

Illetékek 39 000 Ft/fő-től

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 84 USD/fő

MESÉS VIZEKEN
Útvonal: Barcelona – Nápoly – Róma – Livorno/Firenze, Pisa – 
Cannes - Barcelona
Hajótársaság: Disney Cruise Line
Hajó: Disney Magic
Időtartam: 7 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás

fedélzeti party-k, élő showműsorok; királyi tea a királyi udvarban – 
Disney hősei megelevenednek; kalóz éjszakák; szórakoztató animá-
ciós foglalkozások

Varázslatos programok a tengeren

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Barcelona (Spanyolország) – 1700

2. nap Tengeren – –
3. nap Nápoly (Olaszország) 730 1800

4. nap Róma (Olaszország) 700 1845

5. nap Livorno (Olaszország) 700 1830

6. nap Cannes (Franciaország) 730 1745

7. nap Tengeren – –
8. nap Barcelona 630 –

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak a 
legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; teljes ellátás (kor-
látozott italfogyasztással) a hajón; a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége; baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás; útlemondási biztosítás (csak út-
lemondási biztosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási bizto-
sítás a részvételi díj 1,5%-a).

2017. december 2–17.

Belső kabinban 529 000 Ft/fő-től

Külső, ablakos kabinban 599 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 625 000 Ft/fő-től

Kikötői illeték 65 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 12 USD/fő/éj

HAWAII – ORCHIDEÁK FÖLDJÉN
Útvonal: Los Angeles – Maui – Honolulu – Kauai – Kona – Hilo – 
Ensanada – Los Angeles
Hajótársaság: Carnival Cruise Line
Hajó: Carnival Miracle
Időtartam: 15 éjszaka
Ellátás: teljes ellátás
Az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazáshoz ESTA engedély vagy vízum szükséges.

Maui: tradícionális Hawai táncest, Halekula vulkán
Honolulu: Polinéz kulturális központ, Atlantis tengeralattjáró
Kauai: Waimea-kanyon, Mudburg-vízesés
Kona: sznorkeltúra, Kona folklor
Hilo: városnézés
Ensenada: bortúra

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendők. 
Minden kabintípus több ár kategóriában foglalható, a megadott árak 
a legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Los Angeles (Amerikai Egyesült Államok) – 1630

2. nap Tengeren – –
3. nap Maui (Hawaii) 1000 2300

4. nap Honolulu (Hawaii) 900 2300

5. nap Kauai (Hawaii) 730 17 30

6. nap Kona (Hawaii) 1000 1800

7. nap Hilo (Hawaii) 800 1700

8. nap Tengeren – –
9. nap Ensanada (Mexikó) 1500 2000

10. nap Los Angeles (Amerikai Egyesült Államok) 900 –

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a hajón a kiválasztott kabinkategóriában; all inclusive ellá-
tás a hajón; a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata. 
A részvételi díjon felül fizetendő: a kikötőbe jutás költsége, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás (csak útlemondási biz-
tosítás kötésekor a részvételi díj 2%-a, EUB baleset-, betegség- és poggyászbiztosítással egyidejűleg az útlemondási biztosítás a részvételi díj 1,5%-a).

2017. febr. 18.

Belső, ablak nélküli kabinban 179 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 239 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 276 000 Ft/fő-től

2017. jan. 7., 14., 21., 28., febr. 4., 11.

Belső, ablak nélküli kabinban 195 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 255 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 285 000 Ft/fő-től

2016. dec. 22.

Belső, ablak nélküli kabinban 209 000 Ft/fő-től

Ablakos kabinban 269 000 Ft/fő-től

Balkonos kabinban 299 000 Ft/fő-től

Kikötői illeték 65 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj (a helyszínen fizetendő) kb. 72 EUR/fő

A KANÁRI-SZIGETEK
Útvonal: Gran Canaria – Tenerife – La Palma – Agadir – Lanzarote – 
Fuerteventura – Gran Canaria
Hajótársaság: Pullmantur Cruises
Hajó: Horizon
Időtartam: 7 éjszaka
Ellátás: all inclusive
Utazás: egyénileg

Tenerife: szigettúra, bálnales
La Palma: quad-túra
Agadir: Agadír városnézés, Marrakech városnézés
Lanzarote: Buggy szafari, Tengeralattjáró túra
Fuerteventura: kajaktúra
Gran Canaria: Bandama vulkán és bortúra

EGYÉNI
TENGERI  HAJÓÚT

A részvételi díjak kétágyas kabinban történő elhelyezéssel értendőek. 
Minden kabintípus több árkategóriában foglalható, a megadott árak 
a legalacsonyabb árú kabinkategóriára vonatkoznak.

Menetrend Kikötő Érkezés Indulás

1. nap Gran Canaria – 2300

2. nap Tenerife 700 2300

3. nap La Palma 1000 1800

4. nap Tengeren – –
5. nap Agadir/Marokkó 700 1900

6. nap Lanzarote 1300 2359

7. nap Fuerteventura 900 1800

8. nap Gran Canaria 700 –

Ízelítő a látnivalókból, kirándulásokból
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Általános szerződési feltételek 
az OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21., telefonszám: 354-7300, fax szám: 999-7958, adószám: 10174902-2-41, bankszámlaszám: 11794008-
20500612, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bejegyzési szám: R-0115/92/2001., vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.) által szervezett külföldi utazásokra

1. Irányadó jogszabályok
Az OTP Travel Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv uta-
zási szerződésekről szóló rendelkezései (Ptk. 6:254. §), az utazási szerződésről szóló 
281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései (a továbbiakban: R.). 

2. Az utazási szerződés létrejötte
Az utazási szerződés a Megrendelő(k)/Utas és az OTP Travel Kft. között az utazási 
szerződés aláírásával és a visszaigazolás kézhez vételével jön létre. Az írásos meg-
rendelésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatko-
zatot, melyeket a R. 4. § (1) bekezdése meghatároz.
Ha a Megrendelő nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (je-
lentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), így teljes bizonyító erejű ma-
gánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Ameny-
nyiben az eljáró személy (megbízott) az OTP Travel Kft. felé a Megrendelő (megbízó) 
és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből 
fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó válik. Az eljáró személy (meg-
bízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – ok-
iratot, tájékoztatót a megbízónak haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró sze-
mély meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, 
eljárásából fakadó – az OTP Travel Kft-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – káro-
kért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyi-
ben az OTP Travel Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt kifejezetten csak 
feltételesen fogadja el, úgy az utazási szerződés létrejön, azonban ilyen esetben az 
OTP Travel Kft. a szerződést követő 10 napon belül – amennyiben az utazás meg-
kezdéséig hátralevő idő ennél kevesebb, 2 napon belül – indokolás nélkül elállhat az-
zal, hogy köteles a már befizetett előleget, és az előleg után a megfizetés napjától 
a visszafizetésig számított időre járó, érintett naptári félévet megelőző utolsó na-
pon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot a Megrende-
lő részére megfizetni.

3. Az utazási szerződés tartalma
3.1 Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő felek adatait,
b) a Megrendelő által megrendelt szolgáltatást,
c) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
d) a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
e) adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,
f) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a 
szolgáltatás díja), forintban meghatározva,
g) a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték 
és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri 
illeték) forintban meghatározott összegét,
h) az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott össze-
gét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának le-
hetőségére vonatkozó megfelelő tájékoztatást,
i) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az OTP Tra-
vel Kft. a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,
j) az arra való figyelemfelhívást, hogy a Megrendelő az utazási szerződésben vál-
lalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását haladéktalanul köteles közölni 
az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szol gáltatóval, valamint
m) utazásközvetítő (amennyiben közreműködésével történik a szerződés megköté-
se) nevét és adatait.
3.2. Az utazási szolgáltatások és díjak:
a) az üdülőprogramok díjai az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: a programok-
nál megadott időtartamú szállást, a megrendelt ellátást, a közlekedés költségét (ki-
véve, ha az OTP Travel jelzi, hogy az ár nem tartalmazza a közlekedés költségét), a 
transzfert a külföldi repülőtérről a szálláshelyre és vissza (kivéve, ha az OTP Tra-
vel jelzi, hogy az ár nem tartalmazza a transzfer költségét, a betegség-, baleset- és 
poggyász biztosítást (kivéve, ha az OTP Travel jelzi, hogy az ár nem tartalmazza), az 
útlemondási biztosítást. A külön fizetendő felárakat az árlista tartalmazza.
b) a programfüzetben feltüntetett szálláshelyek kategóriába sorolásánál, ameny-
nyiben eltér az adott ország kategóriába sorolása a hazaitól, a komfortfokozat ha-
zai besorolás szerinti megfelelőjét is tartalmazza a katalógus. Az OTP Travel Kft. a 
szállodaváltoztatás jogát azonos kategórián belül fenntartja. 
c) szobák: a kétágyas szállodai szobák általában pótágyazhatóak, a harmadik ágy 
pótágy, melyhez külön olvasólámpa nem tartozik. Lehetőség van egyágyas szoba 
foglalására is felár ellenében, az egyágyas szobák – a magasabb ár ellenére – kismé-
retűek. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szobákat érkezés napján 14 órá-
tól lehet elfoglalni, az elutazás napján 10 óráig el kell hagyni. 
d) ellátás: kontinentális reggeli: egy péksütemény vagy kenyér, egy-egy dzsem, mi-
nivaj, kávé vagy tea. Büféreggeli, -ebéd, -vacsora: önkiszolgálás svédasztalos rend-
szerben – tartalma, választéka és minősége a szálloda kategóriájától és a helyi szo-
kásoktól függ. Félpanzió: reggeli és vacsora. Teljes panzió: reggeli, ebéd és vacsora. 
All inclusive ellátás: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, valamint napközben a 
snack-bár választéka és korlátlan mennyiségű ásványvíz, üdítőital, bor, sör, helyi al-
koholos ital, kávé és tea áll rendelkezésre. Ultra all inclusive ellátás: teljes ellátás bü-
férendszerben, minden étkezés: reggeli, késői reggeli, ebéd, snack, vacsora, fagylalt, 
valamint az italfogyasztás (helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok) ingye-
nes. Egyes import italok és a friss gyümölcslevek térítés ellenében kaphatók. Az all 
inclusive ellátást biztosító szállodákban az utasok általában egy karszalagot kap-
nak, mely feljogosít az ingyenes szolgáltatások igénybevételére. Érkezési és eluta-

zás napokon a repülőgép érkezési-indulási időpontja miatt előfordulhat, hogy egyes 
szolgáltatások nem teljes mértékben vehetők igénybe.
e) repülőgép: az utazás minden esetben turistaosztályon történik. Menetrend sze-
rinti repülőjáratokon lehetőség van felár fizetése ellenében magasabb osztályú 
helyfoglalásra. Csoportos utazásnál a repülőjegyeket az idegenvezető adja át a re-
pülőtéren. Egyéni Megrendelők esetében a repülőjegyeket az OTP Travel budapes-
ti repülőtéri irodájában indulás előtt 2 órával lehet átvenni. A repülőjáratok menet-
rendjét a légitársaság határozza meg. A légitársaság a menetrend és az útvonal 
változtatás jogát fenntartják. A pontos indulási és érkezési időpontokat az indu-
lás előtt átadott úti okmányok tartalmazzák. Az utazás első és utolsó napja utazá-
si napnak számít, nem lehet teljes nyaralási napnak tekinteni.
f) programok, városnézések: egész napos városnézés vagy kirándulás: 4–5 órás 
program magyarul beszélő idegenvezetővel. Fél napos program: 2–3 órás városné-
zés vagy kirándulás magyarul beszélő idegenvezetővel. Panorámás városnézés: be-
lépő nélküli, autóbuszos, informatív városnézés helyi idegenvezetővel. Rövid séta: 
maximum 1 óra, mely nem tartalmaz idegenvezetést.
g) fakultatív kirándulás: partnerirodák által szervezett angol, német nyelvű garan-
tált programok. Magyar idegenvezetés minimum 30–35 fő jelentkezése esetén le-
hetséges.
h) transzferek: külföldön a repülőterek és a szálláshelyek között – az autóbuszos 
transzferek csoportosak, így útvonalaik a katalógusban szereplő szállodákat érintik, 
ahol az utasok tartózkodnak. A szállodáknál az utasok ki- és beszállásakor kisebb 
várakozások előfordulhatnak. 

4. Úti okmányok beszerzése
A kiutazáshoz érvényes világútlevél beszerzéséről a Megrendelő gondoskodik. Az 
ennek hiányából eredő összes kárért és költségért az OTP Travel Kft. felelősséget 
nem vállal. Amennyiben az OTP Travel Kft. az utazási szerződés megkötésekor vál-
lalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az OTP Travel Kft. szerzi be és tá-
jékoztatja a Megrendelőt, az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők 
elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költsé-
geiért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A Megrendelő útlevelének a hazaérke-
zést követően még hat hónapig érvényesnek kell lennie. A vízumköteles országok-
nál a vízum díja az árlistában van feltüntetve. A vízumbeszerzés feltételeiről az OTP 
Travel Kft irodái adnak felvilágosítást. 

5. Biztosítás
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, il-
letve poggyászbiztosítást, valamint ha az OTP Travel Kft. a Megrendelő javára szóló 
utazási biztosítást kötött, az OTP Travel köteles a biztosítási kötvényt, az adott biz-
tosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonyla-
tot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadá-
sával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.

6. A Megrendelő által fizetendő teljes díj
6.1. A Megrendelő által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában - magában 
foglalja a megrendelő által igénybe vett szolgáltatások díját, amely magában fog-
lalja a szervezési és eljárási díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték 
és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri il-
leték, a helyszínen fizetendő adók és illetékek) forintban meghatározott összegét. 
6.2. A katalógusban megadott árak nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket, a ví-
zumdíjat, a fakultatív programok árát, esetenként a belépők felárát.

7. Az Megrendelő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje
Az utazási szerződés megkötésekor a megrendelő az általa fizetendő részvételi díj 
legfeljebb 40%-át – kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szi-
gorúbb kötelezettséget ró az OTP Travel Kft-re – köteles megfizetni. Az megrende-
lő által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére a megrendelő az 
utazás megkezdése előtti 15. napig köteles. Az egyedi szerződésben megadott fizeté-
si határidő azonban nem lehet korábban, mint az utazás megkezdése előtti 30. nap, 
kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesí-
tésre van szükség. Amennyiben a megadott időpontig a Megrendelő nem egyenlíti 
ki a teljes fizetendő díjat, az OTP Travel Kft. külön értesítés nélkül elállhat az utazási 
szerződéstől. A Megrendelő ez esetben köteles az OTP Travel Kft-nek a jelen Általá-
nos Szerződési Feltételek 8. pontjában rögzített kötbért – az ott szabályozott módon 
és mértékben – az OTP Travel Kft. írásbeli felhívására megfizetni. Az OTP Travel Kft. 
a Megrendelő által fizetendő teljes díj befizetése ellenében „részvételi jegyet” ad át 
a Megrendelőnek, melyet a társasutazás megkezdése előtt az OTP Travel Kft. meg-
bízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben a megrendelő az utazáson nem vehet 
részt. Társasutazás során a Megrendelő a programban nem szereplő, előre be nem 
fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel vehet igénybe.

8. A Megrendelő által fizetendő kötbér
Ha a Megrendelő az utazás megkezdése előtti 60. napon belül utazását lemondja, 
vagy egyéb nem az OTP Travel Kft-nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, 
az alábbi kötbért tartozik megfizetni:
60–36. nap esetén: a részvételi díj 10%-a;
35–15. nap esetén: a részvételi díj 40%-a;
14–4. nap esetén: a részvételi díj 70%-a;
3 napon belüli lemondás esetén, illetve lemondás nem közlése esetén a rész vételi 
díj 100%-a. A részvételi díjhoz hozzászámítandó a megrendelt fakultatív progra-
mok díja is.
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Az OTP Travel Kft. jogosult az őt megillető fenti összegeket a Megrendelő által 
bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartás-
ra. Amennyiben a Megrendelő által befizetett összeg nagyobb, mint az OTP Tra-
vel Kft-t megillető kötbér, úgy az összeg a Megrendelőnek haladéktalanul visszajár. 
Amennyiben a Megrendelő által befizetett összeg nem fedezi az OTP Travel Kft-t 
megillető összeget, úgy a különbözetet a Megrendelő a lemondás közlésétől, illetve 
a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjá-
tól számított 5 napon belül köteles megfizetni.
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. által szervezett külföldi társasutazáson ható-
sági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továb-
bá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, az OTP Tra-
vel Kft-t megillető és 8. pontban részletezetteknek megfelelően a Megrendelő által 
befizetett díjból (díjelőlegből) kötbér címén visszatartott kártalanítást a biztosító-
társaság – a kártalanítás 80 százalékáig – a biztosítás feltételei szerint megtéríti. 
Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt 
a külföldi társasutazáson, mert törvényes házastársa, gyermeke, szülője, testvére 
vagy élettársa igazolt betegségéből vagy halálából vált utazásképtelenné. A bizto-
sítótársaság a kártalanítást abban az esetben téríti meg, ha a lemondás az utazás 
megkezdésének időpontjáig megtörténik. 
Ha azonban a Megrendelőt saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jog-
szabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak 
az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások 
forint ellenértékére tarthat igényt. A Megrendelő a részvételi díjban szereplő közös 
költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatéríté-
sét nem követelheti. 
Ha a Megrendelő saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hi-
ánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyan-
ezen ok miatt a Megrendelőnek ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyer-
meke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 8. pont szerinti kötbért 
tartozik megfizetni. 

9. A Megrendelő által fizetendő teljes díj módosítása
Az OTP Travel Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a rész vételi dí-
jat felemelheti az alábbi okokból:
a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb 
kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
c) deviza – az OTP Travel Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatáro-
zott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt.

10. Engedményezés
A Megrendelő az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult 
olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződés-
ben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről a Megrendelő haladékta-
lanul köteles az OTP Travel Kft-t tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően ke-
letkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt 
többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

11. A szerződés módosításának kezdeményezése a Megrendelő részéről
Ha a Megrendelő az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegé-
szítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezde ményezi, a Meg-
rendelő köteles az OTP Travel Kft. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit 
a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség 2000 Ft mó-
dosításonként. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, uta-
zók létszámának csökkenése – módosítására a Megrendelő részéről tett kezdemé-
nyezést – függetlenül a Megrendelő által használt elnevezéstől – az OTP Travel Kft. 
az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti. Az OTP Travel Kft. a Megrendelő ál-
tal szándékolt új szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elállásra 
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, és mint új szerződést köti meg.

12. A Megrendelő elállása a szerződéstől
A Megrendelő az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás meg-
kezdése előtt bármikor elállhat. Ha az OTP Travel Kft. az utazási szerződés valamely 
lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosí-
tani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles 
erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben a Megrendelő 
elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a megemelt szolgálta-
tási díjjal együtt, a felek az utazási szerződést módosítják. A Megrendelő a dönté-
séről köteles az OTP Travel Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a Meg-
rendelő a változás közlésétől számított 15 napon belül elállási szándékát nem jelenti 
be, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szerződésmódosítást 
elfogadta. (A változás közlésétől számított határidő számításánál a közlést tartal-
mazó értesítés kézhezvételének időpontja az irányadó. Amennyiben ez nem állapít-
ható meg, úgy a postai úton feladott küldeményt a feladástól számított 5. napon 
kézbesítettnek kell tekinteni.)
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. által megtenni kívánt jelentős módosítások mi-
att áll el a szerződéstől, úgy az alábbi jogok illetik meg:
a) a Megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgálta-
tásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az OTP Travel Kft.-nek lehetősége van,
b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a 
Megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az OTP Travel Kft.-
nek a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az ezen összeg után az uta-
zási szerződés megkötésétől a visszafizetésig tartó időre az érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ka-
mat megfizetésére köteles, továbbá köteles megtéríteni a Megrendelőnek az elállás 
következtében felmerült kárát.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazá-
si szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célor-
szágokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az OTP Travel Kft. 
köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a he-
lyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az OTP Travel Kft. köteles 
a díjkülönbözetet a Megrendelőnek megtéríteni. Ebben az esetben a Megrendelő
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerző-
dést, vagy
b) elállhat a szerződéstől és az OTP Travel Kft. köteles a teljes befizetett díjat visz-
szafizetni.

13. Az OTP Travel Kft. elállása a szerződéstől
Az OTP Travel Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett 
nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az OTP Travel Kft. nem a Megren-
delő érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,
a) a Megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgálta-
tásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az OTP Travel Kft-nek lehetősége van, és
b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a 
Megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az OTP Travel Kft. 
a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és ezen összeg után az utazási szer-
ződés megkötésétől a visszafizetésig számított időre az érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ka-
mat megfizetésére köteles.
Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az 
OTP Travel Kft. köteles a díjkülönbözetet a Megrendelőnek megtéríteni.
Ha az OTP Travel Kft. nem a Megrendelő érdekkörében felmerült okból áll el az uta-
zási szerződéstől, a jelen pontban meghatározottakon túlmenően köteles a Meg-
rendelőnek az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha
a) az OTP Travel Kft. elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül 
eső), ésszerűen el nem hárítható és a szerződéskötés időpontjában előre nem látha-
tó külső körülmény miatt – ide nem értve valamely személy magatartását, illetve a 
túlfoglalás esetét – került sor, vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri 
el, és az OTP Travel Kft. elállásáról a Megrendelőt írásban, az utazási szerződésben 
megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

14. Az OTP Travel Kft. felelősségvállalása
14.1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az OTP Travel Kft. fe-
lel. Ha az OTP Travel Kft. a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerző désnek megfe-
lelően teljesíti, köteles a szolgáltatási díjat (a részvételi díjat) arányosan leszállítani.
Az OTP Travel Kft. nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, 
ha a Megrendelő a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatá-
rozásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az uta-
zás megkezdését követően az OTP Travel Kft. az utazási szerződésben megha-
tározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más 
megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgálta-
tás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkü-
lönbözet a Megrendelőre nem hárítható át. Ha az OTP Travel Kft. ilyen részszol-
gáltatást nem tud nyújtani, vagy a Megrendelő azt indokolatlanul nem fogadja 
el, az OTP Travel Kft. – amennyiben a Megrendelő erre igényt tart – köteles gon-
doskodni a Megrendelőnek az utazás kiinduló helyére vagy a Megrendelő által 
elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállí-
tásról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével 
csökkentett befizetett díjat visszafizetni. A Megrendelő az utazási szerződés-
ben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogá-
sát az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a 
közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a 
helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő a Megrendelő be-
jelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köte-
les jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát a Megrendelőnek átadni. 
Az utaskísérő köteles az OTP Travel Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, továb-
bá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában 
– ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – a Megrendelő az OTP Travel 
Kft-t köteles tájékoztatni.
14.2. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe ve-
vő Megrendelők létszáma eléri a tizenöt főt, az OTP Travel Kft. köteles gondoskod-
ni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általá-
nosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem 
kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem 
tartanak igényt. Ha az utazást külön járati autóbusszal bonyolítják le, az OTP Tra-
vel Kft. felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utas jegyzék) az autó-
busz vezetőjének rendelkezésére álljanak. 
14.3. Az OTP Travel Kft. felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás tel-
jesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem 
az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető visz-
sza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatar-
tására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazá-
si szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az 
OTP Travel Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt 
képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
A b) és c) pont esetében az OTP Travel Kft. köteles segítséget nyújtani a Megrendelő-
nek, ha nehézségei támadnak.
14.4. Az OTP Travel Kft. kijelenti és a Megrendelőnek a jelen Általános Szerződé-
si Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy az utazási szerződés nem-teljesíté-
séből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a 
részvételi díj) összegének kétszeresében maximált.



A felek között létrejött utazási szerződés kötelező adatai

Megrendelő neve: ............................................................ ............................................................, lakcíme:  .......................................................................................................................

az utazás megnevezése, helye:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Időpont: ............................................................, pozíciószám: ............................................................, megrendelt szolgáltatások:  .....................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Visszaigazolás száma: ............................................................, a megrendelt szolgáltatás összege: ............................................................, a megrendelt szolgálta-

táson felüli egyéb terhek összege (adók, illetékek, stb.): ............................................................, a megrendelt szolgáltatások az OTP Travel Kft-nek fize-

tendő teljes összege: ............................................................, kötbérmentes lemondási határidő: .......................................................................................................................  

Alulírott ....................................................... ezúton nyilatkozom az OTP Travel Kft. szervezésében lefoglalt utazással kapcsolatban a következők szerint:

A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított áfa-törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által 

nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy 

 adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe, 

 adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Dátum: ………………………………….………………………………….

Alulírott ………………………………….…………………………………. ………………………………….…………………………………. kijelentem, hogy az OTP Travel Kft. általános szerződési 
feltételeit megkaptam, azt átolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelezően elfogadom.

Dátum: ………………………………….…………………………………. Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………………….………………………………….

Záradék:
Alulírott ………………………………….…………………………………. kijelentem, hogy az ÁSZF 3.1. j) és 14.4. pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékozta-
tásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

Dátum: ………………………………….…………………………………. Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………………….………………………………….

Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………………….…………………………………. OTP Travel Kft. aláírása: ………………………………….………………………………….

Az OTP Travel Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatar-
tásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét 
jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
Ha a Megrendelő az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazá-
si szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazás-
közvetítőnél is bejelentheti.

15. Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási szerződéssel kapcsola-
tos külön rendelkezések
Az OTP Travel Kft. által értékesített utazási csomagra, a részvételi díjra és az utazá-
si szerződés feltételeire vonatkozóan a Megrendelő rendelkezésére bocsátott tájé-
koztatónak (a továbbiakban: programfüzet) egyértelműen és pontosan tartalmaz-
nia kell az utazási szerződés tartalmán túlmenően
a) az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát,
b) az úti célt, az útvonalat (útitervet) és a jelentősebb tartózkodási helyeket,
c) a szálláshely helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely 
szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti 
ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatko-
zó figyelemfelhívást, valamint – ha beazonosítható – a komfortfokozat hazai beso-
rolás szerinti megfelelőjét,
d) a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszol-
gáltatásokra nyújt fedezetet,
e) a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és 
egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri il-
leték) forintban meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére vo-
natkozó figyelemfelhívást,
f) a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fenn-
maradó része megfizetésének rendjét,
g) a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját,
h) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet),
i) azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továb-
bá azt a határidőt, ameddig az OTP Travel Kft. az utazásnak a legalacsonyabb lét-
szám el nem érése okán történő elmaradásáról a Megrendelőt értesíteni köteles,
j) az utazással érintett úti okmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt 
egyéb különleges előírásokat, továbbá
k) az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.
l) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő 
indulási és érkezési időpontokat és helyeket,
m) a Megrendelő által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az OTP Travel 

Kft. által szervezetten a részvételi díjban benne foglalt fakultatív progra mokon 
való részvétel feltételeit, 
n) azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, 
illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, valamint 
o) a Megrendelő külön kéréseit, amelyeket az utazási szerződés megkötése előtt 
közölt az OTP Travel Kft-vel.
Az OTP Travel Kft. az utazási csomagként értékesített utazás megkezdése előtt leg-
alább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtar-
tam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – köteles a Meg-
rendelőt (a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét) írásban tájékoztatni 
a következőkről:
a) az OTP Travel Kft-nek a Megrendelő célállomásán található, magyarul vagy ál-
talánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az utazás-
szervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban 
általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegen veze tésre jogosult utaskísérői 
feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában 
arról a telefonszámról vagy egyéb infor mációról, amely lehetővé teszi a Megren-
delő számára az utazás szer vezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi 
utazás szervezőről, amelyhez a Megrendelő szükség esetén segítségért fordulhat,
b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén 
kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehe-
tőségéről,
c) a Megrendelő által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben 
nem tette közzé,
d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, 
valamint a Megrendelő által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas osz-
tályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonatos hálófülke).
Az OTP Travel Kft. fennmartja jogát, hogy a katalógusban foglaltaktól eltérjen, hogy 
a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt a Megrendelővel igazolható 
módon közli.

16. Vagyoni biztosíték
Amennyiben az OTP Travel Kft. nem tesz eleget a Megrendelők házhozszállításá-
ra vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettsé-
gének, akkor a Megrendelő az igényének érvényesítése végett közvetlenül az OTP 
Bank Nyrt-hez fordulhat. Az OTP Travel Kft. ferihegyi irodája az év 365 napján 06:00 
és 22:00 óra között a 297–1900 telefonszámon rendelkezésre áll. Egyéni Megren-
delők részére folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámot az elutazás előtt áta-
dott utaslevél tartalmazza.
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...honlap határok nélkül

...mert biztosan utazik

Keressünk 
együtt!
Személyes utazási szak-
tanácsadóink az Ön igényei 
megismerése után a legmeg-
felelőbb utat állítják össze!

Hívjon minket!
+36 1 486 6600
Szakértőink minden utazási 
kérdése kapcsán készséggel 
állnak rendelkezésre!

Segítünk!
Az OTP Travel irodáiban 
személyesen állunk 
az Ön rendelkezésére!

Felfedezés
Kaland

Inspiráció
Élmények
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www.repulojegy-vasarlas.hu
Repülőjegy foglalás gyorsan, kedvezően, megbízhatóan!

Áraink a teljes fizetendő összeget tartalmazzák, 
nincsenek további költségek!

INTÉZZE REPÜLŐJEGY- ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁSÁT 
FOTELJE KÉNYELMÉBŐL!

Állítsa össze utazását személyes 
igényeinek megfelelően, 
foglalja le repülőjegyét, szállodáját 
és biztosítását egy helyen! 

Még nem döntött? 
Segítségre van szüksége?

Keresse szakértőinket, akik az év minden napján 
0630 és 2130 óra között várják érdeklődését!

(1) 354 7302 és repulojegy@otptravel.hu
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OTP Travel irodák

www.otptravel.hu

1061 Budapest, Andrássy út 29.
Tel.: (1) 374-7283,  374-7284
Fax: (1) 374-7282
E-mail: vakacio@otptravel.hu

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.
Tel.: (1) 486-6060, 486-6061, 62, 63
Fax: (1) 338-2447
E-mail: nyaralas@otptravel.hu

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2B Terminál – galéria szint
Tel.: (1) 296-5490, 296-5491 
Fax: (1) 296-5492
E-mail: repter@otptravel.hu

4029 Debrecen, Csapó utca 40.
Tel./fax: (52) 422-588, 342-066
E-mail: debrecen@otptravel.hu

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311-249 Fax: (96) 311-510
E-mail: gyor@otptravel.hu

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415-999 Fax: (82) 416-139
E-mail: kaposvar@otptravel.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416-580 Fax: (76) 493-198
E-mail: kecskemet@otptravel.hu

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504-303, 504-304 Fax: (42) 504-315
E-mail: nyiregyhaza@otptravel.hu

3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
Tel.: (32) 512-015 Fax: (32) 512-016
E-mail: salgotarjan@otptravel.hu

6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552-552 Fax: (62) 552-551
E-mail: szeged@otptravel.hu

INFORMÁCIÓS VONAL: (1) 486 6600
Az OTP Travel az év 365 napján reggel 6 órától este 10 óráig teljes körű 
idegenforgalmi szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Tisztelt Ügyfelünk!

Bízunk benne, hogy valamennyi szolgáltatásunkkal elégedett lesz. Amennyiben valamelyik szolgáltatással 
kapcsolatban észrevétele merülne fel, úgy kérjük, hogy a hatályos jogszabályok szerint a helyszínen idegen-
vezetőnkkel vagy szolgáltató partnerünkkel jegyzőkönyvet vetessen fel, melyet visszaérkezését követően 
8 napon belül szíveskedjék irodánk részére elküldeni. Panaszát természetesen megfelelő körültekintéssel ki-
vizsgáljuk és orvosoljuk. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy amennyiben panasza elbírálását nem megfe-
lelőnek ítéli meg, úgy jogorvoslatért a megyeszékhelyenként működő békéltető testületekhez is fordulhat.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:



Álmodjon
    többről

Az ággyá alakítható ülésen töltött édes pihenéséből ébredve 
számtalan módon inspiráljuk Business osztályunkon. 
Nevessen a legújabb vígjátékokon, és kóstolja meg ínyenc 
ételeinket. Ébredés után a frizurája lesz az egyetlen gondja!


