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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállás-
sal a mintegy 14 millió lakosú iráni fővárosba, Teheránba. Éjsza-
ka a repülőgépen.
 
2. nap Érkezés a hajnali órákban. Transzfer a szállodába. Rövid 
pihenés után félnapos városnézés Teheránban: látogatás az ősi 
Perzsia 2500 éves történelmének emlékeit bemutató Archeoló-
giai Múzeumban, valamint a Pávatrónt és az iráni sahok koroná-
it kiállító Ékszermúzeumban. A program végén az egykori ural-
kodói rezidencia, a Golesztán Palota-együttes megtekintése. 
Szállás Teheránban.  

3. nap Reggeli után elutazás autóbusszal Isfahanba. Útközben 
Khomeini Ayatollah mára zarándokhellyé vált síremlékének meg-
tekintése kívülről. A következő megálló Kashan, a sivatag szélén 
fekvő oázisváros, mely tradicionális stílusban épült házairól híres. 
Broujerdi, a dúsgazdag kereskedő gyönyörű széltornyokkal díszí-
tett házának megtekintése, majd pihenő a természetes forrású 
kútjairól nevezetes Fin kertben. A program után továbbutazás Is-
fahanba. Szállás Isfahanban. 

IRÁN – PERZSA EMLÉKEK
4. nap Egész napos városnézés Isfahanban, Irán talán legtöbb lát-
nivalójával rendelkező városában: séta az Imam téren, látogatás az 
Ali Qapou palotában, és az iszlám építészet remekműveinek számí-
tó Imam és Sheikh Lot Follah mecsetekben. Rövid vásárlási lehető-
ség a térről nyíló nagybazárban. Délután látogatás a Chehel Sotun 
palotában, majd a város folyóján átívelő hangulatos, régi hidak meg-
tekintése. Szállás Isfahánban.

5. nap Reggeli után látogatás az Örmény negyedben található Vank 
Katedrálisban, mely Isfahan egyik legnagyobb és legszebb templo-
ma, majd a Péntek mecset megtekintése. Továbbutazás a világ egyik 
legrégebbi óvárosával büszkélkedő Yazdba. Szállás Yazdban.

6. nap Reggeli után városnézés Yazdban: séta a nyüzsgő sikátorok-
ban, látogatás a Jame mecsethez és az Amir Chakhmaq komplexum-
hoz. Ezt követően az iszlám előtti, ősi perzsa vallás, a zoroasztrizmus 
jegyében épült Tűz Templomának felkeresése. Nevezetessége az itt 
őrzött, több mint ezernégyszáz éve lobogó szent tűz. A program vé-
gén kirándulás a város melletti, sivatagi temetkezési helyhez, a Csend 
tornyához. Szállás Yazdban. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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7. nap Utazás autóbusszal Shirazba. Útközben megálló Passar-
gadban, ahol az Akhamenid dinasztia alapítójának, Kürosz király-
nak a sírhelye található. Elutazás a Naqshe Rostam sziklafalhoz, 
ahol több perzsa uralkodó, többek között Dareios, valamint Xer-
xes kőbe vájt sírhelye látható. Továbbutazás a Világörökség részét 
képező Persepolisba, melyet mintegy 2500 évvel ezelőtt a legen-
dás királyok, Dareios és Xerxész építettek. Séta az egykori főváros 
romjai között. Szállás Shirazban.

8. nap Egész napos városnézés Shirazban, Perzsia egyik legrégeb-
bi városában, mely gyönyörű kertjeiről is híres: ezek közül a Naren-
jestan vagy az Eram kert, majd a város egyik legszebb mecsetének, 
a Nasir ol Molk mecsetnek a megtekintése. Látogatás a híres perzsa 
költő, Háfiz sírjánál. Délután séta a belvárosban: a Karim Kán erőd 
(Arg) és a Vakil mecset felkeresése.  Este szabadprogram, vásárlási 
lehetőség, majd transzfer a repülőtérre.  

9. nap A hajnali órákban elutazás menetrend szerinti repülőjáratok-
kal, átszállással Budapestre. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Te-
herán és Shiraz – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti 
három- és négycsillagos szállodák kétágyas, zuhanyozós szobáiban, félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemon-
dási biztosítás, magyar idegenvezető. 

2017. április 24. – május 2.

Kétágyas szobában 374 000 Ft

Egyágyas szobában 463 000 Ft

Illetékek 129 000 Ft

Vízumdíj 29 000 Ft

Kötelező szervizdíj 15 000 Ft

Minimum létszám 21 fő. 
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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Mas-
hadba, a legnagyobb iráni síita zarándokhelyre. Éjszaka a repülőgépen. 

2. nap Érkezés a hajnali órákban. Rövid pihenés után városnézés 
Mashadban: a 8. síita imám, Reza nyughelyének, az óriási aranykupo-
lás szentély külső udvarainak és a XV. századi Gouhar Sád mecsetnek 
megtekintése. Látogatás a számos ősi kéziratot őrző Korán múzeu-
mában és a történeti múzeumban. Délután kirándulás Túszba, ahol 
Firdauszí, a legnagyobb perzsa eposzköltő síremléke található, rövid 
séta a mashadi bazárban. Szállás Mashadban. 

3. nap Reggeli után a Mashadot fővárossá tevő Nádir Sáh, a XVIII. századi 
muszlim világhódító mauzóleumának felkeresése. A program után 
elindulás a Selyemúton Sáhrúdba. Útközben megálló Neisábúrban, 
a ’ városok anyjában’, ahol Omar Khajjám, a leghíresebb perzsa köl-
tő sírjának, valamint egy XVI. századi zarándokhelynek megtekinté-
se. Szállás Sáhrúdban.

4. nap Délelőtt kirándulás a Sáhrúd melletti Besztámba, ahol a kö-
zépkori misztikus Bajazid Besztámi, XIV. századi szentélyének meg-
tekintése. Nyugat felé továbbutazva városnézés a Selyemút egyik 
leglátványosabb állomásán, Dámghánban: séta az óvárosban, Tárík-
háne, a 780 körül épült pre-iszlám stílusú monumentális mecset, va-
lamint a XI. századi Pír-e Álamdár torony megtekintése kívülről. To-
vábbutazás Teheránba, szállás Teheránban. 

IRÁN – A SELYEMÚT MENTÉN   
5. nap Reggel továbbutazás a Selyemúton. Útközben városnézés 
Szoltánijében, az egykori mongol fővárosban: a világörökség része-
ként számon tartott, a világ legmagasabb téglakupolájával (48 m) 
rendelkező, Öldzsejtü mongol szultán XIV. századi mauzóleuma és a 
derviskolostor megtekintése. Késő délután megérkezés Zandzsánba, 
ahol szállás.
6. nap Kora reggel elutazás a csodálatos természeti környezetben 
fekvő Takht-e Szoleimán zoroasztriánus tűzszentélyhez és egy mon-
golkori palota romjaihoz, mely a világörökség része. A program után 
továbbutazás Orumijébe, az ősi keresztény közösségek lakta iráni 
városba. Séta az orumijei bazárban, a XI. századi nagymecset megte-
kintése kívülről, majd látogatás a „Három kupola” nevű kora iszlám-
kori mauzóleumban. Szállás Orumijeben. 

7. nap Látogatás Irán legrégebbi keresztény templomában, a Kr. u. 5. 
századi nesztoriánus keresztény Nane Marjam templomban, ismer-
kedés az iráni asszírok életével a szomszédos modern templomban, 
majd továbbutazás északnyugatra, a Qara Kelisza (Fekete templom), 
örmény zarándokhelyre, Tádé apostol mártíriumának helyszínére, 
mely a világörökség része. Este érkezés az egykori iráni fővárosba, 
Tebrizbe, ahol szállás.

8. nap Délelőtt séta a tebrizi bazárban, mely a világ legnagyobb, tég-
lából emelt fedett bazárja (a világörökség része), majd az egykori 
mongol nagymecset monumentális torzójának és a város leghíresebb 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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műemlékének, a XV. századi Kék mecsetnek a megtekintése. Délután 
kirándulás Kandovánba (kb. 70 km), a vulkáni tufákba faragott iráni 
azerbajdzsáni faluba. Ismerkedés a híres falu tufába vájt házaival és 
népi hagyományaival. Szállás Tebrizben. 
 
9. nap Kirándulás az iráni-azeri határon fekvő Dzsolfába, a festői 
Arasz folyó mentén. Látogatás a Szent István örmény kolostor kö-
zépkori épületegyüttesénél (a világörökség része), melynek alapjait 
még a késő ókorban rakták le. Délután visszautazás Tebrizbe, ahol 
szabadprogram, vásárlási lehetőség. Szállás Tebrizben. 

10. nap Továbbutazás Anzaliba. Az út az Elburz – hegységen keresztül, er-
dők övezte szerpentineken ereszkedik alá a Kaszpi-tenger melletti mélyföl-
dig. Útközben megálló Ardabilban, Sejkh Szafí al-Dín mauzóleumának és I. 
Eszmá’il iráni sah sírjának megtekintése (világörökség). Szállás Anzaliban. 

11. nap Délelőtt motorcsónaktúra az anzali lagúnában, Irán legna-
gyobb vízi rezervátumában, valamint a kikötő környékének meg-
tekintése. Délután kirándulás az 1050 méter magasan fekvői festő 
hegyi faluba, Maszúléba, ahol ismerkedés a tálesi etnikum népi épí-
tészetével, hagyományaival. Szállás Anzaliban.

12. nap Visszautazás Teheránba. Útközben megállás Rúdbárban, az 
iráni olajbogyó „fővárosában”, majd pihenő a Szefídrúd gátjánál. Ezt 
követően városnézés Qazvínban, a XVI. századi iráni fővárosban: a 
nagymecset, egy XVI-XIX. századi síita zarándokhely megtekintése. 
Szállás Teheránban. 

13. nap A hajnali órákban hazautazás átszállással. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás Budapest-Mashad, Teherán-Budapest útvonalon menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, turista osztályon, a körutazás során autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- négycsil-
lagos szállodák kétágyas, zuhanyozós szobáiban, reggeli, a leírás szerinti programok, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

2017. október 17–29. 

Kétágyas szobában 536 000 Ft

Egyágyas szobában 665 000 Ft

Illetékek 129 000 Ft

Vízumdíj 29 000 Ft

Kötelező szervizdíj 20 000 Ft

Félpanzió felára (12 vacsora, ital nélkül) : 62 000 Ft

Minimum létszám 21 fő. 
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2016. december 22-27.

Kétágyas szobában 219 000 Ft

Egyágyas szobában 285 000 Ft

Illetékek 69 000 Ft

Kötelező szervizdíj 12 000 Ft

Minimum létszám 25 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest-Tel-Aviv -Budapest út-
vonalon turista osztályon, 5 éjszakai szállás háromcsillagos szállodákban félpanzióval, transzferek, kirándulások, városnézések a program 
szerint, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

1. nap Elutazás Budapestről Tel–Avivba menetrend szerinti repülő-
járattal. Érkezés után transzfer autóbusszal a szállodába, Názáret 
környékére, ahol vacsora és szállás.

2. nap Reggeli után elutazás a Tábor hegyre, mely Krisztus színevál-
tozásának helyszíne volt, majd Capernaumban látogatás Szent Péter 
házánál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolnánál Tabghában, 
a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci mozaik 
megtekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences 
Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt. Vacsora és szállás 
Názáret környékén.

3. nap Kora reggel elutazás Kánába, az újszövetségi menyegző hely-
színére, majd Názáretben az Angyali Üdvözlet Templomának meg-
tekintése és látogatás Mária kútjánál. Utazás a Jordán völgybe, a hí-
res keresztelő hely, Yardenit megtekintése után látogatás a Szent 
György monostornál, Jézus megkísértésének helyszínénél, majd Je-
rikóban, az Elisha forrásnál. Továbbutazás Bethlehembe, útközben 
Bethanyban a Mária és Márta kolostor meglátogatása. Vacsora és 

KARÁCSONY BETLEHEMBEN
szállás Betlehemben. Fakultatív programlehetőség: részvétel az éj-
féli misén, mely kivetítőn keresztül látható.

4. nap Látogatás a Születés templomában – Jézus feltételezett szü-
letési helyén. A Sion-hegyen az Elszenderülés temploma, az Utolsó 
vacsora terme és Dávid király feltételezett sírja. Utazás Ein Karem-
be, ahol látogatás Keresztelő Szent János templomában és a festői 
völgy túlsó oldalán található, Erzsébet és Szűz Mária találkozásának 
templomában. Visszatérve séta a Nyugati Falnál, szabadidő, vásár-
lási lehetőség az óvárosi bazárban. Szállás Bethelemben.

5. nap Egész napos városnézés Jeruzsálemben. Látogatás az Olajfák 
hegyén: Mennybemenetel kápolna, Miatyánk temploma, Getshem-
ane kert, ősi olajfák. Látogatás Szűz Mária sírjánál, a Nagyboldogasz-
szony apátságban. Séta a Via Dolorosán követve a Keresztút állomá-
sait egészen a Szent Sír templomáig a Golgota hegyén. Vacsora és 
szállás Bethelemben.

6. nap Kora reggel transzfer a repülőtérre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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2017. március 27. – április 3., április 20–27., 
május 8–15., május 22–29.

Kétágyas szobában 249 000 Ft

Egyágyas szobában 355 000 Ft

Pótágyon 239 000 Ft

Illetékek 69 000 Ft

Kötelező szervizdíj 12 000 Ft

Minimum létszám 35 fő 

1. nap Elutazás Budapestről Tel-Avivba menetrend szerinti repülő-
járattal. Érkezés után transzfer autóbusszal Haifa környékére, ahol 
vacsora és szállás.

2. nap Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás a Galileai-tó 
szent helyeire. A kirándulás során látogatás a Karmel hegyre, ahol a 
Karmelita rend temploma és kolostora található. Továbbutazás Ká-
nába, az újszövetségi menyegző helyszínére, majd Názáretben az 
Angyali Üdvözlet Templomának megtekintése és látogatás Mária 
kútjánál. Vacsora és szállás Haifa környékén. 

3. nap Reggeli után elutazás a Tábor hegyre, mely Krisztus színevál-
tozásának helyszíne volt, majd elutazás a Galileai-tó szent helyei-
re. A kirándulás során Kapernaumban látogatás Szent Péter házánál, 
a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolnánál, Tabghában, a ke-
nyér és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci mozaik meg-
tekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences 
Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt, végül a Szent Apos-
tolok templomának meglátogatás, majd visszautazás a szálláshelyre.

4. nap Kora reggel elutazás a Jordán völgybe. A híres keresztelő hely, 
Yardenit megtekintése után látogatás a Szent György monostornál, 
Jézus megkísértésének helyszínénél, majd Jerikóban, az Elisha for-
rásnál. Továbbutazás Betlehembe, útközben Bethanyban megálló 
Mária és Márta kolostornál. Vacsora és szállás Betlehemben. 

5. nap Egész napos városnézés Jeruzsálemben. Látogatás az Olajfák he-
gyén: Mennybemenetel kápolna, Miatyánk temploma, Getshemane kert, 
ősi olajfák. Látogatás Szűz Mária sírjánál, a Nagyboldogasszony apát-
ságban. Séta a Via Dolorosán követve a Keresztút állomásait egészen a 
Szent Sír templomáig a Golgota hegyén. Vacsora és szállás Betlehemben.

6. nap Látogatás a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés temploma, az 
Utolsó vacsora terme és Dávid király feltételezett sírja található. Uta-
zás Ein Karembe, ahol látogatás Keresztelő Szent János templomában 
és a festői völgy túlsó oldalán található Erzsébet és Szűz Mária talál-
kozásának templomában. Visszatérve séta a Nyugati Falnál, szaba-
didő, vásárlási lehetőség az óvárosi bazárban. Szállás Betlehemben.

7. nap Látogatás a Születés templomában – Jézus feltételezett szü-
letési helyén, majd kirándulás a Betlehemtől 3 km távolságra lévő 
Pásztorok mezejére. Itt jelent meg egy angyal a pásztoroknak, hogy 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Tel Aviv – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, 7 éjszakai szállás háromcsillagos szállodákban félpanzióval, transzferek, kirándulások, városnézések a program 
szerint, baleset, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

KÖRUTAZÁS IZRAELBEN
hírül adja nekik a Megváltó születését. Transzfer Jeruzsálembe, sza-
badprogram, lehetőség az óváros ismételt felkeresésére. Vacsora és 
szállás Jeruzsálemben. 

8. nap Délelőtt elutazás Tel Avivba, ahol autóbuszos városnézés so-
rán a Bauhaus központ, a Függetlenségi Csarnok, a Diaszpóra és 
a Szépművészeti múzeum megtekintése kívülről. Séta Jaffában, 
melynek galériái, antik boltjai, éttermei és bolhapiacai számos láto-
gatót vonzanak, a művész negyed és a világítótorony megtekintése. 
Transzfer a repülőtérre a délutáni órákban, hazautazás, menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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 UTASBIZTOSÍTÁS
ONLINE 
KEDVEZMÉNNYEL

BIZTONSÁG 
ÉS SEGÍTSÉG
KÜLFÖLDÖN

Külföldi utazásokra szóló betegség-, 
baleset- és poggyászbiztosításunk 
baj esetén segítséget nyújt Önnek 
és családjának!

Groupama Biztosító Zrt.  |  1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
TeleCenter: +36 1 467 3500  |  www.groupama.hu

Hirdetésünk tájékoztató jellegû, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos 
valamennyi információt és nem minôsül ajánlattételnek. A biztosító szolgáltatásait 
a vonatkozó biztosítási feltételek szerint nyújtja. A teljes körû tájékozódás 
érdekében kérjük, mindenképpen olvassa el a vonatkozó biztosítási feltételeket. 
Az ügyfelek biztosítási panaszaikkal személyesen a biztosító ügyfélszolgálati 
irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhatnak, telefonon keresztül ezt a 
biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán, elektronikus levélben a 
www.groupama.hu Írjon nekünk! online üzenetküldô felületén, írásban az 
1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen tehetik meg. A biztosító felett a szakmai 
felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) látja el. 
A Groupama Biztosító Zrt. székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

Gyorsan és egyszerûen megköthetô,  
akár az indulás elôtti percekben, online is  
az OTP Travel honlapján: www.otptravel.hu 

Családok részére kedvezményes díjszabás, 

10% kedvezmény OTP bankkártya-birtokos  
biztosítottak részére.
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2017. május 20–30.

Kétágyas szobában 370 000 Ft

Egyágyas szobában 420 000 Ft

Vízumdíj 40 000 Ft

Illetékek 98 000 Ft

Minimum létszám 20 fő 

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjárattal, átszál-
lással. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap Érkezés a fővárosba, Taskentbe, a hajnali órákban. Transzfer a szál-
lodába, majd a bejelentkezést követően rövid pihenési lehetőség. Regge-
li után városnézés Taskent óvárosában, mely során a Függetlenség tere, 
a Navoi Színház tere, a XVI. században alapított Barak-Khan medresze, 
a Muy-Mubarak Mecset, amely a Khalid Osman korán és Muhammad 
próféta arany hajtincsének őrzőhelye látható. A XVI. századi Kukeldash 
medresze és a XIX. századi Abdulkasim medresze meglátogatása után 
szabadidő a Chorsu bazárban. Vacsora és szállás Taskentben.

3. nap Reggeli a szállodában, majd utazás Üzbegisztán egyetlen vasútvo-
nalán gyorsvonattal Szamarkandba. Délután városnézés, ahol a Regisztán 
tér épületeinek megtekintése, melynek beépítése a XV. században kezdő-
dött. A téren az Ulughbek, a Shirdor és a Tolla-Kori medresze, a XV. század-
ban épült, Timur Lenk mauzóleuma, a Bibi Hanim mecset ("Közép-Ázsia 
legnagyobb mecsetje"), az Ulughbeg csillagvizsgálója látható. Vacsora és 
szállás Szamarkandban.

4. nap Reggeli után félnapos városnézés Szamarkandban, mely so-
rán a XI-XV. századi Sakh-i Zinda mauzóleumegyüttes megtekinté-
se, ahova Timur Lenk női rokonságát temették. Ezt követően egy kézi 
szövésű szőnyeggyár, és selyempapír készítő műhely meglátogatása. 
Délután szabad program. Vacsora és szállás Szamarkandban.

5. nap Reggeli után utazás Bukharába. Útközben látogatás Timur 
Lenk szülővárosában, Shakhrisabzban, ahol a városnézés során többek 
között a XIV.-XV. századi Ak-Szaraj kastély maradványai, a Kok-Gum-
baz mecset, a Khazratiy Imam mecset és a Jahongir mauzóleum te-
kinthető meg. Továbbutazás Bukharába, ahol vacsora és szállás.

6. nap Reggeli után egész napos városnézés a 2500 éves városban, 
Bukharában, mely során többek között a Kr. e. IV. századi Ark citadella, 
a Szamanid mauzóleuma (IX-X. század), a XIV. században épült Chas-
hma Ayub mazar, a Bolo-Hauz mecset, a társadalmi élet centrumát 
jelentő Lyabi-Khauz központ, a korábban karavánszerájként működő 
Divan-begi medresze, a XII. századi Magoki–Attari mecset, a Kalyan 
mecset, Miri-Arab medresze látható. Vacsora és szállás Bukharában.

7. nap Reggeli után látogatás a XVI.- XIX. századi Bahouddin Naksh-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: repülőjegy Budapest –Taskent, Urgench – Taskent – Budapest útvonalon turista 
osztályon, vonatjegy Taskent – Szamarkand útvonalon turista osztályon, 9 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos csillagos szállo-
dák kétágyas szobáiban, félpanzió, utazás légkondicionált autóbusszal, helyi idegenvezető, programok a leírtak szerint, belépőjegyek, bal-
eset-, betegség-, poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

KÖRUTAZÁS ÜZBEGISZTÁNBAN
bandi Mauzóleumnál és Bukhara utolsó emírjeinek nyári rezidenciá-
ja, a XIX. századi Sitorai Mokhi Khosa megtekintése. Délután szabad 
program az Arany Bazárban. Vacsora és szállás Bukharában.

8.nap Reggeli után elutazás autóbusszal Khívába a Kizic-Kun sivata-
gon át (kb. 480 km, 6-7 óra utazás), mely út régebben akár egy hóna-
pig is eltartott. Bejelentkezés a szállodába, vacsora és szállás Khívában.

9. nap Reggeli után egész napos városnézés, Ichan-Kala-ban, mely 
Khiva falakon belüli óvárosban, ahol paloták, mecsetek, mauzóleumok 
kápráztatják el a látogatót. Az utolsó kán rezidenciája, Ismail Khod-
ja mauzóleum, Mohammed Amin Khan medresze, Kalta Minor torony, 
Tas-Hovli palota, Pahlavan Mahmud mauzóleuma és a Juma mecset 
megtekintése. Vacsora és szállás Khivában.

10. nap Reggeli a szállodában, majd látogatás a Tuprak Kala és Ayaz 
Kala ősi sivatagi erődöknél. Délután utazás repülőgéppel Urgencsből 
Taskentbe. Vacsora és szállás Taskentben.

11.nap Korai reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre, haza-
utazás átszállással Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Utazás autóbusszal Bécsbe, majd a menetrend szerinti repü-
lőjárattal Lisszabonba. Érkezést követően transzfer a szállodába.

2. nap Reggelit követően félnapos városnézés a portugál főváros-
ban: az óvárosban a középkori Szent György várában és a híres 
Alfama negyedben tett sétát követően a manuelin stílusú Szent-Je-
romos kolostor (a kerengőbe a belépő a helyszínen fizetendő), majd 
a Belém-torony és a Felfedezők Emlékművének megtekintése szere-
pel a programban. Délután félnapos fakultatív kirándulás Sintrába: 
a XVI. századi Királyi Palota megtekintése után séta a főtéren, majd 
továbbutazás a festői szépségű Cabo da Rocá-hoz, Európa legnyu-
gatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről lenyűgöző látvány 
tárul a kéklő óceánra. Visszautazás Cascais érintésével Lisszabon-
ba. Este a félpanziós felárat befizető vendégek részére korai vacsora 
a szállodában, majd a város felfedezése egyénileg, ahol a város több 
pontján igazi fieszta veszi kezdetét.

3. nap Pihenés, szabad program. Egész napos fakultatív kirándu-
lás: reggelit követően elutazás autóbusszal Óbidosba, a hangulatos, 
dombtetőre épült, falakkal védett kis faluba, amelyet hófehér házai 

2016. december 30. – 2017. január 2.

Kétágyas szobában 129 000 Ft

Egyágyas szobában 169 000 Ft

Illetékek 59 000 Ft

Félpanzió felára (2 vacsora és korai szilveszteri 
vacsora a szállodában, italfogyasztás nélkül) 29 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)

Sintra és Cabo da Roca 15 000 Ft

Obidos, Nazaré, Fatima 20 000 Ft

Minimum létszám 20 fő. 

SZILVESZTER LISSZABONBAN

A részvételi díj a következő szolgáltatások árát tartalmazza: utazás Bécs – Lisszabon – Bécs útvonalon menetrend szerinti repülőjárattal, turis-
ta osztályon, Budapest – Bécs – Budapest útvonalon légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai szállás négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reg-
geli, transzferek és félnapos városnézés Lisszabonban, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

tesznek jellegzetessé. Továbbutazás Nazaréba, a bájos halászfaluba, 
ahol rövid szabadidő, majd látogatás Fatimában, a világhírű búcsújá-
róhelyen. A nap végén visszautazás Lisszabonba.

4. nap Transzfer a repülőtérre, utazás a menetrend szerinti repülő-
járattall Bécsbe. Érkezést követően utazás autóbusszal Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

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!
+36 1 354 7302 és repulojegy@otptravel.hu

OTPTravel-Sajtohirdetes-KatalogusWeb-210x146-20160929.indd   1 03/10/16   20:09
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2017. március 10-17., április 19-26.

Kétágyas szobában 239 000 Ft

Egyágyas szobában 309 000 Ft

Illetékek 75 000 Ft

Félpanzió (7 vacsora) felára 39 000 Ft

Belépőjegyek felára 27 000 Ft

Minimum létszám 25 fő 

1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással Lissza-
bonba. Megérkezést követően félnapos városnézés a portugál fővá-
rosban: a középkori Szent György vára és a híres Alfama negyed, a 
Szent-Jeromos kolostor (a kerengőbe a belépő a helyszínen fizeten-
dő) és a Belém-torony (kívülről) megtekintése. Délután a szállás el-
foglalása. Szállás Lisszabonban.

2. nap Reggelit követően a hangulatos Sintra városába vezet az 
út, ahol rövid séta után látogatás a XVI. századi Királyi Palotában. 
Tovább utazás autóbusszal a festői szépségű Cabo da Rocához, 
Európa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről le-
nyűgöző látvány tárul a kéklő óceánra. Szállás Lisszabonban.

3. nap Elutazás autóbusszal Óbidosba, a hangulatos, dombtetőre 
épült, falakkal védett kis faluba, amelyet hófehér házai tesznek jel-
legzetessé. Továbbutazás Nazarébe, a bájos halászfaluba, ahol rö-
vid szabadidő, majd Batalhába, ahol a Világörökség részét képező 
kolostor tekinthető meg. A kolostor Portugália egyik építészeti re-
meke, kápolnájában van eltemetve Tengerész Henrik, a híres fel-
fedező. Késő délután megérkezés Fatimába, a világhírű búcsújáró-
helyre. Szállás Fatimában.

4. nap A reggelit követően utazás Portóba, mely az ország egyik 
legkülönlegesebb hangulatú városa borospincéivel, a Ribeira negyed 
színes cserepes házaival és az Eiffel tervezte, kétszintes híddal. A 
városnézést követően látogatás egy borospincében, borkóstolóval. 
Szállás a tengerparti Ofirban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással Budapest – Lissza-
bon – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban, reggeli, a felsorolt programok belépők nélkül, baleset-, betegség és poggyászbiztosítás, útlemondási biz-
tosítás, magyar idegenvezető.

EZERARCÚ PORTUGÁLIA
5. nap Bragát számos temploma miatt a „portugál Rómának” is 
nevezik. A történelmi városrész megtekintése a Jó Jézus búcsújáró 
templommal, amely egy hegyen emelkedik. Továbbutazás Ponte de 
Limába, a zöld bor városába, majd a XVI. századi Viana de Castelo 
városka érintésével visszautazás Ofirba. Szállás Ofirban.

6. nap Elutazás Coimbrába, Európa egyik legrégibb egyetemi váro-
sába, amely a XII. században az ország és királyság központja volt. 
Városnézés keretében a Katedrális és a híres egyetemi könyvtár 
megtekintése. Továbbutazás a lisszaboni tengerpartra. Útközben 
látogatás Tomarban, a templomok városában, ahol a Krisztus-rendi 
kolostor megtekintése szerepel a programban. A kora esti órákban 
megérkezés Estorilba. Szállás Estorilban.

7. nap Egész nap szabad program, üdülés a tengerparton reggelis ellátással. 

8. nap Transzfer a lisszaboni repülőtérre, visszautazás Budapestre. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

www.repulojegy-vasarlas.hu
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igényeinek megfelelően, 
foglalja le repülőjegyét, szállodáját 
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1. nap Elutazás Budapestről New Yorkba menetrend szerinti repülő-
járattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, szál-
lás Manhattanben.

2. nap Egész napos autóbuszos városnézés Manhattanben: Times 
Square, Metropolitan Opera, Central Park, Guggenheim Múzeum, 
Fifth Avenue, St. Patrick katedrális, Rockefeller Center, Greenwich 
Village, Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall Street. Manhattan híres 
panorámája megtekinthető egyénileg az Empire State Building tete-
jén lévő kilátóból. Pillantás a Szabadság szoborra a Battery Parkból, 
majd átkelés hajóval a Szabadság-szigetre. Szállás Manhattanben.

3. nap Szabad program a „Nagy Almában”. Fakultatív programlehe-
tőség: 12-15 perces helikoptertúra Manhattan felett vagy belépés a 
város fölé magasodó Top of the Rock kilátóba, ahonnan rálátás nyí-
lik az Empire State Buildingre is. Szállás Manhattanben.

4. nap Reggeli után utazás autóbusszal északi irányba a Finger Lakes 
tóvidéken át. Első állomás a Seneca-tó, ahol rövid pihenő és borkósto-
lási lehetőség Watkins Glenben. Az utazás folytatása a világ egyik ter-
mészeti csodájához: a Niagara-vízeséshez. Szállás a vízesés közelében. 

5. nap Reggeli után a vízesés felfedezése egyénileg, vagy részvétel 
az idegenvezető által ajánlott fakultatív programok egyikén, pl. a 
„Hornblower” elnevezésű hajós programon, mely keretében hajóká-
zás a dübörgő patkó-vízeséshez, vagy ebéd a Skylon Tower panorá-
ma éttermében, ahonnan szép látvány tárul a Niagarára. Délután 
kirándulás autóbusszal Torontóba, ismerkedés a kanadai város lát-
nivalóival. Szállás a vízesés közelében.

6. nap Reggeli, majd az utazás folytatása Amish Country-ba, a XVII. 
századi európai kultúrát és hagyományokat máig hűen megőrző 
„amis” közösség által lakott vidékre. Szállás Lancaster környékén.

7. nap Utazás déli irányba az Appalache-hegységen át a vadregé-
nyes Susquehanna-folyó mentén. Megálló Gettysburgben, ahol az 
amerikai polgárháború egyik legnagyobb csatája zajlott. Délután ér-
kezés Washington környékére, a szállás elfoglalása.

8. nap Egész napos városnézés az államok fővárosában: a Capitolium, 
a Fehér Ház, a Washington emlékmű, a Vietnámi Veteránok Emlékműve, 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – New York – Bu-
dapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi három-, és négycsil-
lagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, programok belépők nélkül, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biz-
tosítás, magyar idegenvezető.

a Jefferson emlékmű, a Lincoln emlékmű, a II. Világháborúban ele-
sett katonák emlékére állított Iwo Jima emlékmű, az Arlington Teme-
tő megtekintése, ahol többek közt John Fitzgerald Kennedy nyugszik. 
Szállás Washington környékén.

9. nap Elutazás autóbusszal a nemzet bölcsőjének is nevezett Phi-
ladelphiába, ahol az Alapító Atyák egykor aláírták a Függetlenségi 
Nyilatkozatot és az Alkotmányt. Félnapos városnézés: Independen-
ce Hall, Liberty Bell, Városháza, Fairmount Park. Szállás Philadelphi-
ában vagy a környékén.

10. nap Utazás New Yorkba a repülőtérre, útközben pihenő és vásár-
lási lehetőség egy bevásárlóközpontban, majd transzfer a repülőtér-
re. Elutazás átszállással Budapestre.

11. nap Megérkezés Budapestre.

Vízum: az új, biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állam-
polgárok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 nap-
nál nem hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási 
engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkez-
ni, melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni.

Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft. irodáiban, vagy  
a http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ weboldalon talál.

USA – A KELETI PART, NIAGARA VÍZESÉS ÉS TORONTO

2017. április 25. – május 5.

Kétágyas szobában 599 000 Ft

Egyágyas szobában 855 000 Ft

Pótágyon 545 000 Ft

Illetékek 135 000 Ft

Belépőjegyek felára 19 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)

New York – Helikopterezés 55 000 Ft

Top of the Rock kilátó 10 000 Ft

Niagara – Hornblower 9 000 Ft

Niagara – ebéd a Skylon toronyban 13 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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Vízum: az új, biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állam-
polgárok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 nap-
nál nem hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (uta-
zási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell 
rendelkezni, melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet 
megkérni. Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft. irodáiban, vagy a 
http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ weboldalon kaphat.

2017. március 10–21.

Kétágyas szobában 655 000 Ft

Egyágyas szobában 930 000 Ft

Pótágyon 599 000 Ft

Illetékek 139 000 Ft

Belépőjegyek felára 29 000 Ft

Fakultatív programok  árai (minimum létszám: 15 fő)

Félnapos fakultatív látogatás a Universal Studios-ba 52 000 Ft

Las Vegas by night 18 000 Ft

Grand Canyon 25 perces helikoptertúra 72 000 Ft

Alcatraz látogatás 25 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 

1. nap Elutazás Budapestről Los Angelesbe menetrend szerinti re-
pülőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodá-
ba, szállás Los Angelesben.

2. nap Egész napos városnézés az „Angyalok városában”: El Pueblo 
óváros, Beverly Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevardon, a hí-
rességek kéz- és lábnyomai megtekintésével. Szállás Los Angelesben.

3. nap Egész napos szabad program vagy fakultatív program lehető-
ség: transzfer és belépő a Universal Studios-ba, szállás Los Angelesben.

4. nap Utazás autóbusszal a festői Grand Canyon vidékére. Útköz-
ben látogatás Calicóban az ezüstbányászatáról híres, a XIX. szá-
zadban elnéptelenedett szellemvárosban. Szállás Kingman kör-
nyékén.

5. nap Elutazás a Colorado folyó által több millió év alatt vájt me-
redek szurdokba, a Grand Canyonhoz. A kopár, óriás vörös sziklák 
szabdalta völgyeket látva érezni csak igazán a természet lenyűgö-
ző erejét. Fakultatív programlehetőség: Grand Canyon 25 perces 
helikoptertúra. Szállás Kanab környékén.

6. nap Utazás a Mojave sivatagban található Zion Nemzeti park és 
a Bryce kanyon varázslatos rózsaszín, természeti képződmények-
ben gazdag vidékének érintésével a neonreklámjairól, kaszinóiról 
híres, sivatag övezte Las Vegasba. Késő délután érkezés a kivilágí-
tott kaszinóvárosba. Séta a spanyolul egyszerűen csak „A rét” el-
nevezéssel illetett város főutcáján a Strip-pen, amely a világ egyik 
legnagyobb szórakoztató-, bevásárló- és szerencsejáték központ-
ja. Este fakultatív Las Vegas by night túra. Szállás Las Vegasban.

7. nap Délelőtt utazás autóbusszal a Nevada és Arizona határán, 
a Colorado folyóra épült zseniális építészeti különlegesség-
hez, a Hoover-gáthoz. Délután szabad program Las Vegasban.

8. nap Utazás a Death Valley, az Egyesült Államok legnagyobb 
nemzeti parkjának kopár vidékén a Yosemite Nemzeti Park irányá-
ba. A Death Valley igazi katlan, amely a nyári hőségben 57 fokos 
melegrekordot is magáénak tudhat. Szállás Bakersfield közelében.

9. nap A Yosemite Kalifornia egyik legismertebb látnivalója, az 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Los Ange-
les / San Francisco – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás, helyi középkategóriájú szállodák 
és Inn-nek kétágyas szobáiban, reggelis ellátással, programok belépők nélkül, baleset –betegség – és poggyászbiztosítás, útlemondási bizto-
sítás, magyar idegenvezető.

USA – A NYUGATI PART FÉNYEI ÉS A GRAND CANYON
Egyesült Államok második nemzeti parkja, amely 3081 km² terü-
letével a Sierra Nevada hegyvonulatának nyugati lejtőin fekszik. 
Hatalmas sziklák, magasból lezúduló vízesések, hűs patakok, zöl-
dellő völgyek jellemzik a tájat. A park déli részének fő látványos-
ságát az egyedül Kaliforniában található óriásfenyők jelentik. Dél-
után tovább utazás San Franciscóba, ahol szállás.

10. nap Városnézés a páratlan elhelyezkedésű, meredek utcák jelle-
mezte városban, Golden Gate híd, Kínai negyed, Fisherman’s Wharf, 
az Alamo Square viktoriánus házai, Városháza, Union tér, Telegraph 
Hill, Coit Tower, Trans America piramis. Szállás San Franciscóban.

11. nap Szabad program vagy délelőtt fakultatív látogatás az Al-
catraz börtönszigeten. Menetrend szerint transzfer a repülőtérre 
és elutazás Budapestre átszállással.

12. nap Megérkezés a menetrend függvényében.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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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
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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállás-
sal Mexikóvárosba. Mexikó fővárosát Tenochtitlán néven az azté-
kok alapították 1325 körül, jelenleg közel 20 millióan lakják Az azték 
város maradványai a mai főtér, a Zócalo környékén láthatók. A té-
ren megtapasztalható, hogyan él békésen él egymás mellett a rang-
ját időközben ismét visszanyert indián kultúra a spanyol és az eb-
ből kialakult mexikói kultúrával. A megérkezést követően transzfer 
a szállodába, szállás. 

2. nap Reggeli után városnézés az aztékok alapította, több mint 
2000 méter magasságban fekvő metropoliszban. A történelmi vá-
rosrészben a spanyol időket idéző főtér – a Zocalo a Katedrális épü-
letével, a Szépművészetek Palotája, a Chapultepec park az Antro-
pológiai Múzeummal, ahol egyedülálló műkincsgyűjtemény látható, 
többek között azték és maya emlékek a spanyol hódítás előtti kor-
ból. Vacsora és szállás Mexikóvárosban.

3. nap Reggeli után egész napos kirándulás Teotihuacan azték rom-
városába. A páratlan archeológiai terület négyzethálós alaprajza a 
központi Halottak útja köré fűződik, amelynek végén a Hold-piramis 
emelkedik, legnagyobb épülete a Nap-piramis. Virágzása tetőpontján, 
az első ezredév első felében Teotihuacan volt a Kolumbuszt megelőző 
idők legnagyobb városa Közép-Amerikában. Visszaútban Guadalupe, 
Mexikó leglátogatottabb búcsújáró helyének megtekintése. Három 
temploma közül a legkisebb a legjelentősebb: arra a helyre épült ahol 
Szűz Mária megjelent egy indián fiúnak. Napjainkban a templom híres 
zarándokhely, hívők milliói keresik fel évente. Szállás Mexikóvárosban.

4. nap Reggeli után utazás autóbusszal Acapulcóba, útközben pi-
henővel Cuernavacában, az örök tavasz városában, mely a mexikó-
városi hatalmasságok kedvelt pihenőhelye volt. Pompás parkok és 
kertek, előkelő házak és Cortes, az azték birodalom spanyol meghó-
dítójának palotája látható e rendezett városban. Szállás Acapulcó-
ban, tengerparti szállodában.

5-7. nap Pihenés Acapulcóban. A Csendes-óceán partján fekvő ked-
velt üdülőhely 16 km hosszú homokos stranddal, pálmafákkal öve-
zett sétányokkal, élénk éjszakai élettel és kiváló éttermekkel várja a 
látogatókat. Szabadprogram vagy fakultatív kirándulások: 
Félnapos városnézés Acapulcóban. A program során megtekinthető 
a tengerparti korzó és bevásárló utca, az öböl, valamint a Gyémánt 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Mexikóvá-
ros – Budapest útvonalon, turista osztályon a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás a körutazás alatt középkategó-
riájú, Acapulcóban helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, programok belépőjegyekkel, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

AZ AZTÉK MEXIKÓ, ÜDÜLÉSSEL ACAPULCÓBAN

Acapulco városrész a kilátóival. A sziklaugró show koktélos megte-
kintése a La Quebrada fokon méltó befejezése a kirándulásnak. 
Félnapos hajókirándulás az Acapulco-öbölben. Felejthetetlen kok-
télos hajókázás az öbölben, ahonnan káprázatos rálátás nyílik a vá-
ros nevezetességeire. Szállás Acapulcóban.

8. nap Reggeli a szállodában, utazás autóbusszal a híres ezüst város-
ba, Taxcóba, mely gazdagságát a környéken található ezüstbányáknak 
köszönheti. Taxco, a gyarmatosítás korában kiépült hangulatos város 
több mint ezer ezüstüzletében mindenki talál ízlésének megfelelő ék-
szereket és dísztárgyakat. A várost kétezer méteres hegyek veszik kör-
be. Főtere a város legmagasabb pontján található, itt áll a csodálatos 
Santa Prisca templom is. Délután városnézés. Szállás Taxcóban.

9. nap Reggeli után utazás Mexikóvárosba a repülőtérre. Elutazás 
menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapestre.

10. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2017. április 9-18.

Kétágyas szobában 389 000 Ft

Egyágyas szobában 534 000 Ft

Pótágyon 375 000 Ft

Illetékek 145 000 Ft

Félpanzió felára (7 vacsora) 69 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Városnézés sziklaugró bemutatóval a La Quebrada foknál 22 000 Ft

Hajókázás az Acapulco-öbölben (ebéd nélkül) 23 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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1. nap Elutazás Mexikóvárosba a menetrend szerint. Megérkezés 
után transzfer a szállodába, elhelyezkedés és rövid pihenés. Kora-
este közös séta az idegenvezetővel, bevezető a másnapi városné-
zéshez. Szállás Mexikóvárosban.

2. nap Reggeli után félnapos városnézés Mexikóvárosban: a világ 
legnagyobb városában kb. 10 millióan laknak, de a becsült adatok 
szerint közigazgatási területén majd' 21 millióan élnek. A város-
ba érkezéskor rögtön érezhető annak magaslati fekvése, Me-
xikóváros ugyanis a tengerszint felett 2000 méteren található. 
A nagy felfedezők korában, 1519-ben érkezett ide Herman Cortéz 
konkvisztádor és a lerombolt azték főváros romjaira építette fel a 
várost. Szerencsére ma már békésen él egymás mellett a három 
kultúra: a rangját visszanyert indián, a spanyol és a kettőből lett 
mexikói. A városnézés egy időutazás az azték birodalomtól a spa-
nyol hódításon át egészen a modern időkig a hatalmas metropo-
liszban, melynek korszakait csak ott, az élő történelem helyszínén 
élheti át a látogató. A program látnivalói: a főtér (Zocalo) – az az-
ték időkben ceremóniák helyszíne, majd a koloniális kortól a város 

hatalmas főtere közel hatvanezer négyzetméteres területével. Itt 
látható a Metropolitan Katedrális, mely a XVI-XVIII. század között 
épült spanyol gótika elemeivel és Amerika legnagyobb katedrálisa, 
valamint a történelmi központ és a szövetségi negyed épületei. A 
forgalmas téren a műemlékek oldalában mariachi zenészek szóra-
koztatják a turistákat. Az Alameda Park, a Szépművészeti Palota 
megtekintése (kívülről). Szállás Mexikóvárosban.

3. nap Egész napos kirándulás Teotihuacanba, a Világörökség ré-
szét képező olmék romvárosba. A Kolumbusz előtti időkben Teo-
tichuacan Közép-Amerika legnagyobb városa volt. A legkorábbi 
építkezések ie.200-as évekre tehetők - itt épült fel az Újvilág má-
sodik legnagyobb piramisa, a Nap piramis. A hatalmas területen 
levő négyzetháló alapú város másik nevezetessége a több kilomé-
ter hosszú Holtak Útja, mely a Hold piramisnál végződik. Elbúcsúz-
va Tollas Kígyótól és Esőistentől, Guadalupé, az amerikai kontinens 
legnagyobb búcsújáró helye felé folytatódik az út. A Miasszonyunk 
Bazilika katolikus templom és nemzeti búcsújáróhely Mexikó-
várostól északra található, annak a helynek a közelében, ahol 

KÖRUTAZÁS MEXIKÓBAN, ÜDÜLÉS CANCÚNBAN

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – 
Mexikóváros / Cancún - Budapest útvonalon, valamint belső repülőjárattal Mérida – Cancún útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt 
utazás légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátás a körutazás, all incu-
sive ellátás a cancúni üdülés alatt, a körutazásban leírt programok és kirándulások a szükséges belépőkkel,  baleset –, betegség– és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

a legenda szerint Szűz Mária megjelent. A XVI. századi, erede-
ti templom mellett felépítettek egy modern kegyhelyet is, amikor 
a régi épület alapjai instabillá váltak és veszélyeztették a láto-
gatókat. A búcsújáróhelyre az országból és a világ számos pont-
járól érkeznek nagy tömegben hívők és gyógyulni vágyók, színes 
forgataggá varázsolva a helyet. Visszautazás Mexikóvárosba, ahol 
szállás.

4. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, elutazás belső repü-
lőjárattal Meridába. A megérkezés után transzfer a szállodába és 
szabad program. Szállás Meridában.

5. nap Elutazás a rejtélyekkel teli maja kultúra legnagyobb és legláto-
gatottabb romvárosába, Chichén Itzába, ahol az ősi maja és a tolték 
idők emlékei keverednek. A hatalmas területen fekvő egykori telepü-
lésből rögtön kiemelkedik az El Castillo (a Kastély), melyet Kukulkan, a 
tollas kígyóisten tiszteletére emeltek. Az 55 méter magas templomra 
91 lépcső visz fel, és aki elég bátor, megmászhatja a piramistemplo-
mot, hogy onnan lássa a letűnt korok grandiózus épületeit és a csodá-
latos panorámát. A Labdajáték tere különleges akusztikával a maja 
élet mindennapjait örökíti meg. A romvárosban látható még számos 

templom és tér a híresen hírhedt áldozatok és győztesek emlékeivel. 
Továbbutazás Cancúnba, a tengerpartra, ahol szállás.

6–9. nap Üdülés Cancúnban, fakultatív programlehetőségek a 
helyszínen. Cancún az 1950-es évekig érintetlen volt a civilizá-
ciótól, utána viszont hihetetlen gyorsasággal nőtte ki magát az 
egyik legkedveltebb tengerparti üdülőhellyé, ahol minden a nya-
ralók kényelmét, kikapcsolódását szolgálja. A nagyszabású szál-
lodák a hosszú és széles, finom homokú tengerpart mellett sora-
koznak, szórakozóhelyei, éttermei és bárjai amerikai életérzést 
sugallnak. Cancún és a hozzá tartozó kisebb üdülőhelyek minden 
elvárásnak megfelelnek, hiszen az aktív, pezsgő tengerpartok mel-
lett csendesebb, családias hangulatú partszakaszok is megtalál-
hatók. Ahol egykor maja városok romjai és szerény halászfalvak 
álltak, ma a világ egyik legkedveltebb üdülőparadicsoma találha-
tó. Szállás Cancúnban all inclusive ellátással.

10. nap Transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre menet-
rend szerinti járatokkal, átszállással.

11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2017. február 16–26.

Kétágyas szobában 655 000 Ft

Egyágyas szobában 800 000 Ft

Illetékek 145 000 Ft

A javasolt borravaló mértéke kb. 35 USD/fő, a helyszínen fizetendő.
Minimum létszám 20 fő. 
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1. nap Elutazás menetrend szerinti járatokkal, két átszállással San 
Joséba. Megérkezés a késő délutáni órákban Costa Rica földrajzi 
középpontjában fekvő fővárosába. Chepe – ahogy a helyiek neve-
zik, igazi latin-amerikai nagyváros, melynek szépsége a részletekben 
rejlik. Transzfer a szállodába, vacsora és szállás San Joséban.

2. nap Kora reggel elutazás autóbusszal Cano Blanco városába, út-
közben jellegzetes helyi reggeli. Cano Blancótól az út folyami hajóval 
folytatódik az északon, az ország karib-tengeri partján fekvő Tortu-
gero Nemzeti Park területére. A kb. másfél órás hajóút során a ter-
mészet és a békés vízi világ szépségei láthatók. Megérkezés és elhe-
lyezkedés a lodge-ban, majd ebéd. Délután az oázishoz hasonlatos 
Tortugero városka megtekintése, amely csak a tenger felől közelít-
hető meg. Vacsora és szállás jellegzetes, helyi lodge-ban.

3. nap Kora reggel kirándulás csónakkal a Tortugero Nemzeti Park 
csatornáin. Az itt fellelhető tavak, folyók és csatornák szövevényes 
hálózata kitűnő terep a természet alapos megfigyelésére. A lenyű-
göző természeti környezetben a helyi élővilág különleges fajai, ma-
darak, majmok, lajhárok, krokodilok és kajmánok is láthatók, de 
a park menedéket nyújt olyan veszélyeztetett állatoknak is, mint a 
lamantin, a tapír és a jaguár. Reggeli a lodge-ban, majd gyalogtúra 
a nemzeti park ösvényein, az érintetlen esőerdőben, ahol a termé-
szet kivételes közelségből látható. Ebéd a lodge-ban. A délután sza-
bad. Vacsora és szállás a lodge-ban.

4. nap Reggeli után utazás hajóval vissza Cano Blancóba, majd on-
nan autóbusszal az ország középső részén emelkedő Arenal vulkán-
hoz, La Fortunába. Útközben ebéd. Este fakultatív program: fürdőzés 
és vacsora a Paradise Hot Sprins forrásainál. A fürdőparadicsom cso-
dálatos környezetben, trópusi növényekkel körülölelve fekszik, ter-
mészetes medencéinek vizét az Arenal vulkán fűti. Pezsgőfürdőiben 
megmártózni felfrissülést és kikapcsolódást nyújt, háttérben a vul-
kán lenyűgöző látványával. A kellemes program az itt elköltött va-
csorával válik teljessé. Szállás Fortuna és az Arenal vulkán közelében.

5. nap Reggeli után látogatás az Arenal Vulkán Nemzeti Parkban. 
Az 1657 méter magas Arenal Costa Rica egyik legfiatalabb és leg-
aktívabb vulkánja, és az ország egyik első számú látnivalója. Lá-
bánál húzódik az Arenal-tó, ahonnan festői látványt nyújt a vul-
kán szinte tökéletes kúpja. Kb. 2 órás gyalogtúra a vulkánnál, amely 
során az 1968-as lávakitörés nyomai is láthatók. Ebéd, transzfer 
az Arenal-tóhoz, majd átkelés hajóval Monteverdébe, a felhőerdők 
hazájába. A páratlan természeti régiót egy helyi újság Costa Rica 
hét csodája közé választotta be. A különleges jelenség annak kö-
szönhető, hogy az Atlanti-óceán felől érkező, meleg, magas pára-
tartalmú északkeleti passzátszelek lecsapódva a hűvös, hegyvidéki 
erdőkben felhőket hoznak létre, az esőerdő fái ezért folyamatosan 
ezekben a felhőkben „fürdenek”. Transzfer autóbusszal a monte-
verdei szállodába.

6. nap Reggeli után kirándulás a Monteverde felhőerdő természet-
védelmi területére. Az 1400 méteres tengerszint feletti magasság-
ban felhőkbe burkolódzó trópusi esőerdőben közel 100%-os a pá-
ratartalom egész évben. Mintegy 450 madárfaj – köztük a világ 
legnagyobb quetzal populációja - és több mint 100 állatfaj él ebben 
a csodálatos és páratlan környezetben. Délután transzfer autóbusz-
szal a csendes-óceáni partvidékre, az ország középső részére, Ma-
nuel Antonio festői tengerpartjára. Útközben ebéd. Elhelyezkedés 
a park és a tengerpart közelében lévő szállodában, szállás.

7. nap Reggelis ellátás és pihenés a szállodában, vagy a tengerpar-
ton. Fakultatív program: kirándulás a Manuel Antonio nemzeti park-
ba ebéddel. A dús növényzetű, gazdag állatvilágú Manuel Antonio 
Nemzeti Park felfedezése két és fél órás gyalogtúra során. A nemze-
ti park természetes ösvényei megismertetik a belső erdők egzotikus 
növény- és állatvilágát: többek között fehér arcú kapucinus majmok, 
mosómedvék, rágcsálók és madarak láthatók itt. A park tengerpar-
ti szakaszainál csobbanásra is lehetőség nyílik a Csendes-óceán 
vízében. Szállás a Manuel Antonio nemzeti park közelében.

KÖZÉP-AMERIKAI KALANDOZÁSOK COSTA RICÁBAN 
ÉS PANAMÁBAN 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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2017. április 21. – május 3.

Kétágyas szobában 739 000 Ft

Egyágyas szobában 908 000 Ft

Illetékek 165 000 Ft

A helyszínen fizetendő kilépési illeték: kb. 29 USD/fő.

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Fürdőzés és vacsora a Paradise Hot Springs forrásainál 17 000 Ft

Kirándulás a Manuel Antonio Nemzeti Parkba ebéddel 25 000 Ft

Utazás libegővel az esőerdőben 50 000 Ft

A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
Minimum létszám 20 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest 
– San José – Panamaváros - Budapest útvonalon, a turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetve a program szerint 
hajóval, 11 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szállodák és turista lodge-ok kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás a leírás szerint (11 alka-
lommal reggeli, 3 alkalommal vacsora és 7 alkalommal ebéd), a programleírás szerinti kirándulások a szükséges belépőkkel, baleset –, beteg-
ség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

8. nap Reggeli a szállodában. Elutazás autóbusszal San Joséba, Cos-
ta Rica fővárosába. A kozmopolita várost nyüzsgés és a színek ka-
valkádja jellemzi. Félnapos autóbuszos városnézés: a rezidenciális 
városrészek, a parkok és a központ, a Costa Rica-i Egyetem, a kor-
mányépületek, az 1890-ben épült Teatro Nacional impozáns épülete 
kívülről, majd a Nemzeti Múzeum megtekintése, ahol régészeti lele-
tek és gyarmati emlékek láthatók. Szállás San Joséban.

9. nap A korai reggeli után transzfer a repülőtérre. Elutazás menet-
rend szerinti járattal Panamavárosba, Panama, a legdélebbi kö-
zép-amerikai ország fővárosába. A megérkezést követően transzfer 
a városi szállodába. Fakultatív program: az esőerdő felfedezése li-
begővel. A különleges program a fák tetejének magasságból, 4 fős „lé-
gi villamosokról” (Areal Tram) mutatja meg a panamai esőerdők vál-
tozatos élővilágát. Az utat kísérő természettudóstól érdekes tények 
és adatok tudhatók meg e csodálatos világról. A kilátóhoz érve párat-
lan panoráma nyílik a Panama-csatornára, a Chagres folyóra, az Em-
bera őslakos közösségre és a Soberania Nemzeti Parkra. A programot 
egy ökológiai kiállításon tett látogatás zárja, ahol pillangófarm, bé-
ka kert és orchidea „óvoda” tekinthető meg. Szállás Panamavárosban.

10. nap Reggeli után Panamaváros felfedezése egész napos város-
nézés keretében. Látogatás az emblematikus Panama-csatornához, 
mely a Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt köti össze és mester-
séges vízi útján naponta 35-40 hajó halad át. A kétezres évek óta 
elterjedt „megahajók” miatt a csatornát a közelmúltban kiszéle-
sítették, felavatása 2016. június 26-án volt. Látogatás a Miraflo-
res Látogatóközpontban, ahol ismerkedés a csatorna történetével 
és mindennapi működésével. A kilátópontban megfigyelhető az át-

haladó hajóforgalom. Érdekes látvány a Miraflores zsilipnél, ahogy 
mintegy 16,5 méteres szintkülönbséggel emelkednek és süllyednek 
a hajók. Ezt követően utazás az 1673-ban épült, elbűvölő Casco An-
tiguo városrészbe, melynek hangulatát a gyarmati stílusú, színes há-
zak és épületei adják. A gazdagon díszített templomok, köztük a San 
Jose templom híres arany oltárának megtekintése, mely Morgan ka-
pitány, a hírhedt kalóz fosztogatását és pusztítását is túlélte. Ebéd 
az egyik óvárosi étteremben. Délután látogatás a Biomuseumban, 
mely a világhírű építész Frank Gehry egyetlen latin-amerikai épüle-
te. Nyolc állandó kiállítása a Panama-földszoros hatását mutatja be 
a biodiverzitásra. Szállás Panamavárosban.

11. nap Reggeli után egész napos látogatás az Embera Quera őslakos 
közösség falvában. Kora reggel elutazás a vasútállomásra, utazás 
vonattal Colónba. A kb. egyórás vonatút a dzsungelen és a Sobera-
nia Nemzeti Parkon át vezet, a Panama-csatorna mellett. Transzfer 
az Embera Quera őslakos közösség lakóhelyéhez, mely a Gatun-fo-
lyó végén található. 30 perces kenutúra során ismerkedés a lenyűgö-
ző növény- és állatvilággal, és a közösség életmódjával. A faluban a 
közösség egyik tagja mesél az Embera őslakosok kultúrájáról, étele-
iről, nyelvéről, majd tradicionális zenei és táncbemutató következik. 
Hagyományos ebéd a faluban, vásárlási lehetőség az őslakosok kéz-
műves munkáiból. Visszautazás Panamavárosba, ahol szállás.

12. nap Egész nap szabad program Panamaváros további felfedezé-
sére, múzeumlátogatásra vagy vásárlásra. Délután transzfer a re-
pülőtérre, elutazás menetrend szerinti járattal Budapestre.

13. nap Megérkezés Budapestre a menetrend függvényében. 
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti járatokkal, átszál-
lással Limába. Megérkezés a késő délutáni órákban, transzfer a li-
mai szállodába, vacsora és szállás. 

2. nap Hajnalban elutazás autóbusszal a kb. 200 km-re fekvő, 
1975-ben létrehozott nemzeti parkjáról nevezetes Paracas váro-
sába. Utazás motoros kishajókkal a természetvédelmi körzet ré-
szét képező Ballestas-szigetekhez, ahol a part mentén ritka ten-
geri madárfajok, flamingók, kormoránok, szulák, sirályok, szürke 
(perui) pelikánok, sőt, néha oroszlánfókák és Humboldt-pingvinek 
is láthatók. A szigeteket állatvilága miatt „Kis Galapagos”-ként is 
emlegetik. A kikötő mögötti domboldalban megfigyelhető 
a Candelabro, vagyis gyertyatartó geoglifája, mely a Nazca-vo-
nalakhoz hasonlatos és kb. i.e. 200 körül keletkezett. Ebéd Icában, 
majd továbbutazás Nazcába, ahol szállás. 

3. nap Fakultatív program: kora reggel transzfer a Marie Reiche 
repülőtérre, majd utazás kisrepülővel a Nazca – vonalak fölött. 
A rejtélyes Nazca–vonalak különböző alakokat, állatokat formá-
ló, gigantikus ábrák a sivatagban, amelyek csak a magasból ve-
hetők ki. A vonalak a dél-perui partvidék legjelentősebb kultúrája, 
az i.e. I-VIII. század között élt Nazca kultúra idejében keletkeztek, 
titkukat a mai napig nem fejtették meg. A fakultatív programot 
nem választók a cantalloc-i vízvezetékeket, a Marie Reiche Múze-
umot és a Metallic Towert tekintik meg. A különleges, földalat-
ti vízvezetékeket a nazcák építették a III-VI. század között, 
a víztározókba gyűjtött vizet mesterséges földalatti csatornákon 
továbbították, melyeket még ma is használnak a völgy lakói. A Ma-
rie Reiche-Grose Newman Múzeumban az életét a Nazca-vona-
lak megfejtésének szentelő német matematikus- és felfedezőnő 
kutatásainak érdekes dokumentumai láthatók. A pánamerikai 
autópályán emelkedik a 12 méter magas Metallic Tower, ahonnan 
két rajzolat, a fa és a kezek láthatók. A programok után utazás 
Chauchillába, ahol a legrégebbi pre-inka temetőhely megtekinté-
se. A sivatagi szárazság miatt i.sz. 900-1300 közötti időkből épen 
maradt csontok, koponyák, ruha-és cserépdarabok is láthatók itt. 
Látogatás egy kerámiaműhelyben, majd továbbutazás Arequipá-
ba, ahol vacsora és szállás. 

4. nap Városnézés Arequipában, mely Peru délnyugati részén, 2 316 
méterrel a tengerszint felett emelkedik. A várost 1540-ben alapító 
Francisco Pizarro a Szép város (Villa Harmosa) nevet ajándékozta 
az alvó vulkánok által körülölelt városnak. Fénykorát a XVII. - XVIII. 
században élte a gazdag hegyi bányászoknak köszönhetően, akik 
csodálatos templomokat és épületeket emeltek itt. A Szent Kata-
lin kolostor, a katedrális, a monumentális főtér, a Jezsuita templom, 

a Carmen Alto kilátópont és a város egyéb látnivalóinak megtekin-
tése. Délután továbbutazás Colcába, ahol vacsora és szállás. 

5. nap Utazás a lenyűgöző Colca Canyonhoz, amely a világ egyik 
legmélyebb Canyonja (3270 m), kétszer olyan mély, mint a Grand 
Canyon. Nevét az alatta hömpölygő folyóról kapta, a Colca az egy-
kor itt élt indián törzs neve. Itt élnek az igen ritka kondorok, ame-
lyek köröző röpte egy kis szerencsével a megfigyelő pontokról jól 
látható. Az út olyan festői városkákat is érint, mint Pinchillo, Maca, 
Achola, Yanque és Chivay. Ebéd Chivayban, majd továbbutazás 
Punó városába, ahol szállás.  

6. nap Kirándulás hajóval a Titikaka - tavon. A 3821 méteres magas-
ságban fekvő tó a világ legmagasabban fekvő, hajózható tava, 8300 m2-
es kiterjedésével pedig Dél-Amerika legnagyobb édesvizi tava. A tó 
gyönyörű látványt nyújt háttérben a havas hegyvonulatokkal, elő-
térben a sima víztükörrel. A legenda szerint a tó a Föld születésének 
és az inka civilizációnak szent helye: Viracocha, a Nap és vihar istene 
emelkedett itt ki, s alkotta meg a Napot, a csillagokat és az első em-
bereket. A Titicaca-tó partján és szigetein a Peru legősibb népeihez 
tartozó kecsua és aymara indiánok élnek. Látogatás az Uros-szi-
geteken, az uros indiánok által nádból épített szigeteken, melyek a 

AZ INKÁK SZENT FÖLDJE – NAGY KÖRUTAZÁS PERUBAN

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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2017. április 26. – május 7.

Kétágyas szobában 835 000 Ft

Egyágyas szobában 994 000 Ft

Illetékek 169 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Utazás repülővel a Nazca-vonalak felett 58 000 Ft

A limai Aranymúzeum megtekintése ebéddel 17 000 Ft

A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
Minimum létszám 20 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – 
Lima / Cuzco – Lima - Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi három-
csillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás a leírás szerint (10 alkalommal reggeli, 5 alkalommal vacsora és 5 alkalommal ebéd), 
a programleírás szerinti kirándulások, baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

tavon lebegnek és otthonként szolgálnak az itt élők számára. To-
vábbutazás Taquile szigetére, ahol 533 kőlépcsőn lehet eljutni a köz-
pontba. A szigetet kb. 1700-an lakják, a szűk közösség halászatból, 
növénytermesztésből, kézművességből él. Házias ebéd a szigeten, 
majd visszautazás Punóba, ahol szállás. 

7. nap Elutazás távolsági turista busszal Cuzcóba. Az út során az 
inka kultúra további kincsei láthatók: a Pukara komplexum, a 4335 
méteres magasságban található La Raya hágó és szemet gyönyör-
ködtető látképe a vadon élő vikunyákkal (dél-amerikai tevefaj), a 
Raqchi templom, az Andahuaylillas templom. Útközben ebéd Si-
cuaniban. Késő este megérkezés Cuzcóba, ahol szállás. 

8. nap Délelőtt városnézés Cuzcóban, melynek jelentése: a világ 
köldöke. Az inkák alapították i.sz. 1100-ban és az Inka Birodalom 
központja volt. A város épületei egyaránt magukon hordozzák 
az inkák masszív építészetének és a XVI. századi spanyol hódítók 
részletgazdag stílusának jegyeit. Főtere, a Plaza de Armas a híres 
katedrálissal, a koloniális épületek és a szűk kis utcácskák külön-
leges hangulatot árasztanak. A Koricancha templom, a katedrá-
lis, majd a Cuzco környéki régészeti központ megtekintése: Sacsay-
huaman, a villám temploma, Puca Pucara, Kenko és Tambomachay 
inka fürdői. Délután kirándulás a szent völgybe, ahol az Urubamba, 
az inkák szent folyója folyik. Pisac faluban látogatás az indián pia-
con. Vacsora és szállás Cuzcóban. 

9. nap Kora reggel transzfer a Poroy vasútállomásra, hogy kezde-
tét vegye a program talán legszebb kirándulása. Utazás az Andok 
festői vonulata mentén panoráma vonattal Aguas Calientesbe, 
majd onnan autóbusszal a tengerszint felett 2400 méterrel talál-
ható Machu Picchu romjaihoz. Az ég és az Andok között, egy szin-
te megközelíthetetlen hegynyergen bújik meg a kis erődített város, 
amelyet 1450 körül Pacsakutek Yupanki inka király parancsára építettek. A 

város fél évszázadig virágzott, majd kb. 400 évig nem tudott róla a 
világ, míg 1911-ben-ben újra felfedezték: a Yale-en dolgozó Hiram 
Bingham kalandos régészeti expedíciót vezetett Peruba, az utolsó 
inka főváros, Vilcabamba felkutatására, és egy indián földmű-
ves vezette el a sűrű növényzettel benőtt hegyhátra. A tudósok 
mai álláspontja szerint Machu Picchu az inka társadalom uralkodó 
osztályai számára épített templomokból, palotákból és obszerva-
tóriumokból álló komplexum volt. 1983-tól a Világörökség kincseit, 
2007-től a világ hét új csodáját gazdagítja. A romváros megtekin-
tése helyi vezetővel, majd ebéd Aquas Calientesben. Délután visz-
szautazás vonattal Cuzcóba, ahol szállás. 

10. nap Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás repülővel Limába. 
Városnézés a királyok városában, melyet 1535. január 18.-án alapí-
tott Francisco Pizarro és már a XVII. század kezdetétől reneszánsz 
és barokk templomok, csodálatos épületek és paloták, egyetemek, 
püspöki rezidenciák és intenzív kulturális élet jellemezte. A Plaza 
Mayor – a főtér, a katedrális, az óváros házai jellegzetes, fedett, 
Mudéjar stílusú balkonjaikkal, a San Francisco kolostor – a koloniál 
építészet igazi ékköve, és lenyűgöző katakombáinak megtekintése, 
majd látogatás a Miraflores és a San Isidro negyedben és a közeli 
óceánparton. Vacsora és szállás Limában. 

11. nap Szabad program Limában vagy félnapos fakultatív prog-
ramlehetőség ebéddel: a világon egyedülálló gyűjteménnyel ren-
delkező Aranymúzeum megtekintése, ahol a prekolumbián időkből 
származó, páratlan arany, ezüst és bronz tárgyak, valamint ke-
rámiák és textíliák, és a spanyol gyarmati időkből való fegyverek 
gyűjteménye tekinthető meg. Ebéd Limában. Délután transzfer 
a limai repülőtérre, elutazás menetrend szerinti járatokkal, euró-
pai átszállással Budapestre, vagy amazóniai hosszabbítás.

12. nap Megérkezés Budapestre a menetrend függvényében. 
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11. nap Délután elutazás repülővel Iquitosba, transzfer a városi 
szállodába. Szállás Iquitosban.

12. nap Iquitos a perui Amazónia szíve, jezsuiták alapították 1757-ben, 
akik később innen kiindulva igyekeztek megtéríteni az őslakosokat. 
Délelőtt városnézés, majd transzfer a Bellavista kikötőbe, ahonnan 
utazás motorcsónakkal a Nanny és Momon folyókon. Útközben a „vi-
zek találkozása”, a barna Amazonas és a fekete Nanay folyók ösz-
szefolyása és kis szerencsével az itt élő rózsaszín és szürke delfinek 
is láthatók. Látogatás "Barrio Florido" - Fundo Don Pedrito kis falvá-
ban, ahol gyönyörű amazóniai óriás tündérrózsa példányok (Victoria 
Regia), aligátorok és a világ egyik legnagyobb édesvizi hala, a paiche 
példányai is megtekinthetők. Továbbutazás a Momon folyón felfe-
lé a lodge-ba, útközben a Serpentarium - egy helyi perui férfi vadál-
lat gyűjteménye tekinthető meg boákkal, anakondákkal, majmokkal, 
macskafélékkel, lajhárokkal. Megérkezés a dzsungel lodge-ba, frissí-
tő üdvözlő ital trópusi gyümölcsökből, majd a bungalók elfoglalása és 
ebéd. A délután szabad hajózásra, sétára, kirándulásra vagy pihenés-
re a lodge páratlan környezetében. Szállás a lodge-ban.

13. nap Hajnalban fakultatív madárles kenuval. A kb. egyórás kirán-
dulás során az Amazonas megannyi madárfajának titkos élete figyel-
hető meg, sokan a nap e szakában a legaktívabbak. Reggeli után ki-
rándulás az esőerdő mélyére. A Gen Gen és Centro Fuerte közösségek 
meglátogatása, ahol az Amazonas-vidéki mesztic emberek szokása-
inak és hétköznapjainak megfigyelésére van lehetőség. A Chullacha-
ki botanikus kertben a tulajdonos az itt fellelhető gyógynövényekről 
mesél. Látogatás az Alamos bennszülött törzsnél, melynek nagy, kö-
zösségi kunyhójában barátságos törzsi üdvözlésnek: táncnak, ének-
nek és hagyományos rítusoknak lehetnek résztvevői a látogatók. Va-
csora a lodge-ban, majd utazás felfelé a folyón hosszú kenukkal. A 
motor leállításával teljes csendben élvezhető a folyó, a hold és a csil-
lagok látványa az éjszakai állatok - madarak, baglyok kórusában, az 
éjszakai Amazónia különös lényeivel, szentjánosbogarakkal, rovarok-
kal, békákkal, ugráló halakkal. Szállás a lodge-ban.

14. nap Reggeli után utazás hajóval a Piranha Parkba, mely egy öt 
tóval rendelkező privát terület az esőerdőben. A piranhák mellett 
egyéb halak és a márciustól júliusig virágzó, hatalmas amazóniai 

vízililiomok is láthatók itt, melyek nagyobb példányainak levele az 1 
méteres, virága akár a 40 cm-es átmérőt is elérheti. Ebéd a lodge-
ban. Délután gyalogtúra egy cukormalomhoz (Trapiche), ahol a helyi 
cukornád feldolgozók munkája látható és a finom cukornád likőr 
kóstolására is lehetőség nyílik. Este éjszakai gyalogos túra, mely so-
rán a dzsungel éjszakai hangja hallhatók és alapos megfigyeléssel 
rovarok, csigák, százlábúk, békák, sőt, néha tarantellák is láthatók. 
Vacsora a lodge-ban, majd egy igazi „dzsungel jam session” kel élet-
re helyi akusztikus hangszerek segítségével. Szállás a lodge-ban.

15. nap Reggeli után visszautazás hajóval Iquitos városába. Útköz-
ben látogatás a Momon folyó lejjebbi szakaszán élő, barátságos 
Boras bennszülött törzsnél, akik hagyományos táncukat és énekü-
ket adják elő. Továbbutazás egy pillangó farmra Padre Cocha fa-
lu közelében, mely több ezer mesés szépségű pillangófaj ottho-
na. Iquitos városában transzfer a repülőtérre, elutazás menetrend 
szerinti járattal Limába, ahonnan továbbutazás menetrend sze-
rinti járatokkal, európai átszállással Budapestre.

16. nap Megérkezés Budapestre a menetrend függvényében. 

A hosszabbítás felára az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Lima – Iquitos - Lima útvo-
nalon turista osztályon, a leírásban szereplő programok, 1 éjszakai szállás Iquitosban, helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobájában, 
3 éjszakai szállás középkategóriájú, amazóniai dzsungel lodge kétágyas bungalójában, Iquitosban reggelis, a lodge-ban teljes panziós ellátás 
a leírás szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, helyi, angolul beszélő  idegenvezető a programok és kirán-
dulások alatt. A hosszabbítás díja a helyfoglaláskor rendelkezésre álló helyek függvényében változhat.

2017. május 6–11.  

Hosszabítás felára kétágyas bungalóban 319 000 Ft-tól

Hosszabítás felára egyágyas bungalóban 349 000 Ft-tól

Magyar idegenvezető felára 55 000 Ft

Az amazonasi hosszabbítás minimum létszáma 4 fő, magyar 
idegenvezető felár ellenében minimum 10 fő esetén lehetséges.

AMAZÓNIA SZÍVE
HOSSZABBÍTÁS A PERUI KÖRUTAZÁS UTÁN AZ AMAZONASI ŐSERDŐBEN

LÁTNIVALÓK
ÉS TERMÉSZET
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – 
Rio de Janeiro - Budapest útvonalon, turista osztályon, 6 éjszakai szállás a Copacabanától sétatávolságra lévő, középkategóriájú szálloda két-
ágyas szobáiban, reggelis ellátás, félnapos panoráma városnézés Rióban ebéddel, repülőtéri transzferek légkondicionált autóbusszal,  bal-
eset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

1. nap Elutazás menetrend szerinti járattal Rio de Janeiróba. Éjszaka 
a repülőn.

2. nap Megérkezés Rio de Janeiróba a kora reggeli órákban. A cario-
cák, vagyis a helyi lakosok úgy tartják, Isten hat nap alatt teremtette 
a Földet, a hetedik napon pedig Riót. A gyönyörű fekvésű város világ-
hírű látnivalóval valóban rendkívüli látványt nyújt. Panoráma autóbu-
szos városnézés: a belváros, a Sambadrome, a Metropolitan katedrá-
lis, a Cinelandia tér és történelmi épületei kívülről, majd a Botanikus 
kert megtekintése, melynek története 1808-ra nyúlik vissza és a vi-
lág legnagyobb, az Amazonashoz kapcsolódó botanikus gyűjteményét 
tartalmazza. Út közben büfé ebéd. A program után transzfer a Copa-
cabana közeli szállodába, szabad program a nap hátralévő részében. 

3. nap Szabad. Fakultatív program: egész napos kirándulás a Cukorsü-
veg-sziklához és a Corcovadóra ebéddel. Utazás a legendás drótkötélpá-
lyán az Urca hegyre, majd onnan tovább a Cukorsüveg-sziklára, amely a 
város egyik szimbóluma és pazar panorámát kínál a város látnivalóira. A 
program következő állomása a 709 méter magas Corcovado hegy, aho-
vá a dús Tijuca esőerdőn át a Cosme Velho vonattal jutnak fel. Innen új 
szemszögből csodálhatók meg a nevezetességek. A Corcovado tetején 
emelkedik a kezét a városra áldón kitáró 38 méter magas Krisztus-szo-
bor. Este fakultatív program: a győztes szambaiskolák felvonulásának 
megtekintése a Sambadrome-ban, transzferekkel. A program során a 
hat legjobb szambaiskola felvonulása látható, mely a karnevál fergete-
ges, tűzijátékkal kísért, hajnalig tartó záróünnepsége is egyben. 

4. nap Szabad. Fakultatív program: egész napos látogatás Petropo-
lisban ebéddel. Petropolis, a Riótól autóbusszal 2 órára lévő lenyűgö-
ző „császári város” az 1800-as években az uralkodócsalád nyári rezi-
denciájául szolgált. Épületeivel, bájos utcáival hűen őrzi I. és II. Péter 
császár emlékét. A Császári Múzeum megtekintése, melynek az egy-
kori nyári rezidencia ad otthont és ahol értékes bútorok és szemé-
lyes tárgyak mesélnek a régi időkről. Ezt követően látogatás a góti-
kus Katedrálisban, mely II. Péter és felesége, Izabella hercegnő sírját 
őrzi. Délután visszautazás Rio de Janeiróba.

5. nap Szabad. Fakultatív program: félnapos dzsip túra a Tijuca Esőerdő-
be. Az izgalmas túra a Corcovado hegyet borító, a világ legnagyobb váro-
si esőerdejébe kalauzol. A Kínai Kilátótól lenyűgöző a panoráma az Ipa-
nemára, a Corcovadóra, a Guanabara-öbölre és a Cukorsüveg sziklára. 

Megálló egy vízesésnél, könnyű gyalogtúra. Visszafelé megálló a Pepi-
no tengerparton, a híres sárkányrepülősök kedvelt helyén. Este fakulta-
tív program: vacsora és est a Rio Scenarióban. Először ízletes grill vacsora 
egy helyi churrascariában – hagyományos barbecue étteremben, majd 
transzfer a divatos Lapa negyedbe. Itt egy háromemeletes régi épület ad 
otthont a Rio Scenario kedvelt szórakozóhelyének, mely egy régiségbolt 
és egy hangulatos bár elegye és ahol a legnépszerűbb helyi zenekarok 
szolgáltatják a talpalávalót a helyeiknek és a táncos kedvű turistáknak. 

6. nap Szabad. Fakultatív program: hajókirándulás a Guanaba-
ra-öbölben. Transzfer a Marina di Gloria kikötőbe, ahol hajóra száll-
va még egyszer alkalom nyílik Rio legszebb látnivalóinak megtekin-
tésére a híres öbölből nyíló festői panorámával.

7. nap A délelőtt szabad. Koradélután transzfer a repülőtérre, elutazás 
menetrend szerinti járatokkal, átszállással Budapestre. Éjszaka a repülőn.

8. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

RIÓI KALAND KARNEVÁLI HANGULATBAN

2017. március 2–9.

Kétágyas szobában 299 000 Ft

Egyágyas szobában 367 000 Ft

Illetékek 120 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Belépő a győztes szambaiskolák 
felvonulására transzferrel, szektortól függően 89 000 Ft-tól

Cukorsüveg szikla és Corcovado ebéddel 46 000 Ft

Petropolis ebéddel 36 000 Ft

Dzsip túra a Tijuca esőerdőbe 16 000 Ft

Hajókirándulás a Guanabara-öbölben 19 000 Ft

Minimum létszám: 20 fő 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Rio de Janeiróba. A megérkezést követően transzfer a szállodába, szállás.

2. nap Városnézés a világ egyik legszebb városában. Látogatás 
a Centro városrészben, amely az üzleti élet központja, itt találha-
tó a különlegesen szép, aranyozással és kézzel festett csempékkel 
díszített Colombo cukrászda és az Edgar Fonseca tervezte piramis 
alakú, modern Szent Sebestyén Katedrális, melynek belmagassága 
96 méter. Pillantás a Maracana stadionra és a Sambadromra, ahol 
minden év februárjában a riói karnevál során a város szambaisko-
lái vetélkednek egymással a dicsőségért. Szállás Rio de Janeiróban.

3. nap Egész napos kirándulás Rióban. A város jelképe a Corcova-
do-hegyen lévő Megváltó Krisztus szobor, amely áldásra emelt kar-
ral magasodik a város fölé. A mintegy 10 milliós nagyváros közepén 
található impozáns sziklát a Tijuca esőerdő övezi, amelyet Rio tüde-
jének is neveznek. A látogatók a városból jellegzetes piros kisvonat-
tal juthatnak fel a szobor talapzatáig, innen pedig 200 lépcsőn, vagy 

lifttel mehetnek fel a kilátóig, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul 
az utazó elé. A közel 40 méter magas és 700 tonnás szobor a vi-
lág hét új csodájának egyike. A város másik jellegzetessége 
a Cukorsüveg-hegy, amely drótkötélpályán közlekedő kabinos felvo-
nóval közelíthető meg. A két állomásból álló pálya első megállója 
a 224 méter magas Urca-hegyen van, majd innen üvegezett falú fel-
vonóval közelíthető meg a Pao de Azucar, a Cukorsüveg-hegy. Innen 
varázslatos a naplemente látványa, ahogy az aranyló napkorong le-
bukik a Megváltó Krisztus szobor mögött a látóhatáron – nem hiába 
szól a helyiek közmondása, miszerint Isten hat nap alatt teremtette 
a Világot, a hetediken pedig Riót. Szállás Rio de Janeiróban.

4. nap Egész napos szabad program vagy fakultatív félnapos dzsiptú-
ra a Tijuca esőerdő területén. A Floresta da Tijuca esőerdő különleges-
sége, hogy a nagyváros szívében, Rio de Janeiróban található. Érde-
kessége az itt fellelhető trópusi gyümölcsök különféle fajtái, valamint 
növény- és állatvilága. Este fakultatív program, grill vacsora, majd 

BRAZÍLIA ÉS ARGENTÍNA

KULTÚRA
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2017. április 15–26. 

Kétágyas szobában 589 000 Ft

Egyágyas szobában 729 000 Ft

Illetékek 139 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)

Rio – vacsora és látogatás a Rio Scenariumban 23 000 Ft

Rio – dzsiptúra a Tijuca esőerdőben 15 000 Ft

Rio – trópusi szigettúra hajóval és ebéddel 34 000 Ft

Iguacu – vacsora és Rafain show 19 000 Ft

Buenos Aires – vacsora és Tango show 36 000 Ft

Buenos Aires – Montevideo kirándulás ebéddel 89 000 Ft

Buenos Aires – ebéd és Fiesta Gaucha bemutató 38 000 Ft

Minimum létszám: 20 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Rio de Jane-
iro / Buenos Aires – Budapest útvonalon, valamint belső repülőjáratokkal Rio de Janeiro – Iguacu – Buenos Aires útvonalon, turista osztályon, 
a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás középkategóriájú, helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobái-
ban, reggelivel, programok belépőjegyekkel, baleset-, betegség és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

látogatás mulatóktól zsúfolt, hangulatos Lapa negyedben találha-
tó Rio Scenarium táncos szórakozóhelyre. Szállás Rio de Janeiróban.

5. nap Szabad program vagy egész napos fakultatív hajókirándu-
lás a környező trópusi szigetekre ebéddel. Napközben fürdőzés és 
fényképezési lehetőséggel. Szállás Rio de Janeiróban.

6. nap Transzfer a repülőtérre, utazás az Iguacu vízeséshez. 
Az Argentí na és Brazília határán található lenyűgöző vízesés, való-
jában 270 zuhogóból és kisebb vízesésből áll. A vízesések legnagyob-
bika 80 méter magasról, hatalmas víztömeggel és nagy robajjal zúdul 
a mélybe, s a fenséges látvány alapján indokoltnak tűnik a névválasz-
tás: Garganta do Diablo, vagyis az Ördög torka. A több helyen kiépí-
tett kilátókról páratlan a Niagara után második legnagyobb vízho-
zamú vízesés panorámája. Este fakultatív vacsora egy tipikus brazil 
étteremben show műsorral. Szállás az Iguacu vízesés közelében.

7. nap Kirándulás a Nemzeti Parkba, először a brazil oldal vízesése-
inek megtekintése, majd látogatás az argentin oldalon, ahol szál-
lás az Iguacu vízesés közelében.

8. nap Elutazás repülővel Buenos Airesbe, délután városnézés, 
a Plaza de Mayo, a kormányzói palota, a Casa Rosalda, a katedrá-
lis, a régi városháza a Cabildo, valamint a Teatro Colón, az opera-
ház megtekintése autóbuszból. Látogatás az olaszos hangulatú La 
Boca és az elegáns La Recoleta negyedekben. Este fakultatív vacso-
ra és tangó show egy helyi étteremben. Szállás Buenos Airesben.

9. nap Szabad program vagy egész napos fakultatív kirándulás 
Uruguay fővárosába, Montevideóba. Utazás komppal a De La Plata 
folyón átkelve, majd városnézés autóbusszal: óváros, Plaza Matriz, 
Igazságügyi Palota, Metropolitain Katedrális, botanikus kert. Ebéd 
egy helyi étteremben, majd szabad program vásárlásra. Délután 
visszautazás komppal. Szállás Buenos Airesben.

10. nap Szabad program vagy egész napos kirándulás az argen-
tin pampákra. A szarvasmarha tenyésztés kiemelkedő gazdasá-
gi ágazata az országnak. Ismerkedés a vidéki élettel egy argen-
tin farmon, ahol házias ebéd után a tehénpásztorok, más néven 
gaucho-k tartanak bemutatót. Szállás Buenos Airesben.

11. nap Szabadidő, majd transzfer a repülőtérre, elutazás Buda-
pestre átszállással. 

12. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint. 
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KÍNA ÉS HONGKONG CSODÁI
1. nap Elutazás Budapestről Pekingbe menetrend szerinti repülőjá-
ratokkal, átszállással.

2. nap Megérkezés kora délután Pekingbe. Ismerkedés Kína máso-
dik legnagyobb városával, mely neve azt jelenti: „északi főváros”. Lá-
togatás a Tian’anmen téren - a világ legnagyobb terén. Este egy iga-
zi pekingi kacsavacsora élménye vár az utazóra. Szállás Pekingben.

3. nap A pekingi városnézés folytatása: a Kumming-tó partján 
emelkedő Nyári Palota megtekintése, kínaiul Yiheyuan, a táplálko-
zási és nevelési harmónia kertje, a Gyöngygyár, az 1406-1420 között 
épült Tiltott Város, amely a Ming és a Qing dinasztia uralkodóinak 
lakóhelye volt, majd látogatás egy hagyományos kínai kórházban. 
Este fakultatív programlehetőség: Kungfu show. Szállás Pekingben.

4. nap A 2008-as pekingi Olimpiai falu, a stadion – a Madárfészek 
és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka megtekintése kí-
vülről, majd a Szellemek Útja és a Ming császárok temetkezési he-
lyének meglátogatása. Utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kínai Nagy Fal 
Pekinghez legközelebb eső részéhez. A lenyűgöző Nagy Fal egyike a 
világ hét csodájának, a különböző korszakokban épült falszakaszok, 
erődítményrendszerek hossza megközelíti a 7200 km-t. Látogatás 
egy tradicionális teaházban. Szállás Pekingben.

5. nap A Menny Templomának megtekintése, majd Peking továb-
bi felfedezése Hutong túra keretében, jellegzetes helyi riksákkal a 
város keskeny sikátorain. Látogatás a Láma templomban, amely 
eredetileg uralkodói palota a Csing dinasztiából, és séta Liulichang 
antik utcáján, végül vásárlási lehetőség a Selyem utca piacain. 
Transzfer a pályaudvarra, elutazás négyágyas hálókocsis vonaton 
Xi'an városába.

6. nap Városnézés Xi’anban, Kína egykori fővárosában, nevének je-
lentése „örök béke”. A program során a 652-ben épült Nagy Vadlúd 
Pagoda és a régi városfal megtekintése, majd látogatás a Shanxi 
Történeti Múzeumban. Este fakultatív programlehetőség: Tang Di-
nasztia Show. Szállás Xi’anban.

7. nap Xi’an leginkább az agyaghadseregről nevezetes, de innen in-
dult a híres selyemút is. A városnézés rögtön a páratlan terrakot-
ta katonák megtekintésével kezdődik. A kínai agyagkatonákat ie. 
209-210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdi-
vel, aki a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget 
azért formáztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen támasza 
birodalma fenntartásában. Délután elutazás helyi repülőjárattal 
Sanghajba. Séta a Bundon - Sanghaj gyarmati korszakából szárma-

zó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első bevásárlóut-
cáján. Szállás Sanghajban.

8. nap Városnézés Sanghajban, Kína legnagyobb városában: az óvá-
ros, a Yu Yuan (Örömök) Kertje, amely a város legnagyobb kertje, 
a Sanghaj Múzeum, majd látogatás egy selyemfestő üzemben. To-
vábbá a csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom 
megtekintése, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerek-
kel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. Vacsora egy barbecue 
étteremben. Fakultatív programlehetőség: hajókázás a Huang Pu 
folyón. Szállás Sanghajban.

9. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Kína déli 
részére, Guilinbe, a Délkínai-hegyvidék jellegzetes mészkőtornyainak 
lábánál fekvő városba. Városnézés: a Nádas Fuvola cseppkőbarlang, 
az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megtekintése. Este fakultatív 
programlehetőség: kormorán show. Szállás Guilinben.

10. nap Hajózás a Li-folyón a Tű-hegyek mentén Yangshuoba. A ha-
jóút során páratlan karsztképződmények, hegyek láthatók, a folyón 
tutajok úsznak, a parton bivalyok és lovak legelnek, különleges han-
gulatot áraszt a mesebeli táj. Yangshou-ba érkezve séta a Nyuga-
ti utcán, a város legrégebbi utcáján. Este fakultatív programlehető-
ség: Liu San Jie fény show látványos előadása. Szállás Yangshou-ban.

KULTÚRA
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11. nap Transzfer a vasútállomásra, elutazás másodosztályú vo-
naton Guangzhoui átszállással Hongkongba, amely Makaó mel-
lett a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású területe. A 
nyüzsgő metropolisz a világ kereskedelmi és gazdasági központ-
jainak egyike. Felhőkarcolói, esti fényei ámulatba ejtik az utazót. 
Transzfer a szállodába, szállás Hongkongban.

12. nap Egész napos szabad program Hongkongban vagy fakultatív 
kirándulás komppal Makaóra, a volt portugál gyarmatra, ahol város-
nézés: a Makaó Múzeum, a Szent Pál-katedrális romjai, Largo do Se-
nado – a portugál városrész főtere, a Lou Lim Lok kert, majd láto-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking/
Hongkong – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi'an – Sanghaj – Guilin útvonalon, Peking – Xi'an között 
vonattal négyágyas hálókocsikban, Guilin – Guangzhou – Hongkong útvonalon vonattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 
11 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (ebéd vagy vacsora a programok függvé-
nyében), programok belépőjegyekkel, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

gatás egy kaszinóban. A program során ebéd. Délután visszautazás 
komppal Hongkongba, ahol szállás.

13. nap Délelőtt szabad program, vásárlási lehetőség. Ebéd, majd félna-
pos városnézés során ismerkedés a főbb nevezetességekkel: a Viktória 
csúcs siklóval - ahonnan káprázatos panoráma nyílik a városra, a Repulse 
öböl, az Aberdeen halászfalu, majd hajókázás szampannal, a helyiek jel-
legzetes közlekedési eszközével. Ezt követően transzfer a repülőtérre, el-
utazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással. 

14. nap Megérkezés Budapestre.

2017. április. 19. – május. 2.

Kétágyas szobában 659 000 Ft

Egyágyas szobában 819 000 Ft

Illetékek 125 000 Ft

Vízumdíj 25 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Peking – Kungfu show 13 000 Ft

Xi’an - Tang Dinasztia show 11 000 Ft

Sanghaj - hajókázás a Huang Pu folyón 9 000 Ft

Guilin - kormorán show 9 000 Ft

Yangshou - Liu San Jie fény show 18 000 Ft

Hongkong – Makao kirándulás 58 000 Ft

Minimum létszám 15 fő. 
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1. nap Elutazás Budapestről a menetrend szerint.

2. nap Érkezés Bangkokba, transzfer a szállodába, felfrissülés és 
reggeli, majd félnapos városnézés Bangkokban: az Arany Buddha 
szobor, a leghosszabb Fekvő Buddha szobor és a fehér carrarai már-
ványból készült Márványtemplom megtekintése. Naközben ebéd, 
majd Klong túra keretében hajókázás a Chao Praya folyón, ahonnan 
a modern felhőkarcolók és a cölöpökre épült folyóparti házak éles 
kontrasztja is megismerhető. Szállás Bangkokban.

3. nap Egész napos szabad program vagy fakultatív látogatás a Ki-
rályi Palotában. A korábbi uralkodók lakhelyéül szolgáló 300 éves 
épületkomplexum a világörökség része. A palotán belül található 
a Wat Phra Kaew, más néven a Smaragd Buddha templom és még 
számtalan lenyűgöző aranyozott sztúpa és színes majolikával díszí-
tett épület. Szállás Bangkokban.

4. nap Egész napos szabad program vagy fakultatív kirándulás a 
Damnoen Saduak úszó piacra, ahol az árusok a hagyományokhoz hí-
ven csónakokból kínálják színes portékájukat, gyümölcsöket és kéz-
műves termékeket. Délután szabad program. Szállás Bangkokban.

5. nap Utazás autóbusszal a régi fővárosba, Ayutthayába, mely-
nek romvárosa a világörökség része, a kambodzsai Angkor Wat 
épületegyütteséhez hasonlatos, csak sokkalta nagyobb terüle-
ten található. Ezt követően látogatás a Bang Pa In palotánál, 
amely a thai uralkodók nyári rezidenciája volt. Napközben ebéd, 
szállás Pitsanulokban.

6. nap Városnézés a több évszázados múltra visszatekintő kereske-
dővárosban, majd tovább utazás Sukhothai, az első thai birodalom 
fővárosának érintésével Chiang Raiba, az ország legészakibb tarto-
mányának központjába. Napközben ebéd, szállás Chiang Raiban.

7. nap Délelőtt hajókázás a Mae Kok folyón a burmai és laoszi határvi-
dékre a híres „Arany háromszöghöz”, a Mekong folyó partján található 
Chiang Saen megtekintésével. Napközben ebéd, szállás Chiang Raiban.

8. nap Látogatás a hosszúnyakú padong törzsnél, mely arról neve-
zetes, hogy az asszonyok a szépség jelképeként sárgarész gyűrűket 
viselnek a nyakukon, karjukon és lábukon. Utazás tovább Chiang 

Maiba, útközben látogatással a Fehér templomnál, a Wat Rong-
Koonnál. Szállás Chiang Maiban.

9. nap Városnézés Thaiföld második legnagyobb városában, a Wat 
Phrathad Doi Suthep templom megtekintése és látogatás egy kézmű-
ves központban, ahol a selyemszövés és a papír napernyők festésé-
nek rejtelmeibe pillanthatnak be. Napközben ebéd. Este khantoke fol-
klór vacsora hagyományos zenével és tánccal. Szállás Chiang Maiban.

10. nap Transzfer a repülőtérre, utazás Phuketre. Az üdülőparadi-
csom számtalan szolgáltatásával, széles, homokos tengerpartjával 
ideális a nyugodt kikapcsolódásra, családi nyaralásra egyaránt. Ér-
kezést követően transzfer a szállodába, szállás Phuketen.

11-12. nap Szabad program, pihenés a tengerparton vagy fakultatív egész 
napos hajókirándulás a Phi Phi szigetekhez, ebéddel. Hajókirándulás mo-
torcsónakkal a környék két legszebb szigetére, amelyek fehér homokkal, 
pálmafákkal szegélyezett tengerparttal büszkélkednek. Fürdőzés a Maya 
öbölben és a Bamboo szigeten, napközben snorkelezési lehetőséggel.

13. nap Menetrend szerint transzfer a repülőtérre, utazás Buda-
pestre átszállással.

14. nap Megérkezés a menetrend függvényében.

ÉSZAK–THAIFÖLDI KÖRUTAZÁS PIHENÉSSEL PHUKETEN

2017. február 21.-március 5.

Kétágyas szobában 419 000 Ft

Egyágyas szobában 559 000 Ft

Pótágyon 409 000 Ft

Félpanzió felára Phuketen (3 vacsora) 29 000 Ft

Illetékek 139 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Királyi Palota látogatás 10 000 Ft

Chao Praya hajós vacsora 14 000 Ft

Úszópiac látogatás 10 000 Ft

Phi Phi szigettúra hajóval 25 000 Ft

Minimum létszám: 25 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bangkok / 
Phuket – Budapest útvonalon, Chiang Mai – Phuket útvonalon belső repülőjárattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai 
szállás, helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátással, valamint 6 alkalommal ebéd és 1 alkalommal vacsora, 
programok belépőjegyekkel, baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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1. nap Elutazás Cochinba menetrend szerint járattal, átszállással. 

2. nap Hajnalban megérkezés Cochin, Kerala államba. Cochin 
az „Arab-tenger királynője” kereskedelmi és ipari központ, a szub-
kontinens déli partján fekszik. Transzfer a városba, városnézés: 
a Mattancherry Holland Palota, a zsinagóga, a Szent Ferenc Temp-
lom, mely a legrégebbi európai templom Indiában. Továbbutazás 
a tengerpart mentén, ahol kínai halászhálók adnak egyedi arculatot 
a tájnak és egyben a mai napig jelzik az évszázados kínai jelenlétet 
Indiában. Este egy Kathakali táncelőadás megtekintése egy hagyo-
mányos színházban. Szállás Cochinban.

3. nap Reggeli után elutazás a 145 km-re (kb.4,5 órás buszútra) lévő 
Munnarba. A táj lélegzetelállítóan szép, mennyei béke és nyugalom 
fogadja a turistákat. A hűvös hegység a gyarmati időkben kedvelt 
nyári pihenőhelye volt a brit előkelőségeknek. Végtelen teaültetvé-
nyek, egzotikus flóra és fauna, fűszerek illata – ez Munnar vidéke. Vá-
rosnézés, teaültetvény és teamúzeum látogatás. Szállás Munnarban.

4. nap Reggeli, majd elutazás Maduraiba, a templomok városába. 
Megérkezés után a szállodai szobák elfoglalása, majd városnézés, 
amely során csodás templomok, mesteri kézzel faragott szobrok 
varázsolják el a látogatót. A Meenakshi és Treiumalai Nayak Mahal 
templomok megtekintése, valamint látogatás a Gandhi Múzeum-
ban. A program közben riksa utazás. Este egy templomi felvonulás 
megtekintése. Szállás Maduraiban.

5. nap Reggeli után továbbutazás Periyarba hegységeken és trópusi 
esőerdőkön keresztül vezető természetvédelmi területen. Útközben 
egy gumifaültetvény megtekintése és kb. egy órás utazás elefánt-
háton. Ezt látogatás követi egy fűszerültetvényen, ahol az indiai 
gasztronómiában gazdagon használt, egzotikus növényekkel ismer-
kedhetnek meg. Később vadles hajóról a Periyar Nemzeti parkban, 
mely során elefántok és más vadállat is látható. Szállás Periyarban.

6. nap Reggeli a szállodában. Elutazás Alleppey-be és beszállás egy tipi-
kus keralai lakóhajóba, melyekkel egykor rizsszállítmányokat vittek a ke-
reskedők. Hajókázás a kókuszpálmákkal övezett csatornákon. Útközben 
hangulatos települések, tradicionális kereskedelmi kikötők és a helyiek 
mindennapjai figyelhetők meg a víz és a növényzet smaragdzöld díszle-
tével övezve. Megérkezés Kumarakomba, vacsora és szállás a lakóhajón.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Cochin/ 
Trivandum – Budapest útvonalon, turista osztályon, valamint a program során légkondicionált autóbusszal és hajóval, 6 éjszakai szállás középka-
tegóriájú (helyi négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, 1 éjszakai szállás lakóhajón kétágyas kabinokban teljes panziós ellá-
tás, a leírt programok helyi idegenvezetővel, baleset –, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

7. nap Reggeli után elutazás Kovalamba, ahol a szállodai szobák 
elfoglalása. Kovalam neve pálmaligetet jelent – nem véletlenül. A finom 
homokú tengerpartot végeláthatatlan sorban szegélyezik itt a kókusz-
pálmák. Pihenés a tengerparton, szállás Kovalamban.

8. nap Üdülés a tengerparton, szállás Kovalamban.

9. nap Üdülés a tengerparton. Késő éjjel transzfer a trivandumi 
repülőtérre.

10. nap Kora hajnalban visszautazás Budapestre a menetrend sze-
rint, átszállással. Megérkezés a délelőtti órákban.

2017. február 14–23.

Kétágyas szobában 379 000 Ft

Egyágyas szobában 517 000 Ft

Belépők felára 9 000 Ft

Félpanzió felára 29 000 Ft

Illetékek 138 000 Ft

Vízum díja 25 000 Ft

Minimum létszám 15 fő. 

KÖRUTAZÁS DÉL-INDIÁBAN

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK


