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1. nap Elutazás Budapestről Tel Avivba menetrend szerinti repü-
lőjárattal. Érkezés után autóbusszal transzfer Haifába, ahol a 
Stella Maris kolostor és a Bahái kert megtekintése után transz-
fer a Tiberiasba, vacsora és szállás.

2. nap Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás során 
a Tábor hegyre, Jézus színeváltozásának helyszínén. Látogatás 
egy ferences templomban, ahonnan csodálatos kilátás nyílik 
Yezreel völgyére. Názáretben az Angyali Üdvözlet Bazilika meg-
tekintése után séta az UNESCO világörökség részét képező Ak-
ko óvárosában, ahol az arab piac, a kereszteskori falak és a kikö-
tő megtekintése. Vacsora és szállás Tiberiasban.

3. nap Reggeli után a kirándulás a Galileai-tó szent helyeire. Yardenit, 
a híres keresztelő hely megtekintése után Capernaumban látogatás 
Szent Péter házánál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolná-
nál. Tabghában, a kenyér és halszaporítás csodájának helyszínének 
és a bizánci mozaik megtekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság 
hegyére, a Ferences Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt. 

KÖRUTAZÁS IZRAELBEN

A Béke kilátóról gyönyörű kilátás nyílik az egész tóra, és Galileára. 
Vacsora és szállás Tiberiasban. 

4. nap Reggeli után elutazás a Jerikóba, ahol Zakeus fája és Elizeus 
forrásának megtekintése után utazás a Jordán folyóhoz, ahol a zsi-
dók Józsué vezetésével bejöttek a Szentföldre. Elutazás a Holt-ten-
gerhez, ahol fürdési lehetőség után egy különleges sivatagi kilátó 
meglátogatása, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Szent György ko-
lostorra. Továbbutazás Bethlehembe, ahol vacsora és szállás. 

5. nap Reggeli után egész napos kirándulás Jeruzsálembe, ahol a 
városnézés során az Olajfák hegyének, a Miatyánk templomának, 
a Getshemane kertnek és Szűz Mária sírjának megtekintése. Séta 
a Via Dolorosán, követve a Keresztút állomásait egészen a Golgo-
ta hegyén található Szent Sír Templomáig, majd látogatás a Nyu-
gati Falnál (Siratófalnál). Vacsora és szállás Betlehemben.

6. nap Reggeli után látogatás a Születés Templomában, Jézus 
feltételezett születési helyén, majd kirándulás a Betlehemtől 3 
km távolságra található Pásztorok mezejére. Itt jelent meg egy 
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2017. jún. 6–13., szept. 6–13., okt. 15–22., okt. 18–25., okt. 26.– 
nov. 2., nov. 2–9., nov. 5–12.

Kétágyas szobában 259 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 365 000 Ft/fő

Pótágyon 249 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj 13 000 Ft/fő

Minimum létszám 35 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Tel Aviv – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodákban félpanzióval, transzferek, kirándulások, 
városnézések a program szerint, baleset, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.
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angyal a pásztoroknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó szüle-
tését. Látogatás a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés Templo-
ma, az Utolsó Vacsora terme és Dávid király feltételezett sír-
ja található, majd a Sion és Jaffa kapuk megtekintése. Séta és 
szabadidő Jeruzsálem óvárosában. Vacsora és szállás Betle-
hemben.

7. nap Reggeli után utazás Ein Karembe, látogatás Keresztelő 
Szent János templomában és a festői völgy túlsó oldalán találha-
tó Erzsébet és Szűz Mária találkozásának templomában. A város-
nézés folytatása Jeruzsálemben, ahol a Parlament épületének és 
a Menóra, az ország jelképének megtekintése. Szabad program a 
nyüzsgő belvárosban. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

8. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Avivba, 
majd autóbuszos vársonézés. A Karmel piac meglátogatása után sé-
ta az óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a művész 
negyed és a világítótorony megtekintése. Transzfer a repülőtérre, 
majd hazautazás menetrend szerinti repülőjárattal Budapestre.
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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Mashadba, a legnagyobb iráni síita zarándokhelyre. Éjszaka a re-
pülőgépen.

2. nap Érkezés a hajnali órákban. Rövid pihenés után városnézés 
Mashadban: a 8. síita imám, Reza nyughelyének, az óriási arany-
kupolás szentély külső udvarainak és a XV. századi Gouhar Sád me-
csetnek megtekintése. Látogatás a számos ősi kéziratot őrző Korán 
múzeumában és a történeti múzeumban. Déljután kirándulás Túsz-
ba, ahol Firdauszí, a legnagyobb perzsa eposzköltő síremléke talál-
ható, 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 prog-
ram után elindulás a Selyemúton Sáhrúdba. Útközben megálló Nei-
sábúrban, a "városok anyjában", ahol Omar Khajjám, a leghíresebb 
perzsa költő sírjának, valamint egy XVI. századi zarándokhelynek 
megtekintése. 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, Tá-
ríkháne, a 780 körül épült pre-iszlám stílusú monumentális mecset, 
valamint a XI. századi Pír-e Álamdár torony megtekintése kívülről. 
Továbbutazás Teheránba, szállás Teheránban.

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 Zandzsán-
ba, ahol szállás.

6. nap Kora reggel elutazás a csodálatos természeti környezet-
ben fekvő Takht-e Szoleimán zoroasztriánus tűzszentélyhez és egy 
mongolkori 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 
megtekintése kívülről, majd látogatás a „Három kupola” nevű kora 
iszlámkori mauzóleumban. Szállás Orumijeben. 

7. nap Látogatás Irán legrégebbi keresztény templomában, a Kr. u. 
5. századi nesztoriánus keresztény Nane Marjam templomban, is-
merkedés az iráni asszírok életével a szomszédos modern temp-
lomban, majd továbbutazás északnyugatra, a Qara Kelisza (Feke-
te 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, 
téglából emelt fedett bazárja (a világörökség része), majd az egyko-
ri mongol nagymecset monumentális torzójának és a város leghíresebb 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

IRÁN – A SELYEMÚT MENTÉN
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műemlékének, a XV. századi Kék mecsetnek a megtekintése. Dél-
után kirándulás Kandovánba (kb. 70 km), a vulkáni tufákba faragott 
iráni azerbajdzsáni faluba. Ismerkedés a híres falu tufába vájt há-
zaival 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 ke-
resztül, erdők övezte szerpentineken ereszkedik alá a Kaszpi-ten-
ger melletti mélyföldig. Útközben megálló Ardabilban, Sejkh Szafí 
al-Dín mauzóleumának és I. Eszmá’il iráni sah sírjának megtekinté-
se (világörökség). Szállás Anzaliban. 

11. nap Délelőtt motorcsónaktúra az anzali lagúnában, Irán legna-
gyobb vízi rezervátumában, valamint a kikötő környékének megte-
kintése. 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 főváros-
ban: a nagymecset, egy XVI-XIX. századi síita zarándokhely megte-
kintése. 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, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

2017. augusztus 19–31.

Kétágyas szobában 536 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 665 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj 20 000 Ft/fő

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

Minimum létszám 21 fő. 
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SKÓCIA – A LEGENDÁK FÖLDJÉN
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 mérföld"-ön, a Royal mile-on, ami 
az UNESCO Kulturális Világörökség része, az Óváros központja. Lá-
togatás a Szent Egyed Székesegyházban, séta a Holyroodhouse Pa-
lotához, a jelenlegi királyi rezidenciához, délután pedig a Britannia 
Királyi Yachtnál. Vacsora és szállás Edinburgh környékén.

3. nap Reggelit követően elhagyva Edinburgh városát, utazás a Fel-
földre, Aviemore-ba. Elsőként a festői kisváros Pitlochry és vikto-
riánus épületeinek megtekintése, majd látogatás a Blair Atholl 
kastélyban. Több mind 30 gazdagon díszített szobájában eredeti 
bútorok, festmények találhatók, viktoriánus báltermét 175 agancs 
díszíti. Ezt követően whisky kóstoló az 1898-ban alapított Dalwhin-
nie lepárlóban, 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 
vidékére. Hajókázás a tó szörnyéről elhíresült, legendák övezte ta-
von látogatással a parton magasodó festői Urquhart Kastélynál. 
Ezt követően rövid, informatív városnézést Invernessben és kis sza-
bad idő ebédre. Délután látogatás Skócia egyik legromantikusabb 
kastélyába, Cawdorba, amely Shakespeare Macbethjében is szere-
pel, és az Elgin székesegyház romjainál. Vacsora és szállás Aviemo-
re környékén.

5. nap Reggeli után utazás Glasgow-ba. Útközben érintve Skócia 
legszebb részét a festői Glen Coe-völgyet, mely igazi ékszere ennek 
a kemény, néhol zord, mégis megkapóan szép országnak. Ezt köve-
tően látogatás Stirling várában, mely az egyik legnagyobb és egy-
ben a legfontosabb vár Skóciában. Az erődítmény a Várdomb tete-
jén áll, amely egy stratégiailag kiválóan védhető vulkanikus eredetű 
szikla. Itt koronázták meg többek között Stuart Máriát is, a skótok 
királynőjét. Vacsora és szállás Glasgow környékén.

6. nap Reggeli után informatív, autóbuszos városnézés Glasgow di-
namikus városában, látogatással a St. Mungo katedrálisban, majd 
indulás az Edinburgh-i repülőtérre útközben pihenővel a Falkirk ke-
réknél, amely az Union-csatornát, valamint a Falkirk és Glasgow 

2017. június 8–13., szeptember 13–18.

Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 379 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 54 000 Ft/fő

Illetékek 59 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Edinburgh – Bu-
dapest útvonalon átszállással, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák két-
ágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a programleírás szerint programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás, magyar idegenvezető. 

közötti Forth- és Clyde-csatornát összekötő hajólift. A hagyomá-
nyos kétfejű kelta baltát mintázó látványos szerkezet megépítése 
20 millió angol fontba került. Elutazás átszállással Budapestre. 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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ÍRORSZÁG – A SMARAGD SZIGET

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Elutazás Budapestről átszállással Írországba. Érkezést kö-
vetően transzferrel egybekötött autóbuszos panoráma városnézés 
Dublinban, érintve a város legfőbb nevezetességeit: a György kora-
beli tereket, melyek híresek az épületekről és azok egyedi bejárati aj-
tóiról. Látogatás a Trinity College-ban. Írország legjelentősebb egye-
temét I. Erzsébet alapította 1592-ben, impozáns könyvtára 250.000 
kötetet tartalmaz. Itt látható a VIII. századból származó Book of 
Kells is, mely a korai kereszténység egyik legszebb alkotása. Vacsora 
és szállás Dublin környékén.

2. nap Reggeli után utazás Wexfordba. Útközben pihenő Avoca fes-
tői kisvárosában, mely ismertségét a Fitzgerald’s pubnak, valamint 
az 1723 óta működő kézi szőttes manufaktúrának köszönheti. Ezt 
követően utazás tovább, fényképezési lehetőséggel Curracole Bea-
ch-en, ahol a „Ryan közlegény megmentése” című film látványos 
partraszállási jeleneteit forgatták. Délután érkezés az Ír Nemze-
ti Örökség Parkba, amely a skanzenek mintájára mutatja be a kel-
ták életét kezdve az első települések kialakulásától a XII. századig, a 
normannok megjelenéséig. A parkban egy középkori vár, egy vízima-
lom és egy korabeli viking hajóépítő üzem is megtalálható. Vacsora 
és szállás Wexford környékén.

3. nap Reggelit követően látogatás a Hook világítótoronynál, mely a ko-
rai XIII. században épült és egy rövid periódust leszámítva 800 éve folya-
matosan működik. Utazás tovább New Ross-ba, ahol a várost már mesz-
sziről uralja a lenyűgöző SS Dunbrody vitorlás gálya, mely pontos mása a 
Graves család 1845-ben készült hajójának. Ez a hajó több ezer bevándorló 
ír családot szállított a nagy éhínség idején az anyaföldről az Egyesült Álla-
mokba. Délután utazás Waterfordba, a vikingek alapította kikötővárosba, 
mely megőrizte középkori karakterét, de a George Street és az O’Connell 
Street épületein felfedezhetők a György kori építészet tipikus stílusjegyei. 
Séta a belvárosban, majd vacsora és szállás Waterford környékén.

4. nap Délelőtt látogatás az 1783-ban alapított waterfordi kristály 
manufaktúrában. A látogatók megismerkedhetnek a kristálykészí-
tés folyamataival az üvegfújástól a vésésen keresztül a kész műal-
kotásokig. Ezt követően utazás Midleton városába, ahol a IX. szá-
zad óta foglalkoznak égetett szesz előállításával. Ismerkedés az ír 
whiskey készítésének fázisaival az 1825-ben alapított Old Midleton 
lepárlóban, amely mai napig évente 24 millió üveg whiskey-t állít elő. 
A vezetést követően kóstoló. Vacsora és szállás Cork környékén.

2017. július 4–10.

Kétágyas szobában 349 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 435 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 39 000 Ft/fő

Illetékek 59 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Dublin – Buda-
pest útvonalon átszállással, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsilla-
gos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a programleírás szerint programok, baleset–, betegség– és poggyászbiztosí-
tás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

5. nap Reggeli után utazás Kinsale városába, ahol látogatás a 
XVII. századi Károly erődben. A klasszikus csillag alakú, ötbás-
tyás erődítmény stratégiailag fontos védelmi szerepet töltött 
be. Ezt követően panorámás városnézés Cork városban, mely 
2005-ben Európa Kulturális Fővárosa volt. Látogatás a belvá-
rosban található fedett Angol piacon, ahol 1786 óta árulnak 
halat, húst, gyümölcsöket és zöldségeket. Délután látogatás a 
McCarthy család ősi várában Blarney-ban, mely a legerősebb 
erődök egyike Munsterben. Az 1446-ban épült vár egyik érde-
kessége a Blarney kő, mely a legenda szerint ékesszólással és 
meggyőzőerővel ruházza fel azt, aki megcsókolja. Vacsora és 
szállás Cork környékén.

6. nap Reggelit követően utazás a Rock of Cashel-hez, mely Íror-
szág egyik legismertebb turisztikai látnivalója. A mészkősziklá-
ra épült kastély egykor Munster királyának székhelye volt, majd 
az O’Brian klán a XII. században az egyháznak adományozta, így 
lett Cashel érsekének székhelye. A masszív kőfalak ma a lakó-
tornyot, a katedrálist és a XII. századi román stílusban épült ká-
polnát rejtik. A gótikus katedrális és az érseki palota a XIII. szá-
zadban épült hozzá. Látogatás és teázás a Ballyowen House-ban, 
amely szép példája a vidéki kúriáknak. Délután gyalogos városné-
zés a „márvány város”-nak nevezett Kilkenny-ben, amely talán a 
legjobban őrizte meg középkori látképét. Vacsora és szállás Kil-
kenny környékén.

7. nap Utazás Dublinba, útközben pihenő és fényképezési lehető-
ség a Kilkenny kastélynál. Különlegessége, hogy 1391 és 1935 kö-
zött egyetlen család a Butlerek tulajdonában volt. Viktoriánus stí-
lusú termeit a családi portrék díszítik. Transzfer a repülőtérre, 
utazás Budapestre átszállással. Érkezés a késő esti órákban.



otptravel.hu 11

EZERARCÚ PORTUGÁLIA
1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal Lisszabonba. Meg-
érkezést követően félnapos városnézés a portugál fővárosban: a 
középkori Szent György vára és a híres Alfama negyed, a Szent-Je-
romos kolostor (a kerengőbe a belépő a helyszínen fizetendő) és a 
Belém-torony (kívülről) megtekintése szerepel a programban. Dél-
után 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 szere-
pel a programban. Továbbutazás autóbusszal a festői szépségű Ca-
bo da Rocá-hoz, Európa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló 
sziklaszirtről lenyűgöző látvány tárul a kéklő óceánra. Délután sza-
bad 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 Reggelit követően utazás Portóba, mely az ország egyik leg-
különlegesebb hangulatú városa borospincéivel, a Ribeira-negyed 
színes cserepes házaival és az Eiffel tervezte kétszintes híddal. A 
városnézést követően látogatás egy borospincében, borkóstolóval. 
Szállás Ofirban.

5. nap Elutazás Bragába, amelyet számos temploma miatt a „por-
tugál Rómának" is neveznek. A történelmi városrész megtekintése 
a Jó Jézus búcsújáró templommal, amely egy magas hegyen emel-
kedik. Továbbutazás Ponte de Limába, a zöld bor városába, majd a 
XVI. századi Viana de Castelo városka érintésével visszautazás Por-
tóba. Szállás Ofirban.

6. nap Reggeli után utazás Coimbrába, Európa egyik legrégibb egye-
temi városába, amely a XII. században az ország és királyság köz-
pontja volt. Városnézés keretében a Katedrális és a híres egyete-
mi könyvtár megtekintése. Továbbutazás a lisszaboni tengerpartra. 
Útközben látogatás Tomarban, a templomok városában, ahol a 

2017. július 15–23.

Kétágyas szobában 259 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 339 000 Ft/fő

Illetékek 75 000 Ft/fő

Félpanzió (7 vacsora) felára 32 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

2017. október 28. – november 5.

Kétágyas szobában 239 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 309 000 Ft/fő

Illetékek 75 000 Ft/fő

Félpanzió (7 vacsora) felára 32 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal a Budapest – Lisszabon 
– Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti 
négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a felsorolt programok belépők nélkül, baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

Krisztus-rendi kolostor megtekintése szerepel a programban. A ko-
ra esti órákban megérkezés Estorilba, a szállás elfoglalása.

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

8. nap Délelőtt szabad program. Délután látogatás a Nemzetek 
Parkjában, mely a 2008-as Világkiállítás helyszíne volt. Szabadidő 
vagy az Ócenárum megtekintése (a belépőjegy a helyszínen fize-
tendő). Este transzfer a lisszaboni repülőtérre, visszautazás Buda-
pestre.

9. nap Érkezés Budapestre a hajnali órákban.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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PORTUGÁLIA – MADEIRA KÖRUTAZÁS
1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal Lisszabonba. Meg-
érkezést követően transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása. 
Szállás Lisszabonban.

2. nap Reggelit követően félnapos városnézés a portugál főváros-
ban: a Szent-Jeromos kolostor templomának és a Belém-torony (kí-
vülről) megtekintése után látogatás a középkori Szent György vá-
rában, majd séta a híres Alfama negyedben. Délután a hangulatos 
Sintra városába vezet az út, mely UNESCO világörökségi helyszín: 
rövid séta és a XVI. századi Királyi Palota megtekintése után to-
vábbutazás autóbusszal a festői szépségű Cabo da Rocá-hoz, Euró-
pa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről lenyűgö-
ző látvány tárul a kéklő óceánra. Visszautazás Lisszabonba. 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 leg-
különlegesebb hangulatú városa. A városnézés során a Katedrális 
temploma, a Tőzsdepalota, a Szent Ferenc templom megtekintése 
mellett a Ribeira-negyed színes cserepes házai mellett tett sétát kö-
vetően látogatás egy borospincében, borkóstolóval. Szállás Ofirban.

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 Reggeli után félnapos városnézés Funchalban: a Katedrális 
megtekintését követően a helyi piacon tett látogatás alkalmával a 
színpompás virágok, gyümölcsök mellett a halpiac gazdag kínála-
ta is szemügyre vehető. Látogatás egy borospincében, ahol a híres 
madeira bor kóstolására is lehetőség nyílik. Funchal felett emelke-
dik Monte apró települése, melynek magyar vonatkozása is van: itt 
élte le utolsó éveit IV. Károly, az utolsó magyar király. A templom-
ban tett látogatás után a vállalkozó szelleműek kipróbálhatják a 
híres szánkót, a tobogánt, mellyel helyi férfiak irányításával csúsz-
hatnak le a meredek aszfaltozott úton, feledhetetlen pillatanokat 
átélve. (A szánkózás nem kötelező, díja a helyszínen fizethető, kb. 
20 EUR/fő). Visszautazás a szállodába autóbusszal, 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. Továb-
butazás a sziget északi partjára az Encumeada-hágón keresztül. Ér-
kezés egy gyönyörű panorámaúton Porto Monizba, Madeira észak-

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS



otptravel.hu 13

nyugati 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 a sziget keleti tájaira. Camacha elsősorban a 
kosárfonó kézművesek munkáiról ismert, ahol nádból, vesszőből ké-
szült használati tárgyakat lehet megcsodálni. Utazás a sziget har-
madik legmagasabb pontjához (Pico Arieiro - 1.810 m), ahonnan a 

2017. október 19–28.

Kétágyas szobában 279 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 369 000 Ft/fő

Illetékek 89 000 Ft/fő

Félpanzió felára 49 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 26 000 Ft/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 20 fő)

Nyugati szigettúra (Porto Moniz) 19 000 Ft/fő

Keleti szigettúra (Santana) 19 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Lisszabon / 
Porto – Funchal – Lisszabon – Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szál-
lás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a felsorolt programok belépők nélkül, 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

környező, lenyűgöző hegyekre, völgyekre nyílik kilátás. Ribeiro Frio-
ban, a Nemzeti Parkban pisztrángtelep látogatás, majd ebéd egy 
helyi étteremben Faial falucskában. Délután Santana világszerte is-
mert háromszögletű házai közötti sétával válik feledhetetlenné a ki-
rándulás. Útközben 670 m magasból (Portela) az északi part szikla-
képződményeire gyönyörű kilátás nyílik, majd Machico településen 
át - ahol az első felfedezők szálltak partra - visszatérés Funchalba.

9. nap Reggeli után szabadidő. Délután transzfer a funchali repülő-
térre, utazás lisszaboni átszállással Budapestre.

10. nap Érkezés Budapestre a hajnali órákban.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

BARANGOLÁSOK BILBAÓTÓL PORTÓIG 
1. nap Elutazás Bilbaóba menetrendszerinti repülőjáratokkal, át-
szállással. A megérkezés függvényében látogatás Azpeitiában, Lo-
yolai Szent Ignác szülővárosában. Továbbutazás a festői San Sebas-
tianba. Szállás San Sebastian környékén.

2. nap Utazás Pamplonába, Navarra tartomány fővárosába. A han-
gulatos kisvárosban az óváros, a XV. századi Catedral de Santa Ma-
ria la Real és a Citadella a legfőbb látnivalók. Kora délután vissza-
utazás San Sebastianba. Városnézés a „mini Riónak” is nevezett, 
gyönyörű fekvésű városban. A La Concha öböl mentén fekvő város 
zöldellő hegyeivel, kagyló alakú öblével, arany homokú strandjaival 
lenyűgözi a látogatót. Az óváros - a Parte Vieja -, a Centro Román-
tic sétáló és bevásárló utca, a szecessziós homlokzatú lakóházak 
megtekintése. A belváros hangulatos utcái a baszk konyhák világhí-
rű helyszíneiként is ismertek. Szállás San Sebastian környékén.

3. nap Reggeli után indulás Bilbaóba, Baszkföld legjelentősebb városá-
ba. Panorámás városnézés során a Szent Jakab-katedrális, az óváros erő-
dítményének helyére épített San Antón templom, a barokk Szent Miklós 
templom, a Plaza Nueva, az Arriaga színház, a Frank Gehry által tervezett 
Guggenheim Múzeum különleges épületének megtekintése kívülről és 
séta az óvárosban. Továbbutazás Castro Urdináles tengerparti városkán 
keresztül Santanderbe. Rövid pihenő és ebédidő a tengerparti sétánynál. 
Utazás a hosszú, homokos strandok városába, Santanderbe. Fotószü-
net a tengerparton, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a híres Magdale-
na-félszigetre. Szállás Santander környékén.

4. nap Reggeli után továbbutazás az egyik legősibb, középkori lo-
vagvárosba, Santillana del Mar-ba. 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. Szállás Oviedo környékén.

5. nap Reggeli után utazás Asztúria legnépesebb, s egyben Spa-
nyolország egyik legfontosabb kikötőjével rendelkező tengerparti 
városába, Gijonba. A Zöld part kiemelkedő városa szépen megőr-
zött óvárosával, több százéves házaival, békés kertjeivel és part-
jaival különleges látnivaló. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum megte-
kintése, majd utazás jellegzetes, észak-spanyolországi városkákon 
– Luarca, Ribadeo – áthaladva. Az Eo folyó partján fekvő Ribadeo 
Galícia határán 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 látnivalója a II-III. században a rómaiak által emelt több 
mint 2 km hosszú bástyasétány. Panorámás városnézés után a szál-
lás elfoglalása Lugo környékén.
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6. nap Reggeli és indulás a galíciai La Coruna kikötővárosba, a „be-
csületes galíciaiak városába”, melyet jellegzetes, üvegezett erkélyei-
ről kristályvárosnak is hívnak. A nyüzsgő város színes látnivalói közé 
tartozik a Herkules torony – egy 2000 éves világítótorony, az Endesa 
Termeic –, Európa legmagasabb kéménye, a cirádás városháza. Pano-
rámás városnézést követően szabad program. Délután továbbutazás 
Santiago de Compostelába, majd a szállás elfoglalása.

7. nap Reggeli után városnézés Santiago de Compostelában, Galícia 
fővárosában, amely a világ negyedik legnagyobb katolikus zarán-
dokhelye. A helyiek szerint az árkádos, köves utcák, esőben nyújt-
ják a legvarázslatosabb látványt, amikor a város szinte ragyog. A 
város legkiemelkedőbb látnivalója, a Szent Jakab-katedrális meg-
tekintése, amely Spanyolország legnagyobb román kori temploma 
és oltára feltételezhetően Szent Jakab apostol sírját őrzi. A délután 
szabad a város további, önálló felfedezésére. Szállás Santiago de 
Compostela környékén.

8. nap Reggeli után indulás Portóba. A Pontevedra felé vezető úton rö-
vid megálló a festői szépségű halászfaluban, Combarróban, ahol a na-
gyon jó állapotban megőrzött tradicionális galíciai építmények, a hór-
reók a főszereplők. A régió fővárosa, Pontevedra meglátogatása, séta 
az óvárosban, majd továbbutazás a portugáliai Portóba. Látogatás és 
borkóstoló Vila Nova de Gaia negyed egyik borospincéjében. Szállás 
Porto környékén.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással, Budapest – Bilbao / 
Porto – Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti há-
romcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, programok a leírás szerint belépőjegyek nélkül, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

9. nap Porto Portugália második legnagyobb városa, történelme 
egészen a római korig nyúlik vissza. Reggeli után városnézés a hidak 
városában, a Boavista és a lenyűgöző tengerparti Foz negyed után 
az UNESCO Világörökség részét képező történelmi városrész meg-
látogatása. A Tőzsdepalota megtekintése után rövid megálló a cso-
dálatos mozaikképeket ábrázoló Sao Bento vasútállomáson. Láto-
gatás az ikertornyos, erődítmény jellegű székesegyháznál. Transzfer 
a repülőtérre és elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással Budapestre.

2017. szeptember 19–27.

Kétágyas szobában 329 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 429 000 Ft/fő

Illetékek 79 000 Ft/fő

Félpanzió felára 44 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 18 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 
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KÖRUTAZÁS MADRIDTÓL ANDALÚZIÁIG

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Elutazás Madridba menetrendszerinti repülőjáratokkal, át-
szállással. Megérkezés után transzfer a szállodába. Szállás Madrid 
környékén.

2. nap Reggeli után panorámás városnézés autóbusszal Madridban, 
a középkori, reneszánsz és barokk korabeli emlékek és legszebb te-
rek érintésével: Gran Via sugárút, Spanyol tér, Királyi Palota, Nagy-
kapu tér, Cibeles és Neptun díszkút, Las Ventas bikaviadal-aréna, 
Kolumbusz tér, Atocha pályaudvar. Továbbutazás Córdobába, az 
arab uralom Omajjád Kalifátusának székhelyére, amely a Nagy fo-
lyó, a Guadalquivir partján fekszik. Szállás Córdoba környékén.

3. nap Reggeli után városnézés Andalúzia három kultúra (mór-zsi-
dó-keresztény) műemlékvárosában, Córdobában, amelynek belvá-
rosa az UNESCO Világörökség részét képezi. Látogatás a nagyme-
csetnél, mely az iszlám építészet legjelentősebb emléke Európában, 
és a világ számára is az iszlám kultúra kimagasló gyöngyszeme. A 
mecsetet - Córdoba katolikusok általi visszavétele után - kb. két-
száz éven át tartó munkával -részben katedrálissá alakították. Sé-
ta a Mezquita melletti hangulatos óvárosban, a zsidó negyedben. 
Továbbutazás Sevillába. Panorámás városnézés a nagyváros arcu-
latát meghatározó műemlékek, látványosságok érintésével. A ke-
reszténység egyik legnagyobb gótikus templomának, Sevilla kated-
rálisának megtekintése, majd séta a Santa Cruz negyedben. Szállás 
Sevilla környékén. 

4. nap Reggeli után elutazás Cádizba, Costa de la Luz fővárosába. 
Útközben rövid megálló Jerez de la Fronterában. A város és környéke 
méltán híres az eredetvédett Jerez borairól, valamint világhírű lovas 
iskoláiról. Látogatás a város egyik borászatában, ahol a borkósto-
ló során megtapasztalhatók az évszázados tradíciók. Továbbuta-
zás Costa de la Luzra, az "Ezüstfény partjára", amely Európa délnyu-
gati, homokdűnékkel szabdalt, romantikus és egyben vadregényes 
partvidéke. Gyalogos városnézés Cádiz óvárosában, séta a három-
ezer éves múltra visszatekintő, atlanti-óceáni kikötőváros kis terek-
be torkolló szűk utcáin. Tengerpart közeli szállás Cádiz környékén.

5. nap Egész napos szabad program a környék felfedezésére vagy pi-
henésre a tengerparton. Fakultatív programlehetőség: félnapos au-
tóbuszos kirándulás Gibraltárra, amely 1704 óta brit felségterület. A 
kirándulás betekintést enged a Gibraltár-szikla látványosságaiba; 
az "Európa-pont", a lenyűgöző afrikai Rif-hegység, a 300 méter ten-
gerszint feletti magasságban fekvő Szt. Mihály barlang megtekin-
tése, mely természet alkotta cseppkőképződményeiről híres. Az At-
lasz-hegységben őshonos makákók a hegytető szikláin szabadon 
kóborolnak és elkápráztatják a látogatókat vicces mutatványaikkal. 
Visszautazás közben rövid megálló Tarifánál. Szállás Cádiz környékén. 

6. nap Reggeli után elutazás Granadába. Útközben látogatás Má-
lagában, Európa egyik legősibb városában. A föníciai, római, arab 
és keresztény korszak régészeti maradványai és emlékei a város 
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központját szinte szabadtéri múzeummá alakították, bemutat-
va 3000 év történelmét. A panorámás városnézést követően gya-
logos séta az óvárosban, majd továbbutazás Granadába. Szállás 
Granada környékén.

7. nap Reggeli után városnézés Granadában, a Sierra Nevada hegy-
csúcsaival körülvett városban. Látogatás az Alhambránál, amely 
Spanyolország egyik leghíresebb építészeti remeke. Az egykori mór 
királyi palota az ősi római és vizigót romok fölé épült, a Darro fo-
lyó mentén, a tengerszint felett 700 m magasságban elterülő Sabi-
ka dombon. A fellegvárhoz tartozó Generalife Kertet változatos nö-
vényzet, szökőkutak, medencék, vízelvezetők és csobogók díszítik. 
Séta az egyetemi városban, Granada központjában. Látogatás Eu-
rópa egyetlen megmaradt XIII. századi karaván-szerájánál, érintve a 
híres arab selyempiac helyszínét, a katolikus királyok sírkápolnáját, a 
Szűz Mária Katedrálist, Kolumbusz Kristóf és I. Katolikus Izabella lát-
ványos köztéri szobrát. Szállás Granada környékén.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással a Budapest – Madrid – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsil-
lagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, a leírás szerinti programok belépőjegyek nélkül, baleset–, betegség– és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

8. nap Reggeli után utazás Toledóba, az UNESCO Világörökség ré-
szének nyilvánított városba. Toledo több mint két évezredes gazdag 
történelemmel büszkélkedhet, ahol a három fő vallási irányzat - ju-
daizmus, kereszténység, iszlám - volt a meghatározó. Autóbuszos vá-
rosnézés, majd séta az óvárosban, ahol a nemesi paloták, mecsetek, 
zsinagógák, templomok, kolostorok és múzeumok sora őrzi a közép-
kor történelmét, romantikáját, El Greco munkásságát. Látogatás az 
500 évig épült, impozáns gótikus Katedrálisnál. A város legrégebbi zsi-
nagógájának, valamint El Greco világhírű festményének megtekinté-
se a Santo Tomé templomban. Továbbutazás, majd a szállás elfogla-
lása Madrid környékén.

9. nap Reggeli után szabad program Madridban. Délután transzfer a 
repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással.

2017. szeptember 16-24.

Kétágyas szobában 259 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 339 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Félpanzió felára 29 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 31 000 Ft/fő

Fakultatív program (min. létszám: 10 fő)

Gibraltár 9 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 
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1. nap Elutazás Cataniába diszkont légitársaság repülőjáratával. 
Megérkezés után transzfer a Taormina környéki szálláshelyre.

2. nap Fakultatív program: elutazás Ragusába, ahol egy 17. szá-
zadi földrengés következtében épült újjá a két részből álló város, 
és kapta ma is ragyogó barokk arculatát. Napjainkban az UNES-
CO Világörökségéhez tartozik. San Giorgio Templom, San Giovan-
ni Battista Katedrális és még számtalan templom és köztér tartozik 
látványosságai közé. A barokkon kívül gótikus, rokokó és neoklasz-
szicista épületek is felfedezhetők. Továbbutazás Siracusába, amely 
Cicero szerint a „legnagyobb görög város és mind közül a leggyönyö-
rűbb”. Korintoszi görög telepesek alapították, Szicília legősibb váro-
sa számtalan görög és római emlékkel. Ezek közül a legismertebbek 
közé tartozik a Görög Színház és a római amfiteátrum, mely egyko-
ron gladiátorok küzdelmének és állatviadaloknak adott otthont. Si-
racusa eredeti városközpontja egy kis szigetre épült, ez volt Ortigia. 
Rövid séta az Ortigia-sziget hangulatos, szűk 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 12. századi dóm.

AZ ISMERETLEN SZICÍLIA 
4. nap Reggeli és üdülés a tengerparti üdülővárosban, ahol nem 
csak a középkori óváros kis utcácskái, üzletek, kávézók és éttermek 
várják a látogatókat! Hosszú tengerparti sétánya mentén homok-
kal feltöltött, néhol sziklás, sekély vizű tengerparti strandok bérel-
hető napernyővel és nyugággyal nagyszerű kikapcsolódást ígérnek. 
Fakultatív programlehetőség: látogatás Corleonéban a hegyek kö-
zött, utazás autóbusszal. A kisváros Palermótól 60 km-re fekszik, 
kis főtér és az Antimaffia Múzeum meglátogatása, séta a városká-
ban. Szállás Cefalúban.

5. nap Szabad program vagy fakultatív kirándulási lehetőség: Mon-
reale és Palermo városnézés - utazás autóbusszal Monreáléba, az 
aranyozott mozaikokkal díszített katedrális megtekintése, majd vá-
rosnézés a sziget fővárosában, Palermóban. A város viharos tör-
ténelmét nagyban meghatározta stratégiai elhelyezkedése, a 
főníciaiaktól a Bourbonokig számos hatalom uralma alatt állt. Kö-
szönhetően a sokféleségnek, az évszázadok csodás építészeti em-
lékeket hagytak maguk után, melyek megtekintésére egy városné-
ző program csupán ízelítőt ad: Conca D’Oro, dóm, Capella Palatina, 
Chiesa degli Eremiti. Szállás Cefalúban.

6. nap Szabad program Cefalúban. Délután fakultatív programlehe-
tőség: kirándulás San Mauróba és vacsora egy tipikus szicíliai hegyi 
étteremben zenével – San Mauro Castelverde tipikus szicíliai város 
és megye, gyönyörű fekvése már önmagában megér egy kirándu-
lást. A tengerszint felett 1000 méterre lévő hegyen terül el, a város 

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal Budapest-Catania-Budapest útvona-
lon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas, zuhanyozós 
szobáiban, reggelis ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

2017. július 20–27., október 21–28. 

Kétágyas szobában 229 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 281 000 Ft/fő

Pótágyon 224 000 Ft/fő

Illetékek 68 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára kb. 45 EUR/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 10 fő)

Egész napos kirándulás Ragusába és Siracusába: 22 000 Ft/fő

Félnapos kirándulás Corleonéba 15 000 Ft/fő

Félnapos kirándulás Palermóba és Monreáléba 15 000 Ft/fő

Kirándulás San Mauróba, szicíliai vacsorával: 20 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

telis-tele szicília vallásos történelmének nyomaival: Chiesa Madre a 
15. századi haranggal, a 16. századi márvány oltárral, az egykori vá-
rosháza, mely manapság régészeti múzeumnak ad helyet, és a kis 
utcácskák igazi szicíliai hangulatot árasztanak. A városnézés után 
tradicionális ételekből álló, hangulatos, zenés vacsora. Szállás Ce-
falúban.

7. nap Reggeli után elutazás a szárazföld belseje felé, városnézés 
Agrigentóban és a Templomok völgye meglátogatása, ahol hét dór 
stílusban épített fenséges templom látható. Ezek az emlékek a Gö-
rögországban láthatókon kívül a legjobban megőrzött ókori görög 

épületek. Kirándulás a Templomok völgyébe, látogatással a Concor-
dia templomnál, amely majdnem teljes épségben megmaradt. Szál-
lás Catania környékén.

8. nap Reggeli után séta és rövid szabadprogram a tengerpart és az 
Etna közé ékelődött csodálatos panorámájú elegáns üdülőhelyen, 
Taorminában. Látogatás a Görög Színházban, (belépő a helyszínen 
fizetendő) amelynek egyik különlegessége a kétszintes színpad. A 
színház hátterében tündöklő táj és az Etna sok költőt és festőt ihle-
tett meg az évszázadok során. A program után transzfer a repülő-
térre, hazautazás Budapestre a menetrend szerint.
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KALANDOZÁSOK
EGYÉNILEG

1. nap Utazás Budapestről menetrend szerinti közvetlen járattal, éj-
szaka a repülőn.

2. nap Hajnali érkezés Kutaisibe. Elutazás Grúzia egyik legősibb vá-
rosába, a 3000 éves Upliszcihe-be. A barlangvárost már az i.e. I. év-
ezredben is emberek lakták, s egykoron itt haladt el a Selyemút is. 
Indulás Tbiliszibe, Grúzia fővárosába. A gyalogos városnézés során 
a XII. században alapított Metekhi templom, a zsinagóga, a Szioni 
székesegyház, a Béke hídja és az Ancsiszkáti templom megtekintése. 
Délután a modern városrész felkeresése: Grúzia anya szobra, ahon-
nan leereszkedve a Narikala erődből a legszebb kilátás. A kénes fürdő 
meglátogatása után séta a Rusztaveli sugárúton. Este szabadprog-
ram, szállás Tbilisziben.

3. nap Szabad program. Szállás Tbilisziben.

4. nap Reggeli után indulás a grúz hadiút mentén az orosz ha-
tár közvetlen közelében lévő Kazbegibe. Az odaút során az Ananu-
ri erőd- és templomkomplexum felkeresése. Négykerék-meghajtású 
terepjárókkal utazás a 2170 méter magasan fekvő Gergeti Szenthá-
romság templomhoz. Tiszta idő esetén lenyűgöző kilátás nyílik innen 
az egyik legmagasabb kaukázusi hegyre, az 5047 méter magas Kaz-
begire. Este visszautazás és szállás Tbilisziben.

2017. ápr. 17–22., máj. 1–6., máj. 22–27., jún. 5–10., jún. 19–24., 
júl. 3–8., júl. 17–22., aug. 7–12., aug. 21–26., szept. 4–9.,
szept. 18–23., okt. 2–7., okt. 16–21.

Kétágyas szobában 122 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 155 000 Ft/fő

Minimum létszám 2 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: a körutazás alatt helyi közlekedés a csoport méretétől függően személy-
gépkocsival, autóbusszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban Tbilisiben, 1 éjszakai 
szállás vendégház kétágyas szobáiban Kutaisiben, reggelis ellátás, Kutaisiben egy vacsora, baleset–, betegség– és poggyászbiztosí-
tás, útlemondási biztosítás, helyi angol idegenvezető. A részvételi díj nem tartalmazza: a repülőjegy árát, melyről az OTP Travel iro-
dái készséggel adnak tájékoztatást.

5. nap Látogatás Mtcheta-ba, Grúzia ősi fővárosába és vallási köz-
pontjába. A városnézés során a Jvari és a Szvetichoveli székesegy-
ház megtekintése. A Szvetichoveli (Élő Oszlop) székesegyház a grúz 
ortodox egyház központja és az ország második legnagyobb egyhá-
zi épülete. Visszaindulás Kutaisi felé. Az út során látogatás a Gelati 
kolostorhoz. A ma már UNESCO-védelem alatt álló épületegyüttes 
Grúzia fénykorában épült, a XII. században. A kolostor és a hozzá 
kapcsolódó akadémia sokáig az ország kulturális és szellemi köz-
pontja volt. Tanítottak itt többek között kánon-jogot, de a komp-
lexumnak volt csillagvizsgálója is. Kérésére itt temették el IV. (Épí-
tő) Dávid grúz királyt. Vacsora és szállás Kutaisiben, vendégházban.

6. nap Kora hajnali transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre. 

GRÚZIA – garantált indulású körutazás helyi angol nyelvű idegenvezetéssel 
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SZENTPÉTERVÁR – A CÁROK VÁROSA
1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Szentpétervárra. Érkezést követően transzfer a szállodába.

2. nap Reggeli után félnapos autóbuszos városnézés a lenyűgöző 
városban, mely több mint 200 évig volt Oroszország politikai és kul-
tuárális központja. A Nyevszkij sugárút, a Szent Izsák Székesegy-
ház, a Téli Palota, az Ermitázs, az 1917-es forradalom jelképévé vált 
Aurora cirkáló, a Művészetek terén a Mihalkovszky Palota, a cárok 
sírhelyét őrző Péter-, Pál erőd és a Vérző Megváltó templomának 
megtekintése. Egy órás hajókázás a Moyka és Fontanka folyókon, 
majd délután szabad program. 

3. nap Reggeli után látogatás idegenvezetővel az Ermitázsban, 
Oroszország legnagyobb és legjelentősebb múzeumában. Itt talál-
ható a világ egyik leghíresebb képzőművészeti gyűjteménye, töb-
bek között Van Gogh, Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci és 
Rembrandt páratlan alkotásai. Délután autóbuszos kirándulás Pe-

2017. augusztus 3–7., szeptember 26–30.

Kétágyas szobában 189 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 258 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Félpanzió felára 24 000 Ft/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 15 fő)

Puskin 16 000 Ft/fő

Vízumdíj 26 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest –Szentpétervár– 
Budapest útvonalon átszállással, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggeli, prog-
ramok helyi és magyar idegenvezetővel a leírás szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

terhofba, ahol az „orosz Versailles”-ként is emlegetett tengerparti cá-
ri kastély található. A nyaraló-együttes I. Péter cár nevét viseli, kertjét 
több szintből álló szökőkutak, vízesések, szobrok tarkítják. Az épülete-
gyüttes legkiemelkedőbb része a Palota Múzeum, mely I. Péter hajda-
ni rezidenciája volt. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal.

4. nap Reggeli után szabad program. Fakultatív programlehetőség: 
félnapos autóbuszos kirándulás Puskinba, a Carszkoje Szelo ("cári fa-
lu") megtekintése, mely a Romanov-ház egykori rezidenciája volt. Ék-
köve a Katalin palota II. Katalin ízlését dícséri. A rokokó és barokk stí-
lusjegyeket hordozó palota belseje pátratlan gazdagsággal díszített. 
A Rastrelli tervezte egymásba nyíló arany teremsor kiemelkedő lát-
ványosságai a Fények Termének bálterme és a titokzatos Borostyán-
szoba. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal.

5. nap Reggeli a szállodában. Kijelentkezés után transzfer a repülő-
térre. Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Mexikóvárosba. Mexikó fővárosát Tenochtitlán néven az aztékok 
alapították 1325 körül, jelenleg közel 20 millióan lakják Az azték vá-
ros maradványai a mai főtér, a Zócalo környékén láthatók. A téren 
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 kedvelt 
üdülőhely 16 km hosszú homokos stranddal, pálmafákkal övezett sétá-
nyokkal, élénk éjszakai élettel és kiváló éttermekkel várja a látogatókat. 
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulások: Félnapos városnézés Aca-
pulcóban. A program során megtekinthető a tengerparti korzó és bevá-
sárló utca, az öböl, valamint a Gyémánt Acapulco városrész a kilátóival. 

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 besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, programok belépőjegyekkel, baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

AZ AZTÉK MEXIKÓ, ÜDÜLÉSSEL ACAPULCÓBAN

A sziklaugró show koktélos megtekintése a La Quebrada fokon méltó 
befejezése a kirándulásnak. Félnapos hajókirándulás az Acapulco-öböl-
ben. Felejthetetlen koktélos hajókázás az öbölben, ahonnan káprázatos 
rálátás nyílik a város 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. november 1–10.

Kétágyas szobában 423 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 568 000 Ft/fő

Pótágyon 375 000 Ft/fő

Illetékek 145 000 Ft/fő

Félpanzió felára (8 vacsora) 69 000 Ft/fő

Fakultatív programok (minimum létszám: 10 fő)
Városnézés sziklaugró bemutatóval 
a La Quebrada foknál 24 000 Ft/fő

Hajókázás az Acapulco-öbölben (ebéd nélkül) 25 000 Ft/fő

Minimum létszám 15 fő. 

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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KÍNA ÉS HONGKONG CSODÁI
1. nap Elutazás Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással.

2. nap Megérkezés Pekingbe, ismerkedés Kína második legnagyobb 
városával, mely nevének jelentése: „északi főváros”. Látogatás a Ti-
an’anmen téren - a világ legnagyobb terén. Este egy igazi pekingi ka-
csavacsora 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, a 1406-1420 között 
épült Tiltott Város, amely a Ming és a Qing dinasztia uralkodóinak 
lakóhelye volt, majd látogatás egy hagyományos kínai kórházban. 
Este, vacsora után 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 megtekintése. 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. 

A vacsora után utazás a pályaudvarra, elutazás négyágyas hálóko-
csis vonaton Xi'an városába.

6. nap Városnézés Xi’anban, Kína egykori fővárosában, amely nevé-
nek jelentése „örök béke”. Városnézés során a 652-ben épült Nagy 
Vadlúd Pagoda és a régi városfal megtekintése, majd látogatás a 
Shanxi Történeti Múzeumban. Este 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 a páratlan terrakotta kato-
nák megtekintésével kezdődik. A kínai agyagkatonákat ie. 209-210-
ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdivel, aki a 
több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért for-
máztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen támasza birodalma 
fenntartásában. Délután elutazás helyi repülőjárattal Sanghajba. 
Séta a Bundon - Sanghaj gyarmati korszakából származó méltó-
ságteljes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első bevásárló utcáján. 
Szállás Sanghajban.

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

9. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Kí-
na déli részére, Guilinbe, a Délkínai-hegyvidék jellegzetes mész-

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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kőtornyainak lábánál fekvő városba. Városnézés: a Nádas Fuvola 
cseppkőbarlang, az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megte-
kintése. Este fakultatív programlehetőség: kormorán show. Szál-
lás 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.

11. nap Transzfer a vasútállomásra, elutazás másodosztályú vona-
ton Guangzhou érintésével Hongkongba, amely Makaó mellett a 

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 vonat-
tal négyágyas hálókocsikban, Guilin – Guangzhou – Hongkong útvonalon vonattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjsza-
kai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (ebéd vagy vacsora a programok függvé-
nyében), programok belépőjegyekkel, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

Kínai Népköztársaság különleges igazgatású területe. A nyüzsgő 
metropolisz a világ kereskedelmi és gazdasági központjainak egyike. 
Felhőkarcolói, esti fényei ámulatba ejtik az utazót. Transzfer a szál-
lodába, szállás Hongkongban.

12. nap Egész napos szabad program Hongkongban vagy fakultatív 
kirándulás komppal Makaóra, a volt portugál gyarmatra, ahol vá-
rosnézés: a Makaó Múzeum, a Szent Pál-katedrális romjai, Largo do 
Senado – a portugál városrész főtere, a Lou Lim Lok kert, majd láto-
gatás egy kaszinóban. A program során ebéd. Délután visszautazás 
komppal Hongkongba, 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 vá-
rosra, a Repulse öböl, Aberdeen halászfalu, majd hajókázás szam-
pannal, a helyiek jellegzetes közlekedési eszközével. Ezt követően 
transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend szerinti re-
pülőjáratokkal, átszállással.

14. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2017. október 13–26.

Kétágyas szobában 669 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 825 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 27 000 Ft/fő

Fakultatív programok (minimum létszám: 10 fő)

Peking – Kungfu show 13 000 Ft/fő

Xi’an - Tang Dinasztia show 11 000 Ft/fő

Sanghaj - hajókázás a Huang Pu folyón 9 000 Ft/fő

Guilin - kormorán show 9 000 Ft/fő

Yangshou - Liu San Jie fény show 18 000 Ft/fő

Hongkong – Makao kirándulás 58 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 
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A CSÁSZÁRVÁROSOK ÉS KÍNA
TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI 
1. nap Elutazás Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással.

2. nap Megérkezés kora reggel Pekingbe. Ismerkedés Kína máso-
dik legnagyobb városával, mely nevének jelentése: „északi fővá-
ros”. Látogatás a világ legnagyobb terén, a Tian’anmen téren, majd 
a Gyöngy gyárban és a 1406-1420 között épült Tiltott Városban, 
amely a Ming és a Qing dinasztia uralkodóinak lakóhelye volt. Es-
te egy igazi pekingi kacsavacsora élménye vár az utazóra. Szállás 
Pekingben.

3. nap Reggeli után utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kínai Nagy Fal Pe-
kinghez legközelebb eső részéhez. A 2008-as pekingi Olimpiai falu, 
a stadion – a Madárfészek és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ, a Vi-
zes kocka megtekintése kívülről. Peking további felfedezése Hutong 
túra keretében, jellegzetes helyi riksákkal a város keskeny sikátora-
in, majd látogatás egy tradicionális teaházban. Vacsora után utazás 
négyágyas, hálókocsis vonaton Xi'an városába.

4. nap Érkezés után transzfer a szállodába, majd reggeli után vá-
rosnézés Kína egykori fővárosában, Xi’anban. A városnézés során a 
652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda és a régi városfal, majd a pá-
ratlan terrakotta agyagkatonák megtekintése. A kínai agyagkato-
nákat ie. 209-210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi 
Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta had-
sereget azért formáztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen 
támasza birodalma fenntartásában. Vacsora után fakultatív prog-
ramlehetőség: Tang Dinasztia Show. Szállás Xi’anban.

5. nap Reggeli után elutazás repülővel Chengduba, Szecsuan tar-
tomány fővárosába. Látogatás Leshan város közelében, a több 
mint 90 évig készült, az UNESCO Világörökség részét képező Óri-
ás Buddhánál, amelyet a Tang dinasztia idején egy szerzetes kez-
dett el kivésni egy folyóparti szikla oldalából. A világ legnagyobb 
ülő Buddhájaként számon tartott szobor több mint ezer éve tel-
jesíti küldetését, ugyanis a természeti katasztrófák messze el-
kerülték Chengdu városát. Este séta a széles és keskeny sikáto-
rok (Kuai Zhai Xiangzi) között, a város két ősi utcáján, amelyek 
megjelenésükkel a tradíciókhoz visszanyúló és a modern életvi-
telt szimbolizálják. Szállás Chengduban.

6. nap Látogatás a világ legszínvonalasabb pandatenyésztő- 
és kutatóközpontjában, a chengdui Panda Központban, ahol 
óriás és vörös pandák természetes környezetükben láthatók. 
A békés bambusz kertben tett kellemes séta folyamán a lá-
togató betekintést nyer a pandák vidám életébe és étkezé-
si szokásaiba. Délután kirándulás a People’s Parkban, a helyi-
ek kedvelt pihenőhelyén. Spirituális kikapcsolódást szolgálnak 
a parkban található frissítő bonsai ligetek, mesterséges ta-
vak és sziklakertek. Séta a Jinli úton, ahol tradicionális étele-
ket kínáló bárok, üzletek és kézműves boltok sokasága nyújt 
lehetőséget vásárlásra, a helyi kultúra megismerésére. Szál-
lás Chengduban.

7. nap Elutazás vonattal Chengduból Chongqingba. Vacsora után 
transzfer a Jangce partjára, a kikötőbe. Bejelentkezés a hajóra, a ka-
binok elfoglalása. Szállás a hajón.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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8. nap Egész napos hajókirándulás Kína legnagyobb, valamint a vi-
lág 3. leghosszabb folyóján, a Jangcén. Napközben kikötés a Shiba-
ozhai pagodánál. A Vörös Pagodát úgy építették a meredek sziklafal 
mellé, hogy a helyiek a kilencemeletes épület belső lépcsőin halad-
va fel tudjanak jutni a meredek sziklafal tetejére, ahol egy buddhis-
ta templom áll. Reggeli, ebéd, vacsora és szállás a hajón.

9. nap A hajó a Qutang-szurdok és a Wu-szurdok mellett halad el, a 
meredek hegyek és mély völgyek között csodálatos panoráma nyí-
lik a természet alkotta szépségekre. A hajókirándulás folytatása a 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / 
Sanghaj – Budapest útvonalon, turista osztályon, helyi repülőjárattal Xi’an – Chengdu útvonalon, Peking – Xi'an között vonattal négyágyas 
hálókocsiban, Chengdu – Chongqing es Yichang – Sanghaj útvonalon vonattal másodosztályú ülőkocsiban, a körutazás alatt légkondicio-
nált autóbusszal, 6 éjszakai szállás, helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (ebéd vagy va-
csora a programok függvényében), valamint 3 éjszaka 5 csillagos folyami hajó kétágyas, fürdőszobás kabinjaiban teljes panziós ellátással, 
programok belépőjegyekkel, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

lenyűgöző falvak, szentélyek és a Goddess patak mentén. Reggeli, 
ebéd, vacsora és szállás a hajón.

10. nap Kikötés és látogatás a Három Szurdok Gátnál, amely a vi-
lág legnagyobb 600 négyzetkilométer területű vízerőmű-rendsze-
re. Transzfer Yichangba, majd elutazás gyorsvasúttal Sanghajba. 
Érkezés Sanghajba a késő esti órákban. Szállás Sanghajban.

11. nap Reggeli után városnézés Kína legnagyobb városában, Sang-
hajban: az óváros, a Yu Yuan (Örömök) Kertje, amely a város legna-
gyobb kertje, majd látogatás egy selyemfestő üzemben. A csillogó 
sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, 
amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített 
fehér jade Buddha szobor ül. Ezt követően egy autentikus kínai főző-
kurzuson vesz részt a csoport, ahol lehetőség nyílik a helyi fogások 
készítésének elsajátítására és kóstolására. Este séta a Bundon - Sa-
nghaj gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a 
Nanjing úton, Kína első bevásárló utcáján. Szállás Sanghajban.

12. nap Reggeli után a városnézés folytatása a Sanghaj Múzeumban, 
amely gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz, kerámia, festé-
szeti és kaligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik. Látogatás a francia 
negyedben és a város művészek lakta Tianzifang kerületében. Séta 
a hagyományokat tükröző, de újonnan épített Xintiandi negyedben, 
amely ma elegáns bevásárló negyed. Séta a folyóparti Binjiang sugá-
rúton, a Huangpu folyó keleti oldalán. Transzfer a repülőtérre és el-
utazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

13. nap Megérkezés Budapestre a reggeli órákban.

2017. szeptember 1–13.

Kétágyas szobában 649 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 863 000 Ft/fő

Illetékek 158 000 Ft/fő

Vízumdíj 27 000 Ft/fő

Fakultatív programok (minimum létszám: 10 fő)

Xi’an - Tang Dinasztia show 11 000 Ft/fő

Sanghaj - hajókázás a Huang Pu folyón 9 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Elutazás Budapestről átszállással Delhibe.

2. nap Érkezés hajnalban Delhibe, transzfer a szállodába, felfrissü-
lés és reggeli, majd városnézés a világ legrégebb óta folyamatosan 
lakott városában, mely megannyi birodalom központja volt már. Az 
Óváros és Újdelhi nevezetességeinek megtekintése kívülről. Ódel-
hi 1649 és 1857 között a mogul birodalom központja volt, látoga-
tás az 1648-ban épített Vörös Erődnél, mely az egykori mogul hata-
lom jelképe, majd India legnagyobb mecsetjének, a Jama Masjidnak 
s Mahatma Ghandi nyughelyének a Raj Ghat-nak a megtekintése. 
Újdelhiben látogatás Humayun uralkodó mauzóleumánál, a XII. szá-
zadban épült, 72 m magas, lenyűgöző Qutab Minarnál, melyet Hin-
dusztán hetedik csodájaként tartanak számon, majd az impozáns 
Lakshim Narayan templomnál, India Kapujánál, melyet az I. világ-
háborúban elesett indiai katonák emlékére emeltek, a kormányzói 
épületeknél és a Parlamentnél. A program végén utazás riksákkal az 
Óvárosban, mely során megcsodálható a hatalmas város nyüzsgé-
se, zajos forgataga. Szállás Delhiben.

3. nap Reggeli után elutazás Agrába. A megérkezés után bejelent-
kezés a Hotelbe, majd városnézés Agrában: a Jamuna folyó partján 
álló Agra (Vörös) Erőd, majd késő délután a világhírű, fehér márvány-
ból készült Taj Mahal, megtekintése, melynek szépsége páratlan. 
A lélegzetelállító épületegyüttest Sah Jahan mogul sah építtette 
a XVII. században 14. gyermekük szülése közben elhunyt felesége, 
Mumtaz Mahal emlékére és az iránta érzett örök szerelme jeléül. In-

dia legismertebb épületén 1632-től 22 éven keresztül dolgozott kö-
zel 20 000 munkás több mint 1000 elefánt segítségével. A fenséges 
műemlék együttes tökéletes arányaival és szimmetriájával, nemes 
anyagaival, gazdag díszítésével és a hozzá kapcsolódó legendákkal 
számtalan művészt is megihletett. Szállás Agrában.

4. nap Reggeli után elutazás Jaipurba. Útközben látogatás a Vi-
lágörökség részét képező Fatehpur Sikriben, a vízhiány miatt el-
néptelenedett Holt Városban, mely a XVI. században, Akbar mogul 
sah (Nagy Akbar) uralkodása alatt volt a hatalmas mogul birodalom 
központja. 1986-ban az UNESCO Világörökségi védelme alá került a 
különleges, vörös homokkőből épült város, mely a mai napig inspirá-
lóan hat India építészeire. A „szellemvárosban” található többek kö-
zött Salim Chisti sírja, a gyermektelen asszonyok zarándokhelye és 
az 1000 hívőt befogadó császári mecset. Szállás Jaipurban.

5. nap Reggeli után utazás az kb. félórás autóútra lévő Amber Palo-
tához, mely Jaipur építése alatt a rádzsput uralkodók otthona volt. 
A dombon fekvő várpalota bejáratához oda - vissza dzsipen teszik 
meg az utat az utazók. Az erőd masszív falai mesés palotákat, pa-
zar termeket, gyönyörű templomokat és gondozott kerteket rejte-
nek. A látogatás után az 1728-ban alapított obszervatórium meglá-
togatása, ahol a Jantar Mantar által készített precíz műszerek ma 
is használhatók. A városnézés következő állomása a City Palace, a 
maharadzsa lakhelye, mely különlegesen szép ötvözete a mogul és 
a hindu stílus építészetének. Szállás Jaipurban.

INDAI ARANYHÁROMSZÖG SZAFARIVAL
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6. nap Reggeli után elutazás a Jaipurtól kb.150 km-re lévő Rantham-
bore Nemzeti Parkba. A park különlegessége, hogy természetes élő-
helyükön élnek itt a híres bengáli tigrisek, akik némi szerencsével 
lencsevégre kaphatók. A park egykor a jaipuri maharadzsák vadász-
területe volt, 1972-ben pedig nemzeti parkká nyilvánították. Itt mű-
ködik az Indira Ghandi által elindított Project Tiger program is azzal 
a céllal, hogy India egyedülálló ökoszisztémáit megóvják, és ezáltal 
biztosítsák a világhírű bengáli tigrisek számára természetes élőhe-
lyük megmaradását A rezervátum egész Indiát tekintve egyedülálló 
hely a lenyűgöző tigrisek megfigyelésére. Délután szafari a park te-
rületén. Vacsora és szállás Ranthambore-ban.

7. nap Hajnalban vadles a Nemzeti Parkban, majd reggeli és ebéd a 
hotelben. Délután a szafari folytatása, este vacsora és szállás Rant-
hambore-ban.

8. nap Korai reggeli transzfer a Sawai Madhopur vasútállomásra. 
Jan Shatabdi expresszel visszautazás Delhibe. Déli órákban transz-
fer a szállodába, szabad program majd késő este transzfer a repü-
lőtérre

9. nap Kora hajnalban visszautazás Budapestre a menetrend sze-
rint, átszállással.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest 
– Delhi – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, Sawai Madhoupur  – Delhi között vonat-
tal, 6 éjszakai szállás helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggelis ellátással, valamint a Ranthambore tartózkodás alatt teljes 
ellátás, 3 szafari a Ranthambore Nemzeti Parkban, a leírt programok belépőjegyekkel, helyi idegenvezetővel, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

2017. november 20–28. 

Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 567 000 Ft/fő

Félpanzió felára 35 000 Ft/fő

Illetékek 128 500 Ft/fő

Vízumdíj 23 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 


