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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 3 éjszakai szállás a választott szálloda kétágyas, zuhanyozós szobáiban, reg-
geli, repülőtéri transzferek, egy félnapos városnézés Fokvárosban angolul beszélő sofőr /idegenvezetővel, baleset-, betegség-és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fizetendő: a repülőjegy Fokvárosba, melynek aktuális árairól az OTP Travel irodái 
készséggel adnak felvilágosítást.

2016. november 1. és 2017. március 31. között
(kivéve a 2016. dec. 20. és 2017. jan. 10. közötti ünnepi időszak)  
3 csillagos szállodában

Kétágyas szobában 127 000 Ft

Egyágyas szobában 189 000 Ft

4 csillagos szállodában

Kétágyas szobában 213 000 Ft

Egyágyas szobában 324 000 Ft

Fakultatív programok

Egész napos Cape-félsziget 54 000 Ft

Egész napos borvidék 46 000 Ft

Minimum létszám: 4 fő. 

FOKVÁROS 
1. nap Megérkezés Fokvárosba. Privát transzfer a választott szállodába. 
Rövid pihenés után félnapos városnézés a gyönyörű fekvésű városban: 
a belváros felhőkarcolói, a Maláj negyed, a Jóreménység vára, 
a Company's Garden a parlament épületével. Jó idő esetén helyszíni fi-
zetéssel (kb.22 EUR/fő) lehetőség nyílik kabinos felvonóval feljutni 
a város jelképévé vált Tábla-hegyre. Továbbutazás a Signal-hegyre, 

ahonnan csodálatos kilátás nyílik az Atlanti- óceánra. A Robben-sziget 
is látható, ahol Nelson Mandela raboskodott. A program végén láto-
gatás egy gyémántcsiszoló és ékszerkészítő üzembe, majd séta a város 
bevásárló és szórakoztató központjának számító Victoria & Alfred 
Waterfronton. Szállás Fokvárosban. 

2. nap Szabad program Fokvárosban. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos kirándulás a Cape-félszigeten: a 12 Apostol hegyvo-
nulata mentén haladva utazás egy, az Atlanti-óceán partján fekvő 
hangulatos halászfaluba. Jó idő esetén hajókirándulás tehető a 
fókák szigetére, ahol kb. 4000 fóka él. Továbbutazás a Jóreménység 
Foka Nemzeti Parkba, ahol az Atlanti- és az Indiai-óceán találkozá-
sának a Cape Point-nak, majd a Jóreménység-fokának megtekintése. 
Végül a félsziget egyik különleges látványossága következik, az afrikai 
pingvinek kolóniája Simon's Town mellett. Szállás Fokvárosban.

3. nap Szabad program Fokvárosban. Fakultatív programlehetőség: egész 
napos kirándulás a Fokváros környékén található borvidékre. Útközben 
rövid megálló Paarlban, ahol az afrikans nyelv emlékművének megtekin-
tése. Továbbutazás Stellenboschba, mely fokföldi stílusban épült fehér 
házairól híres, látogatás a Falu Múzeumban, mely az első telepesek életét 
mutatja be. A túra két, borkóstolóval egybekötött látogatást tartalmaz 
egy borgazdaságban illetve pincészetben. Szállás Fokvárosban. 

4. nap Transzfer a repülőtérre, hazautazás vagy hosszabbítási lehetőség.

DÉL-AFRIKA

KALANDOZÁSOK
EGYÉNILEG
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: uta-
zás Johannesburg repülőtér- Kruger Nemzeti Park között személy-
gépkocsival, 2 éjszakai szállás helyi  négycsillagos kategóriájú szál-
loda kétágyas, zuhanyozós szobáiban, félpanziós ellátás, baleset-, 
betegség-és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. A részvé-
teli díjon felül fizetendő: a repülőjegy költsége.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: uta-
zás Johannesburg repülőtér - Sun City - Pilanesberg Nemzeti Park 
- Johannesburg között személygépkocsival, 2 éjszakai szállás Sun 
City-ben helyi háromcsillagos, 1 éjszaka a Pilanesberg Nemzeti Park 
területén négycsillagos lodge kétágyas, zuhanyozós szobáiban, reg-
geli, egy vacsora, félnapos nyitott járműves szafari, baleset-, beteg-
ség-és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. A részvételi dí-
jon felül fizetendő: a repülőjegy költsége.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éj-
szakai szállás Johannesburgban, 2 éjszakai szállás Livingstone-ban 
helyi háromcsillagos kategóriájú szállodák kétágyas, zuhanyozós 
szobáiban, reggeli, egy kb. háromórás Viktória vízesés túra helyi, 
angolul beszélő idegenvezetővel , baleset-, betegség-és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fizetendő: 
a repülőjegy költsége.

2016. november 1. és 2017. március 31. között
(kivéve a 2016. dec. 20. és 2017. jan. 10. közötti ünnepi időszak) 

Kétágyas szobában 246 000 Ft

Egyágyas szobában 284 000 Ft

Fakultatív programok árai

Egész napos szafari 42 000 Ft

Minimum létszám: 4 fő. 

2016. november 1. és 2017. március 31. között
(kivéve a 2016. dec. 20.- 2017. jan. 10. közötti ünnepi időszak)  

Kétágyas szobában 248 000 Ft

Egyágyas szobában 332 000 Ft

Minimum létszám: 4 fő. 

2016. november 1. és 2017. március 31. között
(kivéve a 2016. dec. 20.- 2017. jan. 10. közötti ünnepi időszak)

Kétágyas szobában 212 000 Ft

Egyágyas szobában 345 000 Ft

Vízum Zambiába belépéskor 50 USD
Fakultatív programok árai

Hajókázás a Zambezi folyón 27 000 Ft

3 órás szafari a Mosi-oa-Tunya Nemzeti Parkban 19 000 Ft

Minimum létszám: 4 fő. 

KRUGER NEMZETI PARK 
1. nap Megérkezés Johannesburgba. Transzfer személygépko-
csival a Kruger Nemzeti Parkba, Dél-Afrika legnagyobb és leghí-
resebb vadrezervátumába (kb.450 km). Útközben rövid, panorá-
más városnézés a fővárosban, Pretoriában: a gyönyörű parkkal 
körülvett Union Building épületének megtekintése, ahol min-
denkori elnöki irodák kapnak helyet. Késő délután megérkezés a 
nemzeti parkba, mely 147 féle emlősnek, köztük az öt nagyvad-
nak (oroszlán, párduc, bivaly, elefánt, orrszarvú) és több mint 
500 féle madárnak ad otthont. Vacsora és szállás a nemzeti 
parkhoz közeli szálláshelyen.

2. nap Szabad program. Fakultatív programlehetőség: egész napos 
szafari nyitott járművel, helyi vezetővel. Vacsora és szállás a nem-
zeti parkhoz közeli szálláshelyen.

3. nap Reggeli után visszautazás személygépkocsival Johannesburg 
repülőterére a különleges természeti látnivalókban gazdag panorá-
ma útvonalon (kb. 450 km). Útközben látható Graskop, a 30 m ma-
gas Pinnacle meredek sziklaképződménnyel, Lisbon Falls, a 90 m 
magasságból alázuhanó vízesés és a Blyde kanyon, melyet a világ 
harmadik legnagyobb kanyonjaként tartanak számon. Hazautazás 
menetrend szerinti repülőjáratokkal. 

VIKTÓRIA VÍZESÉS – ZAMBIA 
1. nap Megérkezés Johannesburgba. Transzfer a szállodába. Szabad 
program. Szállás Johannesburgban.

2. nap Reggeli után elutazás az egyénileg foglalt repülővel Living-
stone-ba. Transzfer a szállodába. Délután a Föld egyik legszebb ter-
mészeti látványosságának, a Viktória vízesésnek a megtekintése a 
zambiai oldalról. A világ legszélesebb vízesése mintegy 100 méteres 
mélységbe zuhan le. Este fakultatív programlehetőség: hajókázás 
naplementekor a Zambezi-folyón. Szállás Livingstone-ban. 

3. nap Szabad program Livingstone-ban. Fakultatív program-
lehetőség: kb. 3 órás szafari nyitott járművel és helyi vezetővel a 
Mosi-oa-Tunya Nemzeti Parkban. A Zambezi-folyó mentén, a víze-
sést is magába foglaló nemzeti parkban akár zsiráf, zebra, elefánt, 
krokodil vagy víziló is látható. Szállás Livingstone-ban.

4. nap Reggeli után transzfer a livingstoni repülőtérre. Hazautazás.  

SUN CITY – PILANESBERG NEMZETI PARK 
1. nap Megérkezés Johannesburgba. Továbbutazás személygép-
kocsival Sun City-be, Dél-Afrika leghíresebb és legnagyobb üdülő-
komplexumába (kb.240 km). Útközben rövid, panorámás városnézés 
a fővárosban, Pretoriában: a gyönyörű parkkal körülvett Union Buil-
ding épületének megtekintése, ahol mindenkori elnöki irodák kap-
nak helyet. Szállás Sun City-ben.

2. nap: Pihenés, szabad program Sun City-ben. A területen négy 
szálloda, több úszómedence, mesterségesen kialakított tengerpart, 
két világszínvonalú golfpálya, kaszinó, játéktermek, mozi, szórakoz-
tatóközpont és különböző üzletek állnak a vendégek rendelkezésére. 
A szállóvendégek ingyenes belépőt kapnak az úszómedencékhez, a 
Hullámok Völgyébe, amely egy vízi paradicsom vízesésekkel, tavakkal 
és hullámmedencékkel, a kaszinóba, a teniszpályára és a madárpark-
ba. Térítés ellenében vehetők igénybe a következő szolgáltatások: 

HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Waterworld (jetski, parasailing, motorcsónak bérlése), krokodilpark, 
lovaglás, golf. A park területén közlekedő buszok igénybevétele in-
gyenes. Szállás Sun Cityben. 

3. nap: Elutazás személygépkocsival a Sun City mellett található 
Pilanesberg Nemzeti Parkba. Az ország harmadik legnagyobb rezer-
vátumában megközelítőleg 8000 vadállat él. Félnapos, (kb. 3 órás) 
nyitott járműves szafari során kis szerencsével oroszlán, elefánt, 
orrszarvú, zebra, zsiráf és számos más állatfaj látható. Vacsora és 
szállás a nemzeti park területén. 

4. nap: Reggeli után visszautazás személygépkocsival a johannes-
burgi repülőtérre. Hazautazás.
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1. nap Megérkezés Windhoekba, transzfer a szállodába, szállás 
Windhoekban.

2. nap Reggeli után elutazás a Namíb-sivatagban található szállás-
helyre. Az Atlanti-óceán partvidékén húzódó sivatag a Föld legré-
gebbi pusztasága, 1600 km hosszan, és mintegy 50-160 km széles-
ségben terül el Namíbia dél-nyugati részén. A Magyarországnyi 
méretű sivatag belső része igazi homoksivatag, ahol a szél gyakran 
óriási homokdűnéket alkot. Késő délután, naplemente idején érke-
zés a dűnék lábainál fekvő sivatagi lodge-ba, ahol vacsora és szállás. 

3. nap Reggeli után kirándulás a Namíb-sivatag egyedülálló termé-
szeti látnivalójához, Sossusvlei gigantikus, több mint 300 méter 
magas homokdűnéihez, melyek a legmagasabb ilyen jellegű képződ-
ménynek a világon. Lehetőség az egyik dűne megmászására, a siva-
tagi táj végtelen nyugalmának megtapasztalására. Ezt követően a 
túra a Sesriem kanyonban folytatódik, melynek szabálytalan for-
máját, 30-40 méter magas falait évszázadok eróziója formálta. Va-
csora és szállás a sivatagi lodge-ban. 

NAMÍBIA
4. nap Továbbutazás az óceánpart irányába, a Solitaire, a Gaub és a 
Kuiseb kanyonok érintésével. Az út a namíbiai kősivatag, kietlen, 
holdbéli tájra emlékeztető vidékén halad át. A területen él a botani-
kai szempontból egyedülálló velvícsia (welwitschia mirabilis) külön-
leges, szárazságtűrő növény. Nevét felfedezőjéről, Dr. Friedrich Wel-
witschia osztrák botanikusról kapta. Megérkezés a Walvis-öbölben 
fekvő szálláshelyre a délutáni órákban.

5. nap Délelőtt félnapos (kb. 3 órás) hajókirándulás során ismerke-
dés a Walvis-öböl gazdag élővilágával. Az óceánparti öblök számta-
lan madárfajnak adnak otthont. A hajó mellett kis szerencsével 
delfinrajok, fókák is láthatók. A hajón osztrigát és frissítőket szol-
gálnak fel. A program után továbbutazás Swakopmundba, ahol sza-
badprogram. Szállás Swakopmundban.
 
6. nap Korán reggel elutazás északra, Twyfelfonteinbe. Útközben a 
vulkáni eredetű „Burnt Mountain” és a vidék több ezer éves ősi szik-
larajzainak megtekintése. A területen, amely ma az UNESCO 
Világörökségének része, közel 2500, vadászjeleneteket, különböző 

KALANDOZÁSOK
EGYÉNILEG
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás Namíbiában légkondicionált járművel, 10 éjszakai szállás helyi három-
csillagos szállodák szafari lodge kétágyas, zuhanyozós szobáiban, reggeli, 6 vacsora, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemon-
dási biztosítás, a felsorolt programok helyi angol nyelvű idegenvezetéssel. A részvételi díjon felül fizetendő: a repülőjegy Windhoekba, mely-
nek aktuális árairól az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást.

2016. november 2., december 7.,  
2017. január 25., február 1., március 1., 20., 
április 5., 19., május 1.,10.

Kétágyas szobában 818 000 Ft

Egyágyas szobában 915 000 Ft

Vízum 46 000 Ft

Minimum létszám: 2 fő. 

rituálékat ábrázoló sziklarajzot tártak fel a kutatók. Vacsora és 
szállás Twyfelfontein közelében. 

7. nap Délelőtt az Ugab teraszok és az úgynevezett „Fingerklippe”, a ten-
gerszint felett 929 méteren található, 35 méter magas, 44 méter átmé-
rőjű, hatalmas szikla megtekintése. Továbbutazás az Etosha Nemzeti 
Parkba, mely a világ egyik legrégibb vadrezervátuma. A több mint negyed 
Magyarországnyi terület több száz emlős- és madárfaj otthona. Egy rö-
vid vadles után bejelentkezés egy helyi lodge-ba, ahol vacsora és szállás.

8-9. nap Tartózkodás és két alkalommal vadles az Etosha Nemzeti 
Parkban. A több mint 22 ezer km² kiterjedésű park jelentős részét kite-
vő mocsár az esős évszakban (novembertől-áprilisig) szinte egy hatal-
mas tóvá alakul. A sűrű, bozótos területeken nagy számban élnek 
oroszlánok, orrszarvúk, zsiráfok, antilopfélék és elefántok, valamint 
rengeteg madárfaj. Köztük számos, mára már veszélyeztetett faj is 
megtalálható. Szállás a nemzeti park környékén egy helyi lodge-ban.

10. nap Korán reggel visszautazás Windhoekba, ahol szállás.

11. nap Transzfer a repülőtérre, hazautazás. 
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1. nap Megérkezés Bali repülőterére, Denpasarba. Találkozás a helyi 
képviselővel, majd transzfer a szállodába. Szállás a választott kate-
góriájú szállodában, Tanjung Benoa-ban.

2.nap Reggeli után, a délelőtti órákban látogatás Bali kulturális köz-
pontjában, Ubudban, majd az Alas Kedaton Majomerdőben, ahol 
egészen közelről, természetes környezetükben figyelhetők meg a 
templomot őrző bolondos és vidám majmok. Helyi szokások szerint 
elkészített ebéd egy családias étteremben. Délután látogatás a he-
lyi piacon, majd a Vizipalota megtekintése, ahol a királyi család él a 
mai napig, és kertjében esténként Bali híres táncainak előadásait 
tartják. A Goa Gajah (Elefántbarlang) meglátogatása, melyhez egy 
fürdő épült 1950-ben. Este vacsora Bali egyik leghíresebb éttermé-
ben, mely mai ételeket készít, kizárólag a környéken (100-250 km-
es körzetben) termesztett hozzávalókkal. Vacsora után transzfer a 
szállodába.

3. nap Reggeli után kora reggeli indulás a sziget Tabanan tarto-
mányába, ahol egy hagyományos balinéz faluban bemutató a he-
lyi főzési szokásokról, kultúráról. Látogatás egy piacon, majd az ebéd 
elkészítése helyi szakács segítségével. Délután utazás a sziget le-
gelőkelőbb tengerparti városába, Seminyakba, ahol divatos bárok, 
medencés clubok, éttermek és üzletek találhatók. Este, naplemente 
idején vacsora egyik helyi étteremben, majd transzfer a szállodába.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 4 éjszakai szállás a választott kategóriájú szállodában, reggeli, 2 ebéd, 
3 vacsora balin, utazás légkondicionált gépkocsival, helyi idegenvezetés angol nyelven, belépődíjak, programok a leírtak szerint, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fizetendő: a repülőjegy Balira, melynek aktuális árairól 
az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást. 

BALI - „ÍZEK, IMÁK, SZERELMEK” NYOMÁBAN
4. nap Reggeli után szabad program. Késő délután látogatás a XI. 
században épült Pura Uluwatunál, mely egy sziklára épült templom 
és 70 méterre a tengerszint felett fekszik. Bali egyik legszentebb 
helyét majmok őrzik. Naplementekor egy szabadtéri hagyományos 
balinéz férfi tánc megtekintése. Este vacsora Bali legjobb homokos 
strandján, a Jimbaran öbölben, ahol az ázsiai, a spanyol és az auszt-
rál konyha különlegességeit kínálják. Transzfer a szállodába.

5. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre menetrend szerint, vagy 
a választott szállodába. A  választható szállodák felsorolása a kata-
lógus 78–81. oldalán található.

2016. november 1. és december 23. között,
2017. január 6. és március. 31. között
Háromcsillagos szállodában

Kétágyas szobában 219 000 Ft

Négycsillagos szállodában

Kétágyas szobában 222 000 Ft

Ötcsillagos szállodában

Kétágyas szobában 292 000 Ft

Minimum létszám 2 fő. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Megérkezés Jogjakartába pénteki napon, találkozás a helyi 
képviselővel. Transzfer a szállodába, ahol szállás.

2. nap Reggeli után látogatás a szultánok palotájában, Kratonban, 
mely a jávai filozófiában egyben az Univerzum központja is. A tra-
dicionális jávai ezüst és batik kézműves termékek megtekintése 
után ebéd egy helyi étteremben. Délután a UNESCO Világörökség 
részét képező Borobudur templom megtekintése, mely az egyik 
legnagyobb buddhista épület, s a tanítás kőből épült fellegvára. 
A négyszögletű teraszok a földi létet jelképezik, a fölöttük elhe-
lyezkedő három kör alakú pedig a szellemi világ szimbóluma. A fel-
ső teraszokon sztúpák sorakoznak, köztük Buddha szobrokkal. 
Szállás Jogjakartában.

3. nap Reggeli után Prambanan-ban Délkelet-Ázsia legnagyobb 
hindu templomegyüttesének meglátogatása, mely IX. század körül 
épült és 1991-ben került fel a UNESCO Világörökség listájára. A há-
rom fő templom a három hindu főisten előtt tiszteleg: Brahma – 

JÁVA KISKÖRÚT
a teremtő, Siva – a pusztító  és Visnu – a megtartó. A három kisebb 
szentély pedig az őket szolgáló állatoknak épült. Továbbutazás Ma-
langba, útközben ebéd egy helyi étteremben. Szállás Malagban.

4. nap Reggeli a szállodában, majd városnézés Malagban, mely kelle-
mes klímával, történelmi épületekkel, zöld parkokkal és hangulatos 
utcácskákkal rendelkezik. Útközben ebéd, majd továbbutazás a 
rizs-, és kávéföldekkel ölelt faluba, Kalibaruba, ahol szállás. Fakulta-
tív programlehetőség: kora reggeli kirándulás a Penanjakan-hegyen 
lévő kilátóhoz, ahonnan gyönyörű látványt nyújt a napfelkelte és a 
Bromo vulkán füstölgő krátere.

5. nap Reggeli után séta különféle ültetvényeken, idegenvezetés-
sel. A szálloda területén többek között vanília-, kávé-, kókusz-, fa-
héj-, bors-, gumifa-, kakaótermesztéssel is foglalkoznak. Utazás 
Ketapang kikötőbe, ahonnan komppal elérhető Bali szigete. Érke-
zés után transzfer a repülőtérre vagy a választott szállodába. A vá-
lasztható szállodák a katalógus 78–81. oldalán találhatók.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 4 éjszakai szállás helyi 3-4-5 csillagos besorolású szállodákban, kétágyas szo-
bában, reggeli és ebéd, belépőjegyek, utazás légkondicionált autóbusszal a leírt útvonalon, idegenvezetés, angol nyelven programok a leír-
tak szerint, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fizetendő: repülőjegy, melynek aktu-
ális árairól az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást. 

2016. november 1. és 2017. október 31. között
3-4-5 csillagos szállodában

Kétágyas szobában 138 000 Ft

Egyágyas szobában 185 000 Ft

Fakultatív program

Bromo kirándulás 29 000 Ft

Minimum létszám 2 fő. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Érkezés Havannába, találkozás a helyi, magyarul beszélő ide-
genvezetővel, majd transzfer a szállodába. Szállás Havannában. 

2. nap Reggeli után egész napos, panorámás és gyalogos városnézés 
Havanna legfőbb nevezetességeivel: Katedrális tér, Plaza de Armas, 
Kapitólium. Ebéd egy helyi étteremben. Délután kóstolóval egybekö-
tött látogatás a Havana Club Rum Múzeumban, ahol a híres rum ké-
szül. A programból természetesen nem maradhatnak ki Hemingway 
kedvenc törzshelyei sem: az Ambos Mundos hotel, ahol az „Akiért a 
harang szól” c. műve született, a La Bodeguita del Medio és a La Flo-
ridita bárok, ahonnan a híres Mojito és Daiquiri koktélok indultak vi-
lághódító útjukra. Fakultatív programlehetőség: a Tropicana Show 
megtekintése. Szállás Havannában. 

3. nap Egész napos kirándulás ebéddel az ország nyugati részé-
re, Pinar del Rio tartományba (kb. 170 km), ahol a világ legjobb 
dohányát termő ültetvények zöldellnek. Látogatás a Világörök-
ség részévé nyilvánított, festői Viñales-völgybe, amely boglya ala-
kú szikláival és természeti szépségével páratlan látványt nyújt, 

KÖRUTAZÁS KUBÁBAN, ÜDÜLÉSSEL VARADERÓN
majd ismerkedés a világhírű kubai szivar készítésével egy dohá-
nyültetvényen. Ebéd után gyalogtúra és csónakázás az „indián 
barlang”-ban. A program zárásaként a „Mural de la Historia” gi-
gantikus sziklafestmény megtekintése. Késő délután visszautazás 
Havannába. Szállás Havannában. 

4. nap Reggeli után elutazás Santa Clarába, az 1958-as kubai for-
radalom jelentős állomására: a híres páncélvonat, valamint a Che 
Guevara mau zóleum megtekintése. Ebéd után továbbutazás Sanc-
ti Spiritusba, az 1514-ben alapított koloniális kisvárosba, ahol Kuba 
legrégebbi kőhídja is található. Vacsora és szállás Sancti Spiritusban.

5. nap Elutazás az Escambray hegység lábához egy kubai farmra, 
ahol öszvérháton a környék felfedezésére és a vidéki élet meg-
ismerésére is lehetőség nyílik. A jellegzetes helyi fogásokból ál-
ló ebéd után továbbutazás a „cukormalmok völgyébe”. Látogatás 
egy cukornádültetvényre, melynek 7 emeletes tornyáról csodála-
tos panoráma nyílik a környező ültetvényekre. A program után 
utazás Trinidadba. Városnézés a szűk utcácskáival, kovácsoltvas 

KALANDOZÁSOK
EGYÉNILEG
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kapus, színes házaival lenyűgöző látványt nyújtó, több mint öt-
száz éve alapított városban, amely egykor cukorültetvényeinek 
köszönhette gazdagságát. A koloniális kisváros szinte változat-
lanul maradt fönn az eltelt több száz év alatt. A város főbb lát-
nivalóinak megtekintése: Santisima Trinidad tér, Plaza Mayor, 
Canchanchara bár. Továbbutazás Cienfuegosba, a sziget déli ol-
dalának egyik legszebb gyarmati városkájába, mely a Világörök-
ség része. Vacsora és szállás Cienfuegosban. 

6. nap Reggeli után rövid panorámás és gyalogos városnézés Cien-
fuegosban: katedrális, Jose Marti tér a régi Thomas Terry színház-
zal. A program után továbbutazás Kuba legjelentősebb természet-
védelmi területére, a Zapata-félszigetre, a madár- és állatvilágáról 
híres Montemar Nemzeti Parkba. Motorcsónaktúra a tengerbe ve-
zető természetes lagúnán, majd kikötés az őslakos tainó indiánok 
szigetén, ahol a szokásaikat bemutató „indián skanzen” megtekin-
tése. A program után látogatás az ország legnagyobb krokodilfarm-
ján. Továbbutazás a Disznó-öbölbe, mely történelmi múltja mellett 
gazdag élővilágú tengerpartjáról is híres. Ebéd egy tengerparti 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éj-
szakai szállás a választott kategóriájú szállodák kétágyas szo-
báiban (3 éj Havanna, 1 éj Sancti Spiritus, 1 éj Cienfuegos, 2 éj 
Varadero), teljes ellátás, Varaderón „all inclusive” ellátás, utazás 
a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal vagy személygép-
kocsival, helyi magyarul beszélő idegenvezető a körutazás alatt 
és magyar telefonos asszisztencia Varaderón, baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 
A részvételi díjon felül fizetendő: turista kártya díja (9 000 Ft/fő) 
és a kilépési illeték (25 CUC/fő). Repülőjegy Kubába, melynek aktu-
ális árairól az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást. 

A körutazás során és Havannában háromcsillagos panziókban, 
Varaderón háromcsillagos szállodákban

2016. nov. 1., 8., 15., 22., 29., dec. 6., 13., 2017. jan. 3., 10., 17., 24., 31.,
febr. 7., 14., 21., 28., márc. 7., 14., 21., 28., április 4., 11., 18., 25.
Kétágyas szobában 609 000 Ft

Egyágyas szobában 729 000 Ft

2016. december 20.,30.  

Kétágyas szobában 616 000 Ft

Egyágyas szobában 736 000 Ft

A körutazás során háromcsillagos szállodákban vagy panziókban, 
Havannában és Varaderón négycsillagos szállodákban

2016. nov. 1., 8., 15., 22., 29., dec. 6., 13., 2017. ápr. 4., 11., 18., 25.

Kétágyas szobában 657 000 Ft

Egyágyas szobában 817 000 Ft

Pótágyon 646 000 Ft

2016. dec. 20., 30.  

Kétágyas szobában 672 000 Ft

Egyágyas szobában 832 000 Ft

Pótágyon 659 000 Ft

2017. jan. 3., 10., 17., 24., 31., feb. 7., 14., 21., 28., márc. 7., 14., 21., 28.

Kétágyas szobában 664 000 Ft

Egyágyas szobában 824 000 Ft

Pótágyon 653 000 Ft

A körutazás során háromcsillagos szállodákban vagy panzióban,   
Havannában és Varaderón ötcsillagos szállodákban

2016. nov. 1., 8., 15., 22., 29., dec. 6., 13.

Kétágyas szobában 755 000 Ft

Egyágyas szobában 956 000 Ft

Pótágyon 737 000 Ft

2016. dec. 20., 30.  

Kétágyas szobában 883 000 Ft

Egyágyas szobában 1 084 000 Ft

Pótágyon 865 000 Ft

2017. jan. 3., 10., 17., 24., 31., feb. 7., 14., 21., 28., 
márc. 7., 14., 21., 28., ápr. 18., 25.
Kétágyas szobában 806 000 Ft

Egyágyas szobában 1 007 000 Ft

Pótágyon 788 000 Ft

2017. ápr. 4., 11.

Kétágyas szobában 912 000 Ft

Egyágyas szobában 1 112 000 Ft

Pótágyon 892 000 Ft

Minimum létszám: 2 fő. 
4-5 fő együttes utazása esetén a fenti részvételi díjakból 70 000 Ft/fő, 
6-7 fő együttes utazása esetén 100 000 Ft/fő kedvezményt nyújtunk. 
Foglalás minimum 21 nappal érkezés előtt lehetséges. 

étteremben, majd elutazás Varaderóra, a választott szállodába. 
Vacsora és szállás Varaderón. 

7. nap Üdülés, pihenés a tengerparton „all inclusive” ellátással. 
Sportolási lehetőségek: mini -katamarán, kajak, vízibicikli, szörf. A 
szállodák napközben animációs programokat, esténként szórakoz-
tató műsorokat szerveznek a vendégeknek. Fakultatív programle-
hetőségek: katamarán kirándulás, delfinshow, delfinekkel fürdés. 

8. nap Délig kijelentkezés a szállodából, késő délután transzfer a ha-
vannai repülőtérre.
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ESKÜVŐI AJÁNLATOK
Bali CONRAD BALI Bali GRAND MIRAGE RESORT THALASSO BALI 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: az esküvői helyszín 
használata 1 órára, esküvői ceremónia angol nyelven (nem hivatalos), esküvőszer-
vező, virágdekoráció, menyasszonyi csokor és kitűző, hagyományos „ridnik” zene 
kíséret, esküvői torta, 1 üveg pezsgő vagy 10 pohár alkoholmentes ital felszolgálá-
sa, emléklap, 2 éjszakai szállás az deluxe óceánra néző szobában az ifjú pár részére.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: az Infinity 
Kápolna használata 1 órás időtartamra, esküvői ceremónia angol nyelven 
(nem hivatalos), esküvőszervező, virágdekoráció, menyasszonyi csokor és 
kitűző, esküvői zene (egy szintetizátoros és egy énekes), esküvői torta, esküvői 
italfelszolgálás (alkoholmentes) max. 20 fő részére, emléklap, 2 éjszakai szállás 
deluxe óceánra néző szobában az ifjú pár részére.

A szálloda leírása a katalógus 79. oldalán található.

„Kék Óceán” esküvői csomag részvételi díja: 615 000 Ft/esküvő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: a kertben es-
küvői dekoráció nyugati stílusban 1 órás időtartamra, esküvői ceremónia 
angol nyelven (nem hivatalos), esküvőszervező, menyasszonyi csokor és 
kitűző, esküvői zene, esküvői torta, 1 üveg pezsgő, esküvői párna a gyű-
rűknek, emléklap, egy alkalommal romantikus vacsora az ifjú pár részére.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: a tengerparton 
esküvői dekoráció nyugati stílusban 1 órára, esküvői ceremónia angol nyelven 
(nem hivatalos), esküvőszervező, virágdekoráció, menyasszonyi csokor és ki-
tűző, virágszórás, 2 balinéz lány hagyományos öltözetben, esküvői zene, es-
küvői torta, 1 üveg pezsgő, esküvői párna a gyűrűknek, emléklap, üdvözlőtáb-
la friss virágokkal, egy alkalommal  romantikus vacsora az ifjú pár részére.

Harmónia esküvői csomag részvételi díja: 1 690 000 Ft/esküvő

„Csak Mi Ketten” esküvői csomag részvételi díja: 440 000 Ft/esküvő 
A szálloda leírása a katalógus 80. oldalán található
Tengerparti esküvői csomag részvételi díja: 677 000 Ft/esküvő 
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Varadero HOTEL PARADISUS PRINCESA DEL MAR 

Mauritius LUX LE MORNE Seychelles AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT AND SPA 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: esküvőszervező, 
regisztrálási szolgáltatás, esküvői helyszín, menyasszonyi csokor, kitűző a vőle-
génynek, fodrász és sminkes a menyasszonynak, habzó bor eperrel, a ceremó-
nia előtt 45 perces páros aromaterápiás kezelés, privát parti grillezés, esküvői 
torta, elhelyezés magasabb kategóriájú szobában az esküvő éjszakáján (szabad 
helyek függvényében), szerelemfa ültetés. Minimum éjszakák száma: 2 éjszaka

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: ajándék az ér-
kezéskor, esküvőszervező, külön szoba a menyasszonynak az esküvő napján 
(szabad helyek függvényében), fodrász és sminkes , esküvői dekoráció, meny-
asszonyi csokor, kitűző a vőlegénynek, különleges esküvői menü (italfogyasz-
tás nélkül), esküvői torta + 2 pohár pezsgő, élőzene, különleges reggeli a cere-
móniát követő reggel.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: érkezéskor wel-
come koktél, esküvőszervező, anyakönyvvezető,  esküvői szertartás angol 
nyelven, feldíszített esküvői helyszín a hotel területén (esküvői pavilon vagy a 
homokos tengerpart), zene felvételről, esküvői torta és 1 üveg habzóbor, az es-
küvő másnapján reggeli a szobában, egy alkalommal romantikus vacsora az 
ifjú pár részére szállodában, 1 óra ingyenes internethasználat, magyar nyelvű 
telefonos asszisztencia Varaderón.

A szálloda leírása a katalógus 87. oldalán található  
Esküvői csomag részvételi díja: 293 000 Ft/esküvő 

A szálloda leírása a katalógus 61. oldalán található
Esküvői csomag részvételi díja: 399 000 Ft/esküvő

A szálloda leírása a katalógus 56. oldalán található
Esküvői csomag részvételi díja: 242 000 Ft/esküvő

Esküvői és nászutas ajánlataink részleteit keresse az OTP Travel irodáiban és weboldalunkon! Munkatársaink készséggel adnak 
személyre szabott ajánlatot külföldi esküvőjére.


