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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással a 
mintegy 14 millió lakosú iráni fővárosba, Teheránba. Éjszaka a re-
pülőgépen.
 
2. nap Érkezés a hajnali órákban. Transzfer a szállodába. Rövid 
pihenés után félnapos városnézés Teheránban: látogatás az ősi 
Perzsia 2500 éves történelmének emlékeit bemutató Archeológiai 
Múzeumban, valamint a Pávatrónt és az iráni sahok koronáit kiál-
lító Ékszermúzeumban. A program végén az egykori uralkodói re-
zidencia, a Golesztán Palota-együttes megtekintése. Szállás Te-
heránban.  

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 Passargad-
ban, ahol az Akhamenid dinasztia alapítójának, Kürosz királynak a 
sírhelye található. Elutazás a Naqshe Rostam sziklafalhoz, ahol több 
perzsa uralkodó, többek között Dareios, valamint Xerxes kőbe vájt 
sírhelye látható. Továbbutazás a Világörökség részét képező Perse-
polisba, melyet mintegy 2500 évvel ezelőtt a legendás királyok, Da-
reios 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 Na-
renjestan vagy az Eram kert, majd a város egyik legszebb me-
csetének 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 szabad-
program, 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, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerin-
ti három- és négycsillagos szállodák kétágyas, zuhanyozós szobáiban, reggeli, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemon-
dási biztosítás, magyar idegenvezető. 

2016. október 24. – november 1.

Kétágyas szobában 299 000 Ft

Egyágyas szobában 389 000 Ft

Illetékek 129 000 Ft

Vízumdíj 29 000 Ft

Kötelező belépőjegyek és szervizdíj 47 000 Ft

Félpanzió felára (7 vacsora, ital nélkül) 49 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 
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1. nap Elutazás Budapestről Tel-Avivba diszkont légitársaság repü-
lőjáratával. Érkezés után utazás autóbusszal Tel-Avivba, rövid vá-
rosnézés, a pezsgő fehér város, a modern Izrael megtekintése. Lá-
togatás a Karmel piacon. Jaffában, melynek galériái, antik boltjai, 
éttermei és bolhapiacai számos látogatót vonzanak, séta az óvá-
rosban, a művész negyed és a világítótorony megtekintése. Továb-
butazás Haifába, vacsora és szállás.

2. nap Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás, melynek 
során látogatás a Karmel-hegyre, ahol a Karmelita rend temploma 
és kolostora található. Továbbutazás Kánába,  az újszövetségi me-
nyegző helyszínére, majd, Názáretbe az Angyali Üdvözlet Templo-
mának megtekintése és látogatás Mária kútjánál. Továbbutazás a 
Tábor-hegyre, mely Krisztus színeváltozásának helyszíne volt. Visz-
szautazás Haifába, városnézés, a Bahai kert és a német negyed 
megtekintése. 

3. nap Reggeli után elutazás a Galileai-tó szent helyeire. A kirán-
dulás során Capernaumban látogatás Szent Péter házánál, a ré-
gi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolnánál, Tabghában, a kenyér 
és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci mozaik megte-
kintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences Ká-
polnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt. Továbbutazás a Jor-
dán-völgybe, a híres keresztelő hely Yardenit megtekintése, majd 
visszautazás a szálláshelyre.
 
4. nap Kora reggel elutazás Betlehembe. Útközben látogatás a 
Szent György monostornál, Jézus megkísértésének helyszínénél, 
majd Jerikóban, az Elisha forrásnál. Elutazás a Holt-tengerhez, 
fürdési lehetőség, majd továbbutazás Betlehembe, szállás.

5. nap Egész napos városnézés Jeruzsálemben. Látogatás az Olaj-
fák hegyén, Mennybemenetel kápolna, Miatyánk temploma, Get-
shemane kert, ősi olajfák. Látogatás Szűz Mária sírjánál, a Nagy-
boldogasszony apátságban. Majd séta a Via Dolorosán követve a 
Keresztút állomásait egészen a Szent Sír templomáig a Golgota 
hegyén. Séta a Nyugati Falnál, szabadidő, vásárlási lehetőség az 
óvárosi bazárban. Szállás Betlehemben. 

6. nap Látogatás a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés temploma, 
az Utolsó vacsora terme és Dávid király feltételezett sírja talál-
ható. Majd utazás Ein Karembe, ahol látogatás Keresztelő Szent 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás diszkont légitársaság repülőjáratával Budapest – Tel-Aviv – Budapest 
útvonalon, 7 éjszakai szállás háromcsillagos szállodákban félpanzióval, transzferek, kirándulások, városnézések a program szerint, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

János templomában és a festői völgy túlsó oldalán található Er-
zsébet és Szűz Mária találkozásának templomában. Visszatérve 
látogatás Nyugat-Jeruzsálemben, a Mahane Yehuda piac és a Kne-
szet épületének megtekintése kívülről. 

7. nap Látogatás a Születés templomában – Jézus feltételezett 
születési helyén, majd kirándulás a Betlehemtől 3 km távolságra 
található Pásztorok mezejére. Itt jelent meg egy angyal a pászto-
roknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó születését. Transzfer Je-
ruzsálembe, szabad program, lehetőség az óváros ismételt felke-
resésére. Szállás Jeruzsálemben.

8. nap Transzfer a repülőtérre, hazautazás diszkont légitársaság 
repülőjáratával Budapestre.

KÖRUTAZÁS IZRAELBEN

2016. szeptember 6–13., október 27. – november 3.

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. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Elutazás Budapestről Tel-Avivba diszkont légitársaság repülőjá-
ratával. A megérkezést követően transzfer Haifába a tengerparti szál-
láshelyre. Városnézés: a Bahia kert és a német negyed megtekinté-
se. Vacsora és szállás.

2. nap Pihenés és szabad program Haifában. Fakultatív programle-
hetőség: látogatás a Galileai-tó szent helyein. Capernaumban láto-
gatás Szent Péter házánál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Ká-
polnánál. Tabghában, a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne 
és a bizánci mozaikok megtekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldog-
ság hegyére, a Ferences Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd helyszíne 
volt. Továbbutazás a Jordán-völgybe, a híres keresztelőhely, Yardenit 
megtekintése. Visszautazás Haifába. Vacsora és szállás.

3. nap Pihenés és szabad program Haifában. Vacsora és szállás.

4. nap Reggeli után elutazás Jeruzsálembe, ahol egész napos város-
nézés. Látogatás Szűz Mária sírjánál, a Nagyboldogasszony apát-
ságban. Séta a Via Dolorosán, követve a Keresztút állomásait, egé-
szen a Szent Sír templomáig a Golgota hegyén. A Siratófal, a Cardo 
és a zsidónegyed megtekintése után látogatás a Sion-hegyen, ahol 
az Elszenderülés temploma, az Utolsó vacsora terme és Dávid király 
feltételezett sírja található. Továbbutazás Netanyára, a tengerpar-
ti szálláshelyre. Vacsora és szállás.

5. nap Pihenés és szabad program Netanya tengerpartján. Va-
csora és szállás.

6. nap Pihenés és szabad program Netanya tengerpartján. Fakultatív 
programlehetőség: egész napos kirándulás a Holt-tengerhez és Qum-
ranba. A Holt-tengeri tekercsek megtekintése, amelynek első darabja-
it egy beduin kecskepásztor találta meg 1947-ben. Az i. e. III. század és  
i.sz. I. század között íródott tekercsek a legrégebbi ismert bibliai tár-
gyú kéziratok. Továbbutazás a Holt-tenger partjára, ahol fürdési lehe-
tőség a világ legsósabb természetes tengerében. Visszautazás Neta-
nyára, ahol vacsora és szállás.

7. nap Kijelentkezés a szállodából, elutazás Tel-Avivba. Városné-
zés: a Bauhaus központ, a Függetlenségi Csarnok, a Diaszpóra és 
a Szépművészeti Múzeum valamint a híres Bauhaus házak meg-
tekintése kívülről. Továbbutazás a bájos Jaffába, melynek galériái, 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás diszkont légitársaság közvetlen repülőjáratával Budapest – Tel-Aviv 
– Budapest útvonalon, transzferek  légkondicionált autóbusszal, 3 éjszaka Haifában négycsillagos, 3 éjszaka Netanyán háromcsillagos 
szálloda kétágyas szobáiban, félpanzió, városnézés Haifában, Jeruzsálemben, valamint Tel-Avivban és Jaffában a programleírás szerint, 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

SZENTFÖLDI CSILLAGTÚRA TENGERPARTI PIHENÉSSEL
antik boltjai, éttermei és bolhapiacai számos látogatót vonzanak. 
Séta az óvárosban, a művész negyed és a világítótorony megtekin-
tése. Szabadidőt követően transzfer a repülőtérre, elutazás Buda-
pestre diszkont légitársaság repülőjáratával.

2016. június 7–13., szeptember 20–26.

Kétágyas szobában 239 000 Ft

Egyágyas szobában 389 000 Ft

Pótágyon 229 000 Ft

Illetékek 69 000 Ft

Kötelező szervizdíj 6 000 Ft

Fakultatív programok árai (min. létszám: 15 fő)

A Galieai-tó szent helyei 24 000 Ft

Qumran és a Holt-tenger 28 000 Ft

Minimum létszám 35 fő. 

LÁTNIVALÓK

ÉS ÜDÜLÉS
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LÁTNIVALÓK

ÉS ÜDÜLÉS

2016. augusztus 20–28. 

Kétágyas szobában 339 000 Ft

Egyágyas szobában 449 000 Ft

Pótágyon 329 000 Ft

Illetékek 90 000 Ft

Kötelező szervizdíj 15 000 Ft

Minimum létszám 35 fő. 

1. nap Elutazás Budapestről Tel-Avivba menetrend szerinti repülő-
járattal, átszállással. Érkezés után transzfer autóbusszal Haifába, 
szállás.

2. nap Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás, melynek 
során látogatás a Karmel-hegyre, ahol a Karmelita rend templo-
ma és kolostora található. Továbbutazás Kánába, az újszövetsé-
gi menyegző helyszínére, majd, Nazarethben az Angyali Üdvözlet 
Templomának megtekintése és látogatás Mária kútjánál. Utazás 
a Tábor-hegyre, mely Krisztus színeváltozásának helyszíne volt. 
Visszautazás Haifába, városnézés, a Bahai kert és a német ne-
gyed megtekintése. 

3. nap Reggeli után elutazás a Galileai-tó szent helyeire. A kirán-
dulás során Capernaumban látogatás Szent Péter házánál, a ré-
gi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolnánál, Tabghában a kenyér 
és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci mozaik meg-
tekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences 
Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt. A Jordán-völgy-
ben, a híres keresztelő hely Yardenit megtekintése, majd vissza-
utazás a szálláshelyre.

4. nap Reggeli után elutazás Jeruzsálembe, egész napos városné-
zés. Látogatás Szűz Mária sírjánál, a Nagyboldogasszony apátság-
ban. Séta a Via Dolorosán, követve a Keresztút állomásait, egészen 
a Szent Sír templomáig a Golgota hegyén. A Siratófal, a Cardo és a 
zsidónegyed megtekintése után látogatás a Sion-hegyen, ahol az 
Elszenderülés temploma, az Utolsó vacsora terme és Dávid király 
feltételezett sírja található. Szállás Betlehemben. 

5. nap Reggeli után elutazás Jordániába. A határátlépés után láto-
gatás a Nebo hegyen, ahol Mózes megpillantotta az Ígéret földjét. 
A Nebo hegyről szép kilátás nyílik a környező tájra, s II. János Pál pá-
pa jordániai látogatásának emlékműve is megtekinthető. Tovább-
utazás Petrába, mely az UNESCO kulturális világörökségi helyszíne-
inek egyike. Szállás Petrában. 

6. nap Egész napos gyalogos városnézés Petrában, a Nabateusok 
egykor virágzó városában, melyet kb. kétezer évvel ezelőtt alapítot-
tak. A vörös homokkőből kifaragott város romjai, hatalmas sírtemp-
lomai és varázslatos természeti környezete egyedülálló komplexu-
mot alkotnak. A romváros legnevezetesebb látnivalói a királysírok, a 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Tel-Aviv/Amman 
– Budapest útvonalon, turista osztályon, 8 éjszakai szállás háromcsillagos szállodákban félpanzióval az 1. nap vacsorától 8. nap vacsoráig, transz-
ferek, kirándulások, városnézések a program szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

IZRAEL – JORDÁNIA
kincsesház, a színház és az egykori városközpont a főtemplom ma-
radványaival. Szállás Petrában. 

7. nap Reggeli után elutazás Wadi Rum-ba, két órás jeep szafari a 
vörös homokjáról ismert sivatagban. A program után elutazás Am-
manba, útközben ismerkedés Jerash városával, ahol számos római 
kori emlék tekinthető meg – színház, főutca, templomok, erődfalak, 
fürdők maradványai. Szállás Ammanban. 

8. nap Reggeli, majd félnapos városnézés keretében ismerkedés a 
hét dombra épült jordán fővárossal. A program során az ókori város-
rész, a fellegvár és a színház megtekintése. Délután szabad prog-
ram. Szállás Ammanban. 

9. nap Transzfer a repülőtérre a kora hajnali órákban, hazautazás 
átszállással Budapestre. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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2016. augusztus 15–22.

Kétágyas szobában 259 000 Ft

Egyágyas szobában 339 000 Ft

2016. október 19–26.

Kétágyas szobában 239 000 Ft

Egyágyas szobában 319 000 Ft

Illetékek 75 000 Ft

Félpanzió (7 vacsora) felára 39 000 Ft

Belépőjegyek felára 26 000 Ft

Minimum létszám 25 fő 

1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással Lissza-
bonba. Megérkezést követően félnapos városnézés a portugál fővá-
rosban: a kö zép kori 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. Szál lás 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, Eu-
rópa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről lenyű-
göző látvány tárul a kéklő ó ce án ra. 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 ha lász faluba, ahol rö-
vid szabadidő, majd Batalhába, ahol a Világörökség részét képező 
kolostor tekinthető meg. A kolostor Portugália egyik építészeti re-
meke, ká pol nájában 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 hangu latú városa borospincéivel, a Ribeira negyed 
színes cserepes házaival és az Eiffel tervezte, kétszintes híddal. A 
városnézést követően látogatás egy borospincében borkóstolóval. 
Szállás Bragában, az októberi időpontban a tengerparti Ofirban.

5. nap Bragát 300 temploma miatt a „portugál Rómának” is neve-
zik. A történelmi városrész megtekintése a Jó Jézus búcsújáró temp-
lommal, amely egy 1315 méter magas hegyen emelkedik. Tovább-
utazás Ponte de Limába, a zöld bor városába, majd a XVI. századi 
Viana do Castelo városka érintésével visszautazás Bragába. Szállás 
Bragában, az októberi időpontban a tengerparti Ofirban.

6. nap Elutazás Coimbrába, Európa egyik legrégibb egyetemi városába, 
amely a XII. században az ország és királyság központja volt. Vá ros nézés 
keretében a Katedrális és a híres egyetemi könyvtár megtekintése. To-
vábbutazás a lisszaboni tengerpartra. Útközben látogatás Tomarban, a 
templomok városában, ahol a Krisztus-rendi kolostor megtekintése. A 
kora esti órákban megérkezés Estorilba. Szállás Estorilban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással Budapest – Lisszabon – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás középkategóriájú (augusztusban 
3 csillagos, októberben 4 csillagos) szállodák kétágyas szobáiban, reggeli, a felsorolt programok belépők nélkül, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

EZERARCÚ PORTUGÁLIA
7. nap Egész nap szabad program, üdülés a tengerparton reggelis el-
látással.

8. nap Transzfer a lisszaboni repülőtérre, visszautazás Budapestre. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Utazás autóbusszal Bécsbe a hajnali órákban, ahonnan menet-
rend szerinti repülőjárattal továbbutazás Lisszabonba. Megérkezést 
követően félnapos városnézés a portugál fővárosban: a Szent-Jeromos 
kolostor templom és a Belém-torony (kívülről) megtekintése után lá-
togatás a középkori Szent György várban, majd séta a híres Alfama 
negyedben. Délután a szállás elfoglalása. Szállás Lisszabonban.

2. nap Reggelit követően a hangulatos Sintra városába vezet az út, 
ahol rövid séta és a XVI. századi Királyi Palota megtekintése, majd 
továbbutazás autóbusszal a festői szépségű Cabo da Rocához, 
Európa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről le-
nyűgöző látvány tárul a kéklő óceánra. Délután szabad program. 
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 megtekintése. A kolostor Portugália egyik építészeti reme-
ke, kápolnájában van eltemetve Tengerész Henrik, a híres felfede-
ző. Késő délután megérkezés Fatimába, a világhírű búcsújáróhely-
re. Szállás Fatimában.

4. nap A reggelit követően utazás Portóba, mely az ország egyik 
legkülönlegesebb hangulatú városa. A városnézés során a Katedrális 
temploma, a Tőzsdepalota, a Szent Ferenc templom megtekintése, 
séta a Ribeira-negyed színes cserepes házai között, majd látogatás 
egy borospincében, borkóstolóval. Szállás Portóban.

PORTUGÁLIA - MADEIRA KÖRUTAZÁS
5. nap Elutazás Bragába, amelyet számos temploma miatt a „por-
tugál Rómának" is neveznek. A történelmi városrész és a Jó Jézus 
búcsújáró templom megtekintése. Továbbutazás Ponte de Limába, 
a zöld bor városába, majd a XVI. századi Viana do Castelo városka 
érintését követően utazás a portói repülőtérre, utazás repülőgéppel 
Madeira szigetére. Szállás Madeirán.

6. nap Reggelit követően félnapos városnézés Funchalban: a Kated-
rális megtekintése után látogatás a helyi piacon, ahol a színpompás 
virágok, gyümölcsök és a halpiac gazdag kínálata látható. Ezt kö-
vetően egy borospincében a híres madeira bor kóstolására is lehe-
tőség nyílik. Funchal felett emelkedik Monte apró települése, mely-
nek magyar vonatkozása is van: itt élte le utolsó éveit IV. Károly, az 
utolsó magyar király. A templomban tett látogatás után a vállalkozó 
szelleműek kipróbálhatják a híres szánkót, a tobogánt, mellyel he-
lyi férfiak irányításával csúszhatnak le a meredek aszfaltozott úton, 
feledhetetlen pillatanokat átélve. (A szánkózás nem kötelező, díja a 
helyszínen fizethető, kb. 15 EUR/fő). Visszautazás a szállodába au-
tóbusszal, délután szabad program.

7. nap Pihenés, szabad program. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos kirándulás a sziget nyugati részébe. Kora délelőtt séta 
Câmara de Lobosban, egy festői halászfaluban, mely Winston Chur-
chill kedvenc tartózkodási helye volt. A következő megálló a Cabo 
Girão fok, melynek szabadtéri kilátójából lélegzetállító a panoráma, 
a hatalmas sziklatömb 580 méterrel emelkedik a tenger fölé. To-
vábbutazás a sziget északi partjára az Encumeada-hágón keresz-
tül. Érkezés egy gyönyörű panorámaúton Porto Monizba, Madeira 

LÁTNIVALÓK

ÉS ÜDÜLÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal a Bécs – Lisszabon / Porto – Funchal – 
Lisszabon – Bécs útvonalon, turista osztályon, Budapest – Bécs – Budapest útvonalon és a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éj-
szakai szállás három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggeli, a felsorolt programok belépők nélkül, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető

2016. június 11-20.

Kétágyas szobában 289 000 Ft

Egyágyas szobában 374 000 Ft

2016. október 29.-november 7.

Kétágyas szobában 269 000 Ft

Egyágyas szobában 359 000 Ft

Illetékek 79 000 Ft

Félpanzió felára 58 000 Ft

Belépőjegyek felára 25 000 Ft

Fakultatív programok árai (min. létszám: 20 fő)

Nyugati szigettúra (Porto Moniz) 16 000 Ft

Keleti szigettúra (Santana) 16 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 

északnyugati csücskébe, mely szabadtéri medencéiről ismert. Ebéd 
egy helyi étteremben, majd rövid szabadidő. Délután utazás az 1400 
méteres magasságban lévő Paúl da Serra fennsíkra. Ez a kietlen, 
mocsaras vidék pont az ellentéte a buja növényzettel borított ten-
gerpart közeli területeknek. A fennsíkról a déli part közelébe, Ponta 
do Sol partjait érintve visszautazás Funchalba.

8. nap Pihenés, szabad program. Fakultatív programlehetőség: egész 
napos kirándulás sziget keleti tájaira. Camacha elsősorban a kosár-
fonó kézművesek munkáiról ismert, ahol nádból, vesszőből készült 
használati tárgyakat lehet megcsodálni. Utazás a sziget harmadik 
legmagasabb pontjához (Pico Arieiro – 1810 m), ahonnan a környező, 
lenyűgöző hegyekre, völgyekre nyílik kilátás. Ribeiro Frióban, a Nem-
zeti Parkban pisztrángtelep látogatás, majd ebéd egy helyi étterem-
ben Faial falucskában. Délután Santana világszerte ismert három-

szögletű házai közötti sétával válik feledhetetlenné a kirándulást. 
Útközben 670 m magasból (Portela) gyönyörű kilátás nyílik az észa-
ki part sziklaképződményeire, majd Machico településen át - ahol az 
első felfedezők szálltak partra - visszatérés Funchalba.

9. nap Reggelit követően transzfer a funchali repülőtérre, utazás lisz-
szaboni átszállással Bécsbe, ahonnan utazás autóbusszal Budapestre.

10. nap Érkezés Budapestre a hajnali órákban.
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1. nap Érkezés Bilbaóba menetrend szerinti repülőjárattal. A meg-
érkezés függvényében látogatás Azpeitiában, Loyolai Szent Ignác 
szülővárosában. Továbbutazás a festői San Sebastianba. Bejelent-
kezés és a szobák elfoglalása. Szállás San Sebastianban.

2. nap Utazás Pamplonába. Navarra tartomány fővárosa elsősor-
ban a minden évben, júliusban megrendezésre kerülő san fermini 
bikafuttató fesztiválról nevezetes, ahol amatőr bikafuttatók pró-
bálhatják ki bátorságukat és szerencséjüket. A hangulatos kisvá-
rosban az óváros, a XV. századi Catedral de Santa Maria la Real és 
a Citadella a legfőbb látnivalók. Kora délután visszautazás San Se-
bastianba. Városnézés a „mini Riónak” is nevezett, gyönyörű fek-
vésű városban, amely idén Európa egyik kulturális fővárosa. A „La 
Concha” öböl mentén fekvő város zöldellő hegyeivel kagyló alakú 
öblével, arany homokú strandjaival lenyűgözi a látogatót. Az óváros 
- a Parte, a Centro Romántic sétáló és bevásárló utca, a szecesszi-
ós homlokzatú lakóházak megtekintése. A belváros sétáló utcái a 
baszk konyhák világhírű helyszíneiként is ismertek. Szállás San Se-
bastianban.

3. nap Reggeli után indulás Bilbaóba, Baszkföld legjelentősebb vá-
rosába. Panoráma városnézés során a Szent Jakab-katedrális, az 
óváros erődítményének helyére épített San Antón templom, a ba-
rokk Szent Miklós templom, a Plaza Nueva, az Arriaga színház, a 
Frank Gehry által tervezett Guggenheim Múzeum különleges 

BARANGOLÁSOK BILBAÓTÓL PORTÓIG
épületének megtekintése kívülről, séta az óvárosban. Továbbuta-
zás Castro Urdináles tengerparti városkán keresztül Santanderbe. 
Rövid pihenő és ebédidő a tengerparti sétánynál. Utazás a hosz-
szú, homokos strandok városába, Santanderbe, amely a világ egyik 
legerősebb bankrendszerét képviseli. Fotó szünet a tengerparton, 
ahonnan panoráma nyílik a híres Magdalena-félszigetre is. Szállás 
Santanderben.

4. nap Reggeli, majd továbbutazás az egyik legősibb, középkori lo-
vagvárosba, Santillana del Marba. A városka lenyűgöző román kori 
és gótikus épületeiről nevezetes. Ezt követően látogatás a 2 km-re 
lévő Altamirai Múzeumban, ahol a híres barlangrajzok „hasonmá-
sai” láthatók. Koradélután továbbutazás Covadongába. Az út a Pi-
cos de Europán, Európa legrégebbi nemzeti parkján át vezet. Co-
vadonga jelentős történelmi szereppel bír: a falucskában aratott 
győzelmet 722-ben a spanyolok első asztúriai királya, Don Pelayo a 
mórok felett. Érkezés után a Covadongai Szent Barlang megtekin-
tése. A barlangban látható katolikus szentélyt a Covadongai Szűz 
(La Santina) tiszteletére szentelték fel. Ezt követően utazás Oviedo 
egyetemi városába, ahol szállás.

5. nap Reggeli után utazás Asztúria legnépesebb, s egyben Spanyol-
ország egyik legjobb kikötőjével rendelkező tengerparti városába, 
Gijonba. A Zöld part kiemelkedő városa szépen megőrzött óváro-
sával, több száz éves házaival, békés kertjeivel és partjaival külön-
leges látnivaló. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum megtekintése, majd 
utazás jellegzetes, észak-spanyolországi városkákon – Luarca, Ri-
badeo – áthaladva. Az Eo folyó partján fekvő Ribadeo Galícia hatá-
rán fekszik, itt kezdődnek a híres Rias Altas-ok, Galícia szárazföldbe 
benyúló öblökkel és sziklák közé szorított fjordokkal szabdalt, festői 
partszakaszai. Megérkezés Lugo városába, melynek legfőbb látni-
valója a II-III. században a rómaiak által emelt több mint 2 km hosz-
szú bástyasétány. Panorámás városnézés után a szállás elfoglalá-
sa, szállás.

6. nap Reggeli után indulás a galíciai La Coruna kikötővárosba, a 
„becsületes galíciaiak városába”, melyet jellegzetes, üvegezett er-
kélyeiről kristályvárosnak is hívnak. A nyüzsgő város színes látniva-
lói közé tartozik a Herkules torony – egy 2000 éves világítótorony, 
az Endesa Termeic – Európa legmagasabb kéménye, a cirádás vá-
rosháza. Panoráma városnézést követően szabad program, amely 
során alkalom nyílik a Hercules torony és az ahhoz tartozó modern 
interaktív múzeum megtekintésére. Délután fakultatív kirándulás 
a Rías Atlas festői vidékére a környék legszebben megőrzött tör-
ténelmi városain, Pontedeume-n és Betanzoson, keresztül. Szállás 
La Corunában.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással, Budapest – Bil-
bao/Portó – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi háromcsilla-
gos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, a leírás szerinti programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás, magyar idegenvezető. 

7. nap Reggeli, majd utazás Santiago de Compostelába, Galícia 
fővárosába, a Szent Jakab-út végállomására, amely a világ negye-
dik legnagyobb katolikus zarándokhelye. A helyiek szerint az ár-
kádos, köves utcák, esőben nyújtják a legvarázslatosabb látványt, 
amikor a város szinte ragyog. A város legkiemelkedőbb látnivalója, 
a katedrális megtekintése, amely Spanyolország legnagyobb ro-
mán kori temploma és oltára feltételezhetően Szent Jakab apos-
tol sírját őrzi. A délután szabad a város további, önálló felfedezé-
sére. Szállás Santiago de Compostelában.

8. nap Reggeli után indulás a Rias Bajas régiójába, melynek je-
lentése: alacsony folyók – alsó partszakaszok a szárazföldbe mé-
lyen benyúló öblökkel. A négy folyótorkolatból álló együttes Ga-
lícia dél-nyugati partjainál található. Az úton lenyűgöző látvány 
nyílik Toja szigetére, az Arosa torkolatra és Pontevedra történel-
mi városára. Továbbutazás Vigóba, Galícia legnagyobb városába. 
Rövid megálló és séta a város híres halászkikötőjénél (Darsena, 
del Berbés), ahol a középkori hangulatú halásznegyed, a Barrio del 
Berbés is található. Ezt követően utazás az óceánparti kelta fa-
lucskába, Santa Teclába: 860 m magas fennsíkja csodás panorá-
mát nyújt az óceánra. Átlépve a portugál határt, utazás a közép-
kori Viana do Castelo városába. Panorámás városnézést követően 
a szállás elfoglalása. Szállás Vigóban

9.nap Indulás a híres zöldborok vidékére, Ponte de Limába, amely 
a Lima folyón átívelő középkori zarándok-hídról kapta a nevét. 
Tovább utazás Bragába, Portugália egyházi központjába, amely 
a római időkben Galícia központja volt. A Jó Jézus Búcsújáró hely 
megtekintése után séta a városban a katedrális megtekintésével. 
Továbbutazás Guimares-be, Portugália „bölcsőjébe”, ahol az ország 
első királya született. Középkori műemlék épületeinek köszönhető-
en 2001 óta az UNESCO világörökségének része. Gyalogos séta és 
szabadidő. Továbbutazás Portóba, ahol szállás.

10. nap Porto Portugália második legnagyobb városa, történelme 
egészen a római korig nyúlik vissza. Városnézés, amely során a hí-
res vasúti pályaudvar, a katedrális, a Santa Catarina sétálóutca, a 
Tőzsdepalota (kívülről), a színes Ribeira negyed és a folyó felett át-
ívelő Eiffel híd megtekintése. Látogatás egy borospincében, ahol a 
világhírű portói bor kóstolására nyílik lehetőség. Délután az időjá-
rás függvényében, helyszíni jelentkezéssel kb. 50 perces, fakulta-
tív hajókirándulás a Douro folyón, amely során megcsodálható Por-
to és a hozzáépült Gaia hat hídja és a város látnivalói a víz felől (a 
program ára kb. 15 Euro/fő). Szállás Portóban.

11. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállással Budapestre.

2016. július 2–12.

Kétágyas szobában 339 000 Ft

Egyágyas szobában 459 000 Ft

2016. szeptember 19–29.

Kétágyas szobában 359 000 Ft

Egyágyas szobában 489 000 Ft

Illetékek 79 000 Ft

Félpanzió felára 64 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 
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1. nap Elutazás Cataniába menetrend szerinti repülőjárattal, át-
szállással. Szicíliát napjainkban is misztikus legendák övezik, az igazi 
mediterrán dél megtestesítője. Délután séta és rövid szabad prog-
ram a tengerpart és az Etna közé ékelődött csodálatos panorámájú, 
elegáns üdülőhelyen, Taorminában. Látogatás a Görög Színházban, 
amelynek egyik különlegessége a kétszintes színpad. A színház hát-
terében tündöklő táj és az Etna sok költőt és festőt ihletett meg az 
évszázadok során. Szállás Taormina környékén.

2. nap Egész napos kirándulás a sziget délkeleti részén fekvő barokk 
városba, Notóba, amelyet a XVII. században szinte teljesen újjá-
építettek egy pusztító földrengés miatt. Továbbutazás Siracusába, 
amely Cicero szerint a „legnagyobb görög város és mindközül a legy-
gyönyörűbb”. Görög és római emlékei közül a legismertebb a Görög 
Színház és a római amfiteátrum, mely egykoron gladiátorok küzdel-
mének és állatviadaloknak adott otthont. Rövid séta az Ortigia-szi-
get hangulatos, szűk utcácskáin. Szállás Taormina környékén.

3. nap Szabad program, strandolási lehetőség. Fakultatív félnapos ki-
rándulás a világ egyik legnagyobb működő vulkánjára, az Etnára. 2000 
m magasságig autóbusszal lehet felmenni, a 3000 m magasan talál-
ható kráter fakultatív lehetőségként – helyszíni fizetéssel – dzsippel 
közelíthető meg. A vulkán dombjai és lankái holdbéli tájra emlékez-
tetnek. Számtalan helyi termék, különféle mézek, mandula- és pisz-
táciakrém vásárlására nyílik lehetőség. Szállás Taormina környékén.

4. nap Utazás Caltagironéba, a sziget belsejében található ősi város-
ba, amely többek között kézzel készített kerámiáiról nevezetes. Rö-
vid séta és vásárlási lehetőség az üzletekkel teli utcákon. Továbbu-
tazás Agrigentó modern városába, ahol számos középkori és barokk 
épület megmaradt. Legfőbb látványossága a közelében található hí-
res templomegyüttes, a Templomok völgye, ahol a hét dór stílusban 
épített fenséges templom látható. Kirándulás a Templomok völgyébe, 
látogatással a Concordia templomnál, amely majdnem teljes épség-
ben megmaradt. A római időszak fontos műemlékei a gazdag földbir-
tokosok által épített fényűző villák. A legjelentősebb a Piazza Armeri-
na melletti, kb. 3500 négyzetméter mozaikkal díszített, páratlan Villa 
del Casale (ide a kötelező belépődíjak a belépést nem tartalmazzák).

5. nap Elutazás a sziget északi részén található Cefalú üdülőváros-
ba, amely homokos tengerpartjáról és a XII. században épült, pá-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással, Budapest – Catania / 
Palermo – Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban, kontinentális reggelis ellátás, a programleírás szerint programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási-biztosítás, magyar idegenvezető. 

SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS TENGERPARTI ÜDÜLÉSSEL
ratlan szépségű, arany mozaikokkal díszített katedrálisáról ismert. 
A szűk utcákon kiváló cukrászdák, éttermek kínálják portékáikat. 
Szállás Cefalú környékén.

6. nap Reggeli, majd szabad program. Fakultatív kirándulás autó-
busszal Palermóba és Monreáléba. Monreáléban az aranyozott mo-
zaikokkal díszített katedrális megtekintése, majd városnézés a szi-
get fővárosában, Palermóban. A viharos történelmű városban az 
évszázadok csodás építészeti emlékeket hagytak maguk után, me-
lyek megtekintésére egy városnéző program csupán ízelítőt ad: a 
Conca D’Oro, dóm, Capella Palatina, Chiesa degli Eremiti. Utazás 
vissza Cefalú környékére.

7. nap Reggeli, majd szabad program. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos kirándulás Segesta – Erice – Marsala útvonalon. Segesta 
ókori város, melynek romjai a Monte Barbaro csúcsán, 305 m-es tenger-
szint feletti magasságban fekszenek. Az akropolisz és a színház megte-
kintése, ahonnan tiszta időben a sziget jelképe, a domboldalon álló ókori 
templommaradvány is látszik. Továbbutazás a csodálatos panorámájú 
középkori városkába, Ericébe, majd rövid sétát követően utazás tovább 
a sziget nyugati részén található hangulatos kis kikötővárosba Marsa-
lába. Rövid pihenő során lehetőség nyílik a híres marsalai likőrborok kós-
tolására egy tipikus helyi pincészetben. Szállás Cefalú környékén.

8. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapest-
re a menetrend szerint.

2016. június 23–30., szeptember 12–19., október 23–30.

Kétágyas szobában 199 000 Ft

Egyágyas szobában 249 000 Ft

Illetékek 68 000 Ft

Félpanzió felára 35 000 Ft

Belépőjegyek felára 25 000 Ft

Fakultatív programok árai (min. létszám: 20 fő)

Félnapos kirándulás az Etnára 9 000 Ft

Palermo-Monreale félnapos kirándulás 15 000 Ft

Segesta-Erice-Marsala egész napos kirándulás 20 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 

LÁTNIVALÓK

ÉS ÜDÜLÉS
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1. nap Elutazás egyénileg Cataniába (a repülőjegy árát a részvételi 
díj nem tartalmazza). Megérkezés után, a menetrend függvényében 
séta és rövid szabadprogram a tengerpart és az Etna közé ékelő-
dött, csodálatos panorámájú elegáns üdülőhelyen Taorminában. 
Kora esti látogatás a Görög Színházban, (belépő a helyszínen fize-
tendő) amelynek egyik különlegessége a kétszintes színpad. A szín-
ház hátterében tündöklő táj és az Etna sok költőt és festőt ihletett 
meg az évszázadok során. Szállás Taormina környékén.

2. nap Fakultatív program: kirándulás Ragusába és Siracusába. A vá-
ros ragyogó barokk arculatát egy XVII. századi földrengést követő  
újjáépítés során kapta. Látványosságai közé tartozik a San Giorgio 
Templom, a San Giovanni Battista Katedrális és számtalan gyönyö-
rű templom és köztér. A barokkon kívül gótikus, rokokó és neoklasz-
szicista épületek is felfedezhetők. Továbbutazás Siracusába, Szicília 
legősibb városába, amelyet korinthoszi görög telepesek alapítottak.  
Számtalan görög és római emléke közül a legismertebb a Görög 
Színház és a római amfiteátrum, mely egykoron gladiátorok küzdel-
mének és állatviadaloknak adott otthont. Rövid séta sziget hangu-
latos utcácskáin. Szállás Taormina környékén.

3. nap Reggeli után elutazás a világ egyik legnagyobb, működő vul-
kánjára, az Etnára. 2000 m magasságig autóbusszal lehet felmen-
ni, a 3000 m magasan található kráter fakultatív lehetőségként, 
helyszíni fizetéssel, dzsippel közelíthető meg. Továbbutazás a szi-
get nyugati felére, Cefalú üdülővárosba, mely egy csodás tengerö-
böl mentén terül el, látványát már messziről jelzi egy hatalmas szik-
lahegy és a rajta álló XII. századi dóm. Szállás Cefalúban.

4. nap Üdülés Cefalúban. Hosszú tengerparti sétánya mentén 
homokkal feltöltött, néhol sziklás, sekély vizű tengerparti stran-
dok bérelhető napernyővel és nyugággyal.  Fakultatív program-
lehetőség: látogatás autóbusszal a hegyek közt megbúvó, Pa-
lermótól 60 km-re fekvő Corleonéba. A kicsi, de annál híresebb 
település a Keresztapa film trilógia által vált ismertté. Igazi szicí-
liai hangulatot és izgalmas látnivalókat ígér a program. A kis fő-
tér és az Antimaffia Múzeum meglátogatása, séta az óvárosban. 
Szállás Cefalúban.

5. nap Szabad program, vagy fakultatív kirándulás Monrealéba és Pa-
lermóba. Utazás autóbusszal Monreáléba, ahol az aranyozott moza-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás Szicílián légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi háromcsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, kontinentális reggelis ellátás, a leírás szerint programok, baleset –betegség – és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás, magyar idegenvezető.  A részvételi díj nem tartalmazza az utazás illetve a repülőjegy költségét a Wizzair diszkont légitársaság já-
ratain Budapest – Catania – Budapest útvonalon, amely külön foglalandó!

AZ ISMERETLEN SZICÍLIA
ikokkal díszített katedrális megtekintése, majd városnézés a sziget fő-
városában, Palermóban. Gazdag történelmének köszönhetően, az 
évszázadok csodás építészeti emlékeket hagytak maguk után, melyek 
megtekintésére egy városnéző program csupán ízelítőt ad: a Conca 
D’Oro, dóm, Capella Palatina, Chiesa degli Eremiti. Szállás Cefalúban.

6. nap Szabad program Cefalúban. Délután fakultatív programle-
hetőség: kirándulás San Mauróba, a gyönyörű fekvésű, tipikus szi-
cíliai kisvárosban. A városka tengerszint felett 1000 méterre, egy 
hegyen terül el, szebbnél szebb látnivalókkal: a Chiesa Madre a XV. 
századi haranggal, a XVI. századi márvány oltárral, az egykori vá-
rosháza és a kis utcácskák igazi szicíliai hangulatot árasztanak. A 
városnézés után tradicionális ételekből álló, hangulatos, zenés va-
csora egy helyi étteremben. Szállás Cefalúban.

7. nap Reggeli után elutazás a szárazföld belseje felé, városnézés 
Agrigentóban. A Templomok völgye meglátogatása, ahol hét, dór 
stílusban épített, fenséges templom látható, melyek a Görögor-
szágban láthatókon kívül a legjobban megőrzött ókori görög épü-
letek. Kirándulás a Templomok völgyébe, látogatás a majdnem 
teljes épségben megmaradt Concordia templomnál. Szállás Ca-
tania környékén.

8. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre a 
menetrend szerint (a repülőjegy árát a részvételi díj nem tartalmazza). 

2016. július 21–28.

Kétágyas szobában 149 000 Ft

Egyágyas szobában 201 000 Ft

Belépőjegyek felára 9 000 Ft

Félpanzió felára 35 000 Ft

Fakultatív programok árai (min. létszám: 20 fő)

Egész napos kirándulás Ragusába és Siracusába 22 000 Ft

Félnapos kirándulás Corleonéba 15 000 Ft

Félnapos kirándulás Palermóba és Monreáléba 15 000 Ft

Szicíliai est és vacsora San Mauróban 20 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 
Jelentkezés minimum 35 nappal az indulás előtt szükséges!

LÁTNIVALÓK

ÉS ÜDÜLÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Barcelo-
na – Budapest útvonalon, turista osztályon, 4 éjszakai szállás háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás italfogyasztás 
nélkül, félnapos informatív városnézés Barcelonában, transzferek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, ma-
gyar idegenvezető a helyszínen.

1. nap Elutazás Budapestről Barcelonába menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállással. A megérkezést követően transzfer a tenger-
parti szállodába, Santa Susannába. Szállás és vacsora a szállodában.

2. nap Délelőtt szabad program. Délután városnézés a katalán fő-
városban: Fórum Negyed, Olimpiai Falu, Barceloneta negyed, majd 
a belvárosban a Ciutadella Park, a Diadalív, a Santa Maria del Mar 
templom, a Via Laietana a római eredetű, középkorban is hasz-
nált városfalakkal, majd a Gótikus negyed, a Nagy Királyi Palota, a 
Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyház, a Generalitat és Város-
háza gótikus palotája. A programot a Kolumbusz emlékmű, a híres 
Ramblas, a Raval negyed (belépők nélkül) megtekintése zárja. Este a 
Font Màgica de Montjuïc szökőkút-együttes látványos műsorának 
megtekintése. A Mágikus Szökőkút-együttes formaváltó, magas-
ba szökő vízsugarait színes fényekkel világítják meg, és a különleges 
formák a kísérőzenével összhangban igazán egyedülálló élményt 
nyújtanak. Késő este transzfer a szállodába. 

3. nap Pihenés a tengerparton, szabad program. Reggeli és vacso-
ra a szállodában. Fakultatív programlehetőség: Gaudí Barcelonája 
- egész napos városnézés. A Világörökség egyik legismertebb bar-
celonai nevezetessége, a Sagrada Familia (Szent Család bazilika) 
megtekintése (belépő külön fizetendő). A 2010-ben XVI. Benedek 
pápa által bazilika rangra emelt templom elkészültét követően a vi-
lág legnagyobb bazilikája lesz. A Carmel-dombon folytatódik az út, 
ahol Gaudí másik világhíres alkotása, a Világörökség részét képe-
ző Park Güell található (a park egy része csak belépővel tekinthető 
meg, mely külön fizetendő). A városnézés folytatása a belvárosban, 
a Paseo de Gracián, ahol a remek modernista épületek között Gau-
dí további két világhírű alkotása, a Casa Batlló (a Csontok háza) és a 
Casa Milà (La Pedrera – a Kőbánya) megtekintése kívülről, majd rö-
vid szabadidő és séta a híres Ramblas sétálóutcán. Visszautazás a 
szállodába, vacsora.

4.. nap Pihenés, szabad program. Reggeli és vacsora a szállodában.
Fakultatív programlehetőség: autóbuszos kirándulás Montserratba, 
a lenyűgöző szépségű, sziklatömbön fekvő montserrati bencés ko-
lostorhoz, amely a keresztény világ egyik legősibb Mária kegyhelye. 
Katalónia patrónája, a Moreneta (Fekete Madonna), a bazilikában 
látogatható. Hétköznap a középkor óta fennálló fiúkórus, az "Esco-
lania" 13:00 órakor énekel. Siklóval lehet feljutni a Sant Joan-csúcs-

SPANYOL TENGERPARTI HÉTVÉGE BARCELONÁVAL
hoz, ahonnan csodálatos panoráma tárul a látogatók elé. Kora 
délután autóbuszos, informatív (belépők nélküli) városnézés Barce-
lonában: Camp Nou Stadion, Numància utca, Plaça Espanya (Spa-
nyolország tere), Vásárváros, majd a Spanyol Falu és az Olim-
piai Stadion mellett elhaladva a Montjuïc-hegyen lévő Polgármester 
Kilátójából a város csodálatos panorámáját lehet élvezni. A kikötő 
mellett elhaladva visszautazás a szállodába. Vacsora a szállodában. 

5. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, átszállással.

2016. június 10–14., szeptember 16–20.

Kétágyas szobában 129 000 Ft

Egyágyas szobában 149 000 Ft

Illetékek 59 000 Ft

Fakultatív programok árai helyszíni fizetéssel (min. létszám: 20 fő)

Gaudí Barcelonája – egész napos kirándulás kb. 40 Eur (+ belépők)

Montserrat és Barcelona – egész napos kirándulás kb. 40 Eur 

Minimum létszám 30 fő. 

A fakultatív programok ára tájékoztató jellegű. A pontos árakról és fel-
tételekről a helyszínen az idegenvezető ad tájékoztatást, jelentkezni is 
nála lehet. Kevés jelentkező esetén az ún. garantált programokon lehet 
részt venni idegen nyelven.

LÁTNIVALÓK

ÉS ÜDÜLÉS
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjárattal Isz-
tambulba. Transzfer a szállodába, bejelentkezés. Szabad program, 
majd este vacsora a szállodában

2. nap Reggeli után szabad program. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos gyalogos városnézés az óvárosban, ahol a St. Szophia 
templom, a XVII. században Ahmed szultán által épített Kék mecset, 
majd a bizánci időkben rendezett versenyek helyszíne, a Hippodrom 
megtekintése. Ebéd után az 1468-ban épült Topkapi Palota meglá-
togatása, mely több száz évig az Oszmán birodalom adminisztratív 
központja volt. Végül vásárlási lehetőség a közel 4000 üzletből álló 
Fedett Bazárban. Vacsora a szállodában.

3. nap Reggeli után szabad program. Fakultatív programlehetőség: a fű-
szerbazár megtekintése után hajókázás Európa és Ázsia között. Indulás az 
Aranyszarv-öbölből menetrend szerint közlekedő hajóval: a Boszporuszon 
haladva a hajóról a Boszporusz híd, a Dolmabahce Palota, a Beylerbeyi Pa-
lota, számos márvány palota, valamint az ottomán építészeti stílusban 
épült, fából készült villák megtekintése. Ebéd egy helyi török étteremben, 
majd látogatás a Kamilka-hegyre, Isztambul legmagasabb pontjára, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílik mindkét kontinensre. Vacsora a szállodában.

2016. szeptember 14–17., október 22–25.

Kétágyas szobában 89 000 Ft

Egyágyas szobában 114 000 Ft

Pótágyon 82 000 Ft

Illetékek 45 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Egész napos városnézés Isztambulban, ebéddel 22 000 Ft

Hajókázás az Aranyszarv öbölben, ebéddel 22 000 Ft

Minimum létszám 20 fő. 

ISZTAMBULI VÁROSLÁTOGATÁS

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal Budapest – Isztambul – Budapest út-
vonalon turista osztályon, repülőtéri transzferek autóbusszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti 3 csillagos szállodában, félpanziós 
ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.
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Tengeri hajóutak az OTP Travellel

A részletekről érdeklődjék irodáinkban! Keresse hajós programfüzetünket!

Nyugat-mediterrán csodák okt. 15–24.
249 000 Ft/fő-től + illetékek és szervizdíj: 121 000 Ft/fő

Mediterrán gyöngyszemek jún. 26. – júl 3.
285 000 Ft/fő-től + illetékek és szervizdíj: 121 000 Ft/fő

Alaszka – gleccserek földjén jún. 4–14.
679 000 Ft/fő-től + illetékek és szervizdíj: 209 000 Ft/fő

Norvég fjordok júl. 30. – aug. 6.
299 000 Ft/fő-től + illetékek és szervizdíj: 131 000 Ft/fő

Adria és a görög szigetek júl. 23–30. , aug. 20–27.
349 000 Ft/fő-től + illetékek és szervizdíj: 147 000 Ft/fő

A mexikói Riviéra és Los Angeles nov. 24. – dec. 4. 
419 000 Ft/fő-től + illetékek és szervizdíj: 178 000 Ft/fő

Ízelítő csoportos hajóútjainkból

4. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a repü-
lőtérre, hazautazás Budapestre menetrend szerinti repülőjárattal.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Elutazás Budapestről átszállással Skóciába, érkezést követő-
en transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Edinburgh környékén.

2. nap Reggeli után városnézés Edinburghban, először a vár megte-
kintése, majd séta a híres „Királyi mérföldön”, a Royal Mile-on, ami az 
UNESCO Kulturális Világörökség része, az Óváros központja. Láto-
gatás a Szent Egyed Székesegyházban, séta a Holyroodhouse Palo-
tához, a jelenlegi királyi rezidenciához, délután pedig a Britannia Ki-
rályi Yachtnál. Vacsora és szállás Edinburgh környékén.

3. nap Reggeli után elhagyva Edinburgh városát, utazás a Felföld-
re, Aviemore-ba. Elsőként a festői kisváros, Pitlochry és viktoriánus 
épületeinek megtekintése, majd látogatás a Blair Atholl kastély-
ban. Több mint 30 gazdagon díszített szobájában eredeti bútorok, 
festmények találhatók, viktoriánus báltermét 175 agancs díszíti. Ezt 
követően whisky kóstoló az 1898-ban alapított Dalwhinnie lepár-
lóban, majd utazás a Cairgorms Nemzeti Park vadregényes tájain 
északra. Vacsora és szállás Aviemore környékén.

4. nap Reggelit követően utazás a 38,5 km hosszú Loch Ness-i tó vi-
dékére. Hajókázás a tó szörnyéről nevezetes, legendák övezte tavon,  
látogatással a parton magasodó festői Urquhart Kastélynál. Ezt kö-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Edinburgh / 
Glasgow – Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a programleírás szerint programok belépőjegyek nélkül, baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

KÖRUTAZÁS SKÓCIÁBAN 
vetően rövid, informatív városnézés Invernessben és kis szabadidő 
ebédre. Délután utazás Skócia egyik legromantikusabb kastélyához, 
Cawdorba, amely Shakespeare Macbethjében is szerepel, és láto-
gatás az Elgin székesegyház romjainál. Vacsora és szállás Aviemore 
környékén.

5. nap Reggeli után utazás Glasgowba. Útközben a Leault farmon a 
birkaterelésben professzionális terelőkutyák bemutatóját tekintheti 
meg a csoport. Ezt követően pihenő Nagy Britannia legnagyobb ki-
terjedésű tavánál, a Loch Lomondnál. Az érkezés után rövid informa-
tív, autóbuszos városnézés Glasgow dinamikus városában, látogatás-
sal a St. Mungo katedrálisban. Vacsora és szállás Glasgow környékén.

6. nap Délelőtt szabad program, a város egyéni felfedezése, majd 
transzfer a repülőtérre és utazás átszállással Budapestre.

2016. június 6–11., szeptember 20–25.

Kétágyas szobában 289 000 Ft

Egyágyas szobában 369 000 Ft

Illetékek 59 000 Ft

Belépőjegyek felára 54 000 Ft 

Minimum létszám 25 fő. 
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjárattal , át-
szállással Vilniusba. Transzfer a szállodába, majd bejelentkezés után 
szabad program. Szállás Vilniusban.

2. nap Reggelit követően autóbuszos és gyalogos városnézés a lit-
ván fővárosban, amely során a legérdekesebb látványosságok meg-
tekintése: a UNESCO világörökség részét képező óváros, a templo-
mok, a történelmi műemlékek, az Ausros Vartai (Hajnal-kapu) – mely 
Szűz Máriát ábrázoló szentképeket is őriz és a régi városfal részét 
képezte –, a Báthory István által alapított Vilniusi Egyetem kelet-eu-
rópai kollégiuma és a Székesegyház tér megtekintése. Továbbutazás 
a főváros közelében fekvő Trakai-ba, a Litván Nagyhercegség koráb-
bi fővárosába, ahol egy gyönyörű tó közepén, egy szigeten egy XIV. 
századi kastély tekinthető meg. Visszautazás Vilniusba, szállás.

3. nap Reggeli után utazás autóbusszal Rigába, mely 250 km-re fekszik. 
Útközben megállás a Keresztek hegyén, ahol felejthetetlen látványt nyúj-
tanak a dombon a keresztek ezrei. A litván határ átlépése után a Rundale 
Palota megtekintése, amely Kurland hercegének épült a XVIII. században, 
és a Balti államok barokk művészetének legjelentősebb emléke. Megér-
kezés Rigába, Lettország fővárosába az esti órákban. Szállás Rigában.

4. nap Reggelit követően autóbuszos városnézés Rigában, majd sé-
ta az Art Nouveau negyedben és az óvárosban, ahol a Független-
ség emlékműve, a Szt. Péter katedrális, a Dóm, a Három Fivér háza 
és a Feketefejűek háza, valamint a rigai vár látható. Délután szabad 
program. Szállás Rigában.

5. nap Reggeli után utazás autóbusszal Tallinba, Észtország főváro-
sába. Útközben ebéd. Megállás Siguldában, a Gauja Nemzeti Park-
ban, ahol a XVIII. században Riga püspökének rezidenciája volt. A 
Turadia kastély, a Gutmanis barlang, és a természet emlékművének 
megtekintése. Megérkezés Tallinba az esti órákban, szállás.

6. nap Reggelit követően autóbuszos városnézés Tallinban, majd 
gyalogos városnézés az óvárosban, mely során a Toompea Palota, 
Parlament, a középkori Toompea kastély, az orosz ortodox Alexan-
der Nevsky Székesegyház, a XIII.-XVIII. század között épült Dóm, a 
XV. századi gyógyszertár és a Szent Nikolas templom megtekintése. 
A délután folyamán látogatás az I. Péter cár által alapított Kadriong 
Palotába. Szállás Tallinban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Vilnius / 
Szentpétervár – Budapest útvonalon, turista osztályon, utazás légkondicionált autóbusszal a programban leírt útvonalon, 8 éjszakai szállás 
háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggeli, a leírt programok helyi idegenvezetővel, belépőkkel, baleset-, betegség-, poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

A BALTI ORSZÁGOK ÉS SZENTPÉTERVÁR
7. nap Reggeli után utazás Szentpétervárra, az észak Velencéjébe. 
A délutáni érkezés után háromórás autóbuszos városnézés, mely 
során a Nyevszkij Sugárút, a Szt. Izsák Székesegyház, a Téli Palo-
ta, a Művészetek terén a Mihalkovsky Palota, az 1917-es szentpé-
tervári forradalom jelképévé vált Auróra cirkáló, a Vérző Megváltó 
temploma, a Vaszilijevszkij-sziget és az orosz cárok sírjait őrző Pé-
ter-Pál erőd látható.

8. nap Reggeli, majd szabad program. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos kirándulás autóbusszal Peterhofba, ahol a tenger part-
ján fekvő cári kastély található. Az „orosz Versailles”-ként emlege-
tett pompázatos cári nyaralóegyüttes I. Péter nevét viseli, kertjét 
több szintből álló szökőkutak, vízesések, szobrok tarkítják. Az épü-
letegyüttes legkiemelkedőbb része a Palota Múzeum, mely I. Péter 
hajdani rezidenciája volt. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal.

9. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, szabad program. Ha-
zautazás Budapestre menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással.

2016. június 2–10.

Kétágyas szobában 289 000 Ft

Egyágyas szobában 352 000 Ft

2016. szeptember 4–12.

Kétágyas szobában 276 000 Ft

Egyágyas szobában 335 000 Ft

Illetékek 75 000 Ft

Félpanzió felára 51 000 Ft

Fakultatív program ára belépőkkel (minimum létszám: 15 fő)

Kirándulás Peterhofba 12 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 
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1. nap Elutazás Budapestről New Yorkba menetrend szerinti repülő-
járattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, szál-
lás New Yorkban.

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 te-
tején lévő kilátóból. Pillantás a Szabadság szoborra a Battery Park-
ból, majd átkelés hajóval a Szabadság-szigetre. Szállás New Yorkban.

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 New Yorkban.

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 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 Capito-
lium, a Fehér Ház, a Washington emlékmű, a Vietnámi Veteránok 

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 helyi négycsillagos szállodák kétágyas szo-
báiban reggelis ellátással, programok belépők nélkül, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

Emlékműve, a Jefferson emlékmű, a Lincoln emlékmű, a II. Világhá-
borúban elesett katonák emlékére állított Iwo Jima emlékmű, az Ar-
lington Temető megtekintése, ahol többek közt John Fitzgerald Ken-
nedy 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, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok ví-
zummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt 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 talál.

USA – KELETI PARTI KÖRUTAZÁS

2016. június 10–20., augusztus 19–29.

Kétágyas szobában 539 000 Ft

Egyágyas szobában 739 000 Ft

Pótágyon 489 000 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. 
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Vízum: az új, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok ví-
zummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási 
engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell ren-
delkezni, melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet 
megkérni. Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft. irodáiban, vagy  
a http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ weboldalon talál.

2016. július 5–16., szeptember 2–14.

Kétágyas szobában 699 000 Ft

Egyágyas szobában 989 000 Ft

Pótágyon 649 000 Ft

Illetékek 165 000 Ft

Belépőjegyek felára 29 000 Ft

Félpanzió felára 139 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)

Las Vegas by night 16 000 Ft

Grand kanyon 25 perces helikoptertúra 79 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 

1. nap Elutazás Budapestről San Franciscóba menetrend szerinti re-
pülőjáratokkal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállo-
dába, szállás San Franciscóban.

2. 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.

3. nap Reggel indulás a Yosemite Nemzeti Park irányába. A park Ka-
lifornia egyik legismertebb látnivalója, az Egyesült Államok második 
nemzeti parkja, amely 3081 km² területével a Sierra Nevada hegy-
vonulatának nyugati lejtőin fekszik. Hatalmas sziklák, a magasból 
lezúduló vízesések, a hűs patakok, zöldellő völgyek jellemzik a tájat. 
A park déli részének fő látványosságát az egyedül Kaliforniában ta-
lálható óriásfenyők jelentik. Szállás Fresnóban.

4. nap Utazás a Death Valley-n, az Egyesült Államok legnagyobb 
nemzeti parkjának kopár vidékén át a neonreklámjairól, kaszinói-
ról híres, sivatag övezte Las Vegasba. A Death Valley igazi katlan, 
amely 57 fokos melegrekordot is magáénak tudhat. Késő délután 
érkezés a kivilágított kaszinóvárosba. Séta a spanyolul egyszerű-
en csak „A rét” elnevezéssel illetett város főutcáján a Strip-pen, 
amely a világ egyik legnagyobb szórakoztató-, bevásárló- és sze-
rencsejáték központja. Este fakultatív Las Vegas by night túra. 
Szállás Las Vegasban.

5. nap Délelőtt utazás autóbusszal a Nevada és Arizona határán, a 
Colorado folyóra épült zseniális építészeti különlegességhez, a Hoo-
ver-gáthoz. Délután szabad program Las Vegasban. 

6. nap Utazás és látogatás a Mojave sivatagban található Zion 
Nemzeti Parkban, és a Bryce kanyon varázslatos, rózsaszín termé-
szeti képződményekben gazdag vidékén, amelyet a mormonok fe-
deztek fel. Szállás Kanabban.

7. 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: 25 perces helikoptertúra a 
Grand Canyon felett. Szállás Flagstaffban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – San Fran-
cisco / Los Angeles – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi három- 
és négycsillagos szállodák, középkategóriájú Inn-nek kétágyas szobáiban, a szeptemberi időpontban 1 éj tranzitszállás Isztambulban, reggeli, 
programok belépők nélkül, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

USA – NYUGATI PARTI KÖRUTAZÁS
8. nap Utazás változatos természeti képződményeket felvonultató 
tájon Barstow-ba. A szállás elfoglalása.

9. nap Látogatás Calicóban, az ezüstbányászatáról híres szellemvá-
rosban, amely a XIX. században elnéptelenedett. Utazás az „Angya-
lok városába”, Los Angelesbe, ahol szállás.

10. nap Városnézés Los Angelesben: El Pueblo óváros, Beverly Hills, 
Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevardon, a hírességek kéz- és 
lábnyomainak megtekintésével. Szállás Los Angelesben.

11. nap Szabad program, majd transzfer a repülőtérre. Elutazás Isz-
tambulba, majd tovább Budapestre. A szeptemberi időpontban 
szállás Isztambulban.

12. nap Megérkezés Budapestre. A szeptemberi időpontban tovább-
utazás Budapestre repülőgéppel.

13. nap A szeptemberi időpontban megérkezés Budapestre. 
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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 második 
legnagyobb városával, mely nevének jelentése: „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 vacsora, utána fakultatív programlehetőség: Kungfu show. Va-
csora és 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. Vacsora és szállás Pekingben.

5. nap A Menny Templomának megtekintése, majd Peking további 
felfedezése Hutong túra keretében, jellegzetes helyi riksákkal a vá-
ros keskeny sikátorain. Látogatás a Láma templomban, amely ere-
detileg uralkodói palota a Csing dinasztiából, és séta Liulichang an-
tik utcáján, végül vásárlási lehetőség a Selyem utca piacain. Vacsora 
után utazás a pályaudvarra, elutazás négyágyas hálókocsis vona-
ton 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. Vacsora, majd fakultatív programlehetőség: 
Tang Dinasztia 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. Ebéd, majd utazás helyi repülőjárattal 

Sanghajba. Látogatás és vásárlási lehetőség egy selyem manufak-
túrában, majd séta a Bundon - Sanghaj gyarmati korszakából szár-
mazó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első bevásár-
lóutcáján. Este fakultatív programlehetőség: akrobata show. 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, éksze-
rekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. Vacsora egy mon-
gol barbecue étteremben. Fakultatív programlehetőség: hajókázás 
a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

9. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Kína dé-
li részére, Guilinbe, a Délkínai-hegyvidék jellegzetes mészkőtornyai-
nak lábánál fekvő városba. Városnézés: a Nádas Fuvola cseppkőbar-
lang, az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megtekintése. Vacsora 
után 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. Napközben ebéd. Yangshou-ba érkez-

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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ve séta a Nyugati utcán, a város legrégebbi utcáján. Este fakultatív 
programlehetőség: Liu San Jie fény show látványos előadása. Szál-
lás Yangshou-ban.

11. nap Transzfer a vasútállomásra, elutazás másodosztályú vo-
naton Guangzhou érintésével Hongkongba, amely Makaó mellett 
a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású területe. A nyüzs-
gő metropolisz a világ kereskedelmi és gazdasági központjainak 
egyike. Felhőkarcolói, esti fényei ámulatba ejtik az utazót. Transz-
fer a szállodába, szállás Hongkongban.

12. nap Egész napos szabad program Hongkongban vagy fa-
kultatív kirándulás komppal Makaóra, a volt portugál gyar-
matra, ahol városnézés: a Makaó Múzeum, a Szent Pál-ka-

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 a programleírás szerint (11 reggeli, 6 ebéd, 6 
vacsora), programok belépőjegyekkel, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

tedrális romjai, Largo do Senado – a portugál városrész 
főtere, a Lou Lim Lok kert, majd látogatás egy kaszinóban. 
A program során ebéd. Délután visszautazás komppal Hong-
kongba, ahol szállás.

13. nap Délelőtt szabad program, vásárlási lehetőség. Ebéd, majd 
félnapos 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 jellegzetes közlekedési eszközével. Ezt köve-
tően transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, átszállással. 

14. nap Megérkezés Budapestre.

2016. szeptember 7–20. 

Kétágyas szobában 659 000 Ft

Egyágyas szobában 819 000 Ft

Illetékek 125 000 Ft

Vízumdíj 19 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)

Peking – Kungfu show 13 000 Ft

Xi’an - Tang Dinasztia show 15 000 Ft

Sanghaj - akrobata show 15 000 Ft

Sanghaj - hajókázás a Huang Pu folyón 14 000 Ft

Guilin - kormorán show 15 000 Ft

Yangshou - Liu San Jie fény show 17 000 Ft

Hongkong – Makao kirándulás 40 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 
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BANGKOK, PHUKETI ÜDÜLÉSSEL
1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjárattal, át-
szállással Bangkokba.

2. nap Megérkezés Bangkokba, transzfer a szállodába, pihenés. Es-
te fakultatív hajókázással egybekötött vacsora egy étterem-hajón 
a Chao Praya folyón.

3. nap Félnapos városnézés Bangkokban: az Arany Buddha szobor, a 
leghosszabb Fekvő Buddha szobor és a hófehér carrarai márványból 
készült Márványtemplom megtekintése, valamint látogatás a Kirá-
lyi Palotában. Thaiföld legismertebb templomegyüttese az 1780-as 
években épült Királyi Palota és a Wat Phra Kaew, amelyet aranyo-
zott chedik, színes tetőcserepek, mozaikokkal kirakott oszlopok dí-
szítenek. Egy külön szentélyben itt található a zöld jádekőből ké-
szült Smaragd Buddha szobor. 

4. nap Elutazás Phuket szigetére menetrend szerinti repülőjárattal. 
Bejelentkezés a szállodába, szabad program.

5–8. nap Üdülés a tengerparton fakultatív programlehetőségekkel:
• Egész napos hajókirándulás a Phi Phi szigetekhez, ebéddel. Ha-

jókirándulás motorcsónakkal a környék két legszebb szigetére, 
amelyek fehér homokkal, pálmafákkal szegélyezett tengerparttal 
büszkélkednek. Fürdőzés a Maya öbölben és a Bamboo szigeten, 
napközben snorkelezési lehetőséggel.

• Egész napos hajókirándulás a Phang Nga-öbölhöz, ebéddel. A 
Phukettől 25 km-re elterülő öböl több száz szigetének nagy ré-
sze egy nemzeti park részét képezi. A part mentén mangrove-er-
dők húzódnak, a tenger által sziklába vájt barlangok, illetve meg-
határozhatatlan alakú mészkősziklák – köztük a legismertebb, az 
Aranypisztolyos férfi című filmből megismert az ún. James Bond 
szikla – felejthetetlen élményt nyújtanak. Ebéd egy tradicionális, 
cölöpökön álló faluban.

• A Phuket Fantasea Show műsorát a Thaiföldet övező misztikum ih-
lette, a közel 140 hektáros területen számtalan szórakozási lehető-
ség és kézműves üzletek várják a látogatókat. A fő látványosság a 
teátrális, színvonalasan kivitelezett Las Vegas-i stílusú showműsor.

• Dzsungel túra elefántháton igazi felejthetetlen élmény. 

9. nap Transzfer a phuketi repülőtérre, elutazás Budapestre át-
szállással.

10. nap Megérkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bangkok / 
Phuket – Budapest útvonalon, valamint belső repülőjárattal Bangkok – Phuket útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicio-
nált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, programok belépőjegyekkel, baleset-, beteg-
ség és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

2016. október 22–31.

Kétágyas szobában 299 000 Ft

Egyágyas szobában 369 000 Ft

Pótágyon 289 000 Ft

Illetékek 99 000 Ft

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Chao Praya hajós vacsora 9 000 Ft

Phi-Phi szigettúra ebéddel 25 000 Ft

Phang Nga-öböl hajókirándulás ebéddel 24 000 Ft

Phuket FantaSea show vacsorával 20 000 Ft

Dzsungel túra elefántháton 16 000 Ft

Minimum létszám 25 fő. 

LÁTNIVALÓK
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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 városába a mexikóvárosi 
hatalmasságok kedvelt pihenőhelye volt. Pompás parkok és kertek, 
előkelő házak és Cortes, az azték birodalom spanyol meghódító-
jának palotája látható e rendezett városban. Szállás Acapulcóban, 
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 – Mexikó-
város – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás a körutazás alatt középkategóriájú, Acapulcó-
ban helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, programok belépőjegyekkel, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási 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 ezüstbányák-
nak köszönheti. Taxco, a gyarmatosítás korban kiépült hangulatos vá-
ros több mint ezer ezüstüzletében mindenki talál ízlésének megfelelő 
ékszereket és dísztárgyakat. A várost kétezer méteres hegyek veszik 
körbe. Főtere a város legmagasabb pontján található, itt áll a csodá-
latos 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.

2016. november 15–24.

Kétágyas szobában 359 000 Ft

Egyágyas szobában 467 000 Ft

Pótágyon 345 000 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


