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USA – A KELETI PART, NIAGARA VÍZESÉS ÉS TORONTÓ
1. nap Elutazás Budapestről New Yorkba menetrend szerinti repü-
lőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, 
szállás Manhattanben.

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

3. nap Szabad program a „Nagy Almában”, vagy fakultatív program-
lehetőség: 12-15 perces helikoptertúra Manhattan felett vagy belé-
pés a város fölé magasodó Top of the Rock kilátóba, ahonnan rálá-
tás nyílik az Empire State Buildingre is. Szállás Manhattanben.

4. nap Reggeli után utazás autóbusszal északi irányba a Finger 
Lakes tóvidéken át. Első állomás a Seneca-tó, ahol rövid pihenő és 
borkóstolási lehetőség Watkins Glenben. Az utazás folytatása a vi-
lág egyik természeti csodájához a Niagara-vízeséshez. Szállás a ví-
zesés közelében. 

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

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

7. nap Utazás déli irányban az Appalache-hegységen át a vadre-
gényes Susquehanna-folyó mentén. Megálló Gettysburgben, ahol 
az amerikai polgárháború egyik legnagyobb csatája zajlott. Dél-
után érkezés az ország fővárosának, Washingtonnak a környéké-
re, a szállás elfoglalása.

8. nap Egész napos városnézés az államok fővárosában: Capitoli-
um, Fehér Ház, a Washington emlékmű, Vietnámi Veteránok Em-
lékműve, Jefferson emlékmű, Lincoln emlékmű, a II. Világháborúban 
elesett katonák emlékére állított Iwo Jima emlékmű, az Arlington 
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USA – A KELETI PART, NIAGARA VÍZESÉS ÉS TORONTÓ

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – New York 
– Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti három-, és 
négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátással, programok a leírás szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

2017. június 6–16., augusztus 8–18.

Kétágyas szobában 599 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 855 000 Ft/fő

Pótágyon 545 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 19 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 15 fő)

New York – Helikopterezés 55 000 Ft/fő

Top of the Rock kilátó 10 000 Ft/fő

Niagara – Hornblower 9 000 Ft/fő

Niagara – ebéd a Skylon toronyban 13 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 

Temető megtekintése, ahol többek közt John Fitzgerald Kennedy nyug-
szik. Szállás Washington környékén.

9. nap Elutazás autóbusszal a nemzet bölcsőjének is nevezett Philadel-
phiába, ahol az Alapító Atyák egykor aláírták a Függetlenségi Nyilatko-
zatot és az Alkotmányt. Félnapos városnézés: Independence Hall, Liber-
ty Bell, Városháza, Fairmount Park. Szállás Philadelphia környékén.

10. nap Utazás New Yorkba a repülőtérre, útközben pihenő és vásárlási 
lehetőség egy bevásárlóközpontban, majd menetrend szerint transzfer 
a repülőtérre, utazás átszállással Budapestre.

11. nap Megérkezés a menetrend függvényében.

Vízum: az új, biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar ál-
lampolgárok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államok-
ba 90 napnál nem hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes 
ESTA (utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer) enge-
déllyel kell rendelkezni, melyet az utazás megkezdése előtt Inter-
neten lehet megkérni. Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft. 
irodáiban, vagy a http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ web-
oldalon kaphat.
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USA – A NYUGATI PART FÉNYEI ÉS A GRAND CANYON
1. nap Elutazás Budapestről San Franciscóba menetrend szerinti re-
pülőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, 
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 után utazás a Yosemite Nemzeti Parkba, mely Kali-
fornia egyik legismertebb látnivalója, az Egyesült Államok második 
nemzeti parkja, amely 3081 km² területével a Sierra Nevada hegy-
vonulatának nyugati lejtőin fekszik. Hatalmas sziklák, magasból 
lezúduló vízesések, hűs patakok, zöldellő völgyek jellemzik a tájat. A 
park déli részének fő látványosságát az egyedül Kaliforniában meg-
található óriásfenyők jelentik. Szállás Fresno környékén.

4. nap Utazás a Death Valley, az Egyesült Államok legnagyobb 
nemzeti parkjának kopár vidékén 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 egyszerűen csak 

„A rét” elnevezéssel illetett város főutcáján a Strip-pen, amely a 
világ egyik legnagyobb szórakoztató-, bevásárló- és szerencsejá-
ték központja. Este fakultatív "Las Vegas by night" túra. Szállás 
Las Vegasban.
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – San Fran-
cisco / Los Angeles – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás, helyi középkategóriájú szállodák 
és Inn-nek kétágyas szobáiban, reggelis ellátással, programok a leírás szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási bizto-
sítás, magyar idegenvezető. 

2017. szeptember 3–14.

Kétágyas szobában 685 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 945 000 Ft/fő

Pótágyon 639 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Félpanzió felára 143 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 15 fő)

Las Vegas by night 18 000 Ft/fő

Universal Studios belépő 42 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 

5. nap Délelőtt utazás autóbusszal a Nevada és Arizona határán, a 
Colorado folyóra épült zseniális építészeti különlegességhez a Hoo-
ver-gáthoz. Délután pedig látogatás a Grand Canyon déli részén ta-
lálható, 1200 méteres magasságban a szurdok fölé benyúló Skywalk 
kilátóhoz, ahonnan pillantás a páratlan panorámájú természeti kép-
ződményre. Szállás Las Vegasban. 

6. nap Reggelit követően látogatás a Zion Nemzeti parkban, és a Bry-
ce kanyon csipkézett, varázslatos rózsaszín természeti képződmé-
nyekben gazdag vidékén, amelyet a mormonok fedeztek fel. Szállás 
Kanab környékén.

7. nap Elutazás a Colorado folyó által több millió év alatt vájt me-
redek szurdokba, a Grand Canyonhoz. A kopár, óriás vörös sziklák 

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

szabdalta völgyeket látva érezni csak igazán a természet lenyűgö-
ző erejét. Fakultatív programlehetőség: Grand Canyon 25 perces heli-
koptertúra. Szállás Flagstaff környékén.

8. nap Reggeli után utazás a Mojave sivatag érintésével, változatos 
természeti képződményeket felvonultató tájon Barstow környékére, 
ahol szállás.

9. nap Utazás az „Angyalok városába” Los Angelesbe, ahol városnézés: 
El Pueblo óváros, Beverly Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevar-
don, a hírességek kéz- és lábnyomai megtekintésével. Délután séta San-
ta Monica tengerparti strandján és a híres mólon. Szállás Los Angelesben.

10. nap Egész napos szabad program vagy fakultatív belépés a Uni-
versal Studios látványos szabadidős és szórakoztató parkjába, ahol a 
leghíresebb és a legújabb mozifilmek inspirálta létesítményeket, hul-
lámvasutakat próbálhatják ki az érdeklődők. Szállás Los Angelesben.

11. nap Szabad program, majd a menetrend szerint transzfer a repülő-
térre, utazás átszállással Budapestre.

12. nap Megérkezés a menetrend szerint.
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USA – „ELFÚJTA A SZÉL”– A TITOKZATOS DÉL

1. nap Elutazás Budapestről Atlantába menetrend szerinti repülőjá-
rattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, szál-
lás Atlantában.

2. nap Városnézés a nyüzsgő, modern metropoliszban és ismerkedés 
a város egyik leghíresebb szülöttével, Margaret Mitchell-lel. Legis-
mertebb regénye az Elfújta a Szél az amerikai polgárháború viharos 
időszakát mutatja be egy gazdag ültetvényes család egyik lányának 
kalandos, nehézségektől sem mentes életútján keresztül. Délután 
látogatás a Road to Tara múzeumban és a Stately Oaks ültetvé-
nyen, melyről a regénybeli híres birtokot, Tarát mintázta az írónő. Itt 
a film számos relikviája megtekinthető, köztük eredeti kosztümök, 
melyeket Clark Gable és Vivien Leigh viseltek. Szállás Atlantában.

3. nap Reggelit követően utazás Augustába, mely a dél második leg-
régebbi városa, egyben a golfmesterek tornájának helyszíne. Dél-
után érkezés a hamisítatlan déli hangulatot árasztó Charlestonba. 
Séta a macskaköves utcákon, ahol jellegzetes verandás házak búj-
nak meg a mohával benőtt tölgyek takarásában. Este fakultatív lo-
vas kocsikázás a belvárosban. Szállás Charleston környékén.

4. nap Városnézés a dél ékköveként számon tartott Charleston óvá-
rosában, mely a természeti katasztrófák és a polgárháború viszon-
tagságai ellenére az Egyesült Államok talán legjobban megóvott 

települése. Látogatás a Boone Hall ültetvényen, amelynek több száz 
éves tölgyek övezte sétánya a dél szimbóluma, s számos híres film-
ben szerepelt. Szállás Charleston környékén.

5. nap Reggeli után utazás délre útközben érintve Port Royal 
szigetén található Beaufort városkát, amely jellegzetes, épség-
ben megőrzött háború előtti építészete okán szintén több film, 
például a Forrest Gump helyszínéül is szolgált. Délután érkezés 
Savannah-ba a világ egykori legnagyobb gyapotkikötőjébe. Az 
ültetvények fénykorában a helyiek diktálták a gyapottőzsde vi-
lágpiaci árait, és bár a polgárháború Georgia nagyészét elpusz-
tította Savannah csodával határos módon épségben maradt. Az 
épületek többsége több száz éves, állaguk megőrzésére komoly 
gondot fordítanak, némelyik a nyilvánosság számára is látogat-
ható. Városnézés az óvárosban látogatással a hajdani folyópar-
ti gyapotraktárakban, melyek ma üzletekként és éttermekként 
szolgálnak. Szállás Savannah környékén.

6. nap Utazás Georgia partvonalát követve délre. Délután érkezés 
a Napsütötte Államként ismert Florida északi részére, ahol pihenő a 
1565-ben spanyolok által alapított, elbűvölő St. Augustine városká-
ban. Ez az Egyesült Államok legrégebbi ma is lakott európaiak által 
alapított városa és kikötője. Utazás tovább Florida központjába Tal-
lahassee-ba, ahol szállás.
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Atlanta / New Or-
leans – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás, helyi középkategóriájú szállodák és Inn-nek kétágyas 
szobáiban, reggelis ellátással, programok a leírás szerint, baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

2017. július 6–15.

Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 965 000 Ft/fő

Pótágyon 679 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Illeték 155 000 Ft/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 15 fő)

Charleston – lovas kocsikázás 15 000 Ft/fő

New Orleans – hajós vacsora 35 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

7. nap Reggeli után utazás nyugat felé a Mexikói-öböl part-
ján. Útközben ismerkedés az 1599-ben alapított Pensacolá-
val, mely egyike Florida legismertebb üdülőhelyeinek, köszön-
hetően több mérföld hosszú homokos partvonalának, amelyek 
egy része természetvédelmi terület. Továbbutazás Mobile-ba. 
Az 1702-ben alapított alabamai kikötőváros egyike a legjelen-
tősebbeknek az öbölben. Este érkezés a kreol kultúra központ-
jába New Orleansba. A jazz zene fellegvára igazi olvasztótége-
lye a népeknek, ahol az építészetet és a gasztronómiát máig 
meghatározzák a spanyol, francia, karibi, afrikai és angolszász 
gyökerek. Fakultatív dixieland zenés vacsora egy folyami hajón. 
Szállás New Orleansban.

8. nap Séta a francia negyedben, a Bourbon Streeten, ahol a szűk 
utcákat övező vas erkélyes házak a város jelképévé váltak. Utazás 
a hangulatos helyi villamossal, majd délután szabad program. Szál-
lás New Orleansban.

9. nap Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és utazás két átszállás-
sal Budapestre.

10. nap Megérkezés a menetrend szerint.

Vízum: az új, biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar ál-
lampolgárok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államok-
ba 90 napnál nem hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes 
ESTA (utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer) enge-
déllyel kell rendelkezni, melyet az utazás megkezdése előtt Inter-
neten lehet megkérni. Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft. 
irodáiban, vagy a http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ web-
oldalon kaphat.
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USA – A VADNYUGAT – VASÚTÉPÍTÉS ÉS ARANYLÁZ
1. nap Elutazás Budapestről Denverbe menetrend szerinti repülő-
járattal, két átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, 
szállás Denverben.

2. nap Reggeli után városnézés az "egy mérföld magasan fekvő" 
Colorado aranyáról híres városban, amely a XIX. században a vas-
útépítésnek és az aranynak köszönhetően gyorsan a vadnyugat el-
ső számú kereskedelmi központja lett. A Sziklás-hegység kapujában 
elterülő városból könnyen megközelíthető az azonos nevű nemzeti 
park, melynek elsődleges feladata, hogy eredeti állapotában meg-
őrizze a hatalmas háborítatlan erdőségek növény- és állatvilágát 
úgy, ahogy egykor a prémvadászok is láthatták. A végtelen feny-
vesekkel tarkított hegyvidék egyike a legszebbeknek Észak-Ameri-
kában, azonban a parkot átszelő panoráma út, ha lehetséges még 
ezen is túltesz. A nemes egyszerűséggel „égi út”-ként emlegetett 
szakasz magasan a hatalmas fák koronája között kanyarog, gigá-
szi hegycsúcsok ölelésében többször átlépve a kontinentális vízvá-
lasztót. Ezt követően utazás Wyoming központjába, Cheyenne-be, 
mely magán viseli az igazi vadnyugat minden tipikus ismertetője-
gyét. A város egyike azoknak, melyek gombamód szaporodtak a 
vasút nyomvonalán. Az első gőzmozdonyoknak hála a Union Pacific 
vasúttársaság átvágta a sziklás hegységet és kiépítette a transz 
amerikai vonalat New Yorktól egészen San Franciscóig. Itt, az or-
szág vasúti fővárosának nevezett Cheyenne-ben látható világ máig 
legnagyobb gőzmozdonya is. Szállás Cheyenne környékén.

3. nap Reggelit követően látogatás a Laramie erődben, mely ma 
történelmi emlékhely. A „kék kabátosok” egykori erődje a vadnyu-
gat leigázásának máig fennmaradt tanúhelye, a prémkereskede-
lem központja volt. Utazás tovább a varázslatos dél-dakotai Black 
Hills hegységhez, melynek sziklafalába vésve látható az Egyesült 
Államok egyik legismertebb nevezetessége. A Mount Rushmore 
Nemzeti Emlékművet a négy legismertebb amerikai elnök: George 
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt és Abraham 
Lincoln képmása díszíti. Szállás Rapid City környékén.

4. nap Utazás vissza Wyomingba a Bighorn Természetvédelmi te-
rület sűrű fenyvesek, alpesi tavak és csipkézett sziklák szabdalta 
tájain keresztül. Cody-ban látogatás a Buffalo Bill múzeumban, 
mely a névadó William F.”Buffalo Bill” Cody életének és korának be-
mutatásával tiszteleg a legenda előtt. Este cowboyok, rodeó be-
mutató és pisztolypárbaj előadás szórakoztatja a látogatókat. 
Szállás Cody környékén.

5. nap Reggelit követően kirándulás Amerika legrégebbi és egyik 
legkülönlegesebb természeti látnivalójához a Yellowstone Nemzeti 
Parkba. A Föld vulkanikus tevékenységének köszönhetően impozáns 
hegyvonulatokat, vízeséseket, folyókat és máig aktív gejzíreket ta-
lálni itt. A legismertebb látnivalók az Old Faithful, a Mammoth Hot 
Springs és a Yellowstone Canyon mind ismerős lehet már képről, 
de élőben látni egészen különleges élmény. Ez a vidék az otthona 
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Denver / 
Salt Lake City – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás, helyi középkategóriájú szállodák és 
Inn-nek kétágyas szobáiban, reggelis ellátással, programok a leírás szerint, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási bizto-
sítás, magyar idegenvezető.

2017. augusztus 10–18.

Kétágyas szobában 659 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 885 000 Ft/fő

Pótágyon 595 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Félpanzió felára 105 000 Ft/fő

Illeték 139 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

számtalan sas fajnak, grizzlynek és fekete medvének, bölénynek és 
jávorszarvasnak, melyekkel lépten-nyomon találkozhatunk. Szállás 
a park környékén.

6. nap Utazás a Yellowstone déli részén elterülő Grand Teton Nem-
zeti Parkba, melynek robusztus névadó csúcsa a kristálytiszta tavak 
fölé magasodik. Pihenő a Snake River kilátónál, melyet Ansel Adams 
híres képe a laposban kanyargó, kígyóra emlékeztető folyó látképe 
tett halhatatlanná. Utazás tovább Jackson Hole-ba, a valaha tele-
pesek lakta völgybe. Szállás Jackson Hole környékén.

7. nap Reggeli, majd utazás Dél-Idaho festői vidékein a mormonok 
fővárosába Salt Lake City-be. A hatalmas hegyek övezte várost, ami 
2002-ben a téli olimpiai játékok színhelye is volt, a mormonok ala-
pították 1847-ben. Ismerkedés a belvárossal: State Capitol Building, 
Temple Square, Salt Lake Temple. Szállás Salt Lake City környékén.

8. nap Reggeli után szabad program, majd transzfer a repülőtérre és 
utazás átszállással Budapestre.

9. nap Megérkezés a menetrend szerint.

Vízum: az új, biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar 
állampolgárok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államok-
ba 90 napnál nem hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvé-
nyes ESTA (utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer) 
engedéllyel kell rendelkezni, melyet az utazás megkezdése előtt 
Interneten lehet megkérni. Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft. 
irodáiban, vagy a http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ 
weboldalon kaphat.
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USA ÉS KANADA – KELETI PARTI NAGYVÁROSOK
1. nap Elutazás Budapestről Bostonba menetrend szerinti repülőjárat-
tal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába és szállás.

2. nap Autóbuszos és gyalogos városnézés Bostonban: Freedom 
Trail városrész, Old State House, ahol először olvasták fel a Függet-
lenségi Nyilatkozatot, Quincy Market, Faneuil Hall, amit a szabad-
ság bölcsőjeként is emlegetnek. Szállás Bostonban.

3. nap Reggeli után utazás New England festői városkáinak érinté-
sével Kanadába, a White Mountain Nemzeti Park hatalmas, glecs-
cserek szabdalta erdőségein keresztül. Útközben látogatóval egy ju-
harszirup előállító farmon. Szállás Québec környékén.

4. nap Délelőtt városnézés az egyetlen fallal körülvett kanadai vá-
rosban, ami szűk, kacsargós utcáinak köszönhetően Európai han-
gulatot áraszt. Az óváros felfedezése: az erőd, a Chateau de Front-
enac (kívülről) pillantással a csillag alakú citadellára, a Parlament, 
majd a kikötő és a Notre Dame des Victories templom megtekinté-
se. Délután utazás tovább autóbusszal a Szent Lőrinc folyó mentén 
Montrealba, előtte rövid szabad program a Rue du Tresor utcában, 
ahol finom édesség- és ajándékvásárlásra nyílik lehetőség. Délután 
érkezés a kétarcú metropoliszba. A történelmi óváros és a kikötő-
negyed a múltat idézi, míg a belváros felhőkarcolói, metró hálózata 
már egy modern nagyvárosról árulkodnak. A Mount Royal-ról szép 
kilátás nyílik a városra, majd séta a régi városrészben, látogatás-

sal a Place Jacques Cartier téren és a Notre Dame bazilikánál. Szál-
lás Montrealban.

5. nap Reggelit követően utazás Kanada fővárosába, Ottawába, a 
nyüzsgő, számtalan parkkal tarkított városba. Látogatás az impo-
záns neogótikus parlament épületénél. Délután a híres 1000 sziget 
vidékén utazás az Ontario-tó partján fekvő Torontóba. Fakultatív 
programként Torontó panorámájának megtekintése a CN toronyból. 
Szállás Torontóban.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Boston / Chicago 
– Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás középkategóriájú helyi besorolás szerinti szállodák kétágyas 
szobáiban, reggelis ellátással, programok a leírás szerint, baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

2017. május 13–25., szeptember 1–11.

Kétágyas szobában 769 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 035 000 Ft/fő

Pótágyon 749 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 35 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 15 fő)

Toronto - CN torony 15 000 Ft/fő

Niagara – Hornblower hajókirándulás 9 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

6. nap Délelőtt autóbuszos kirándulás keretében ismerkedés Toron-
tó nevezetességeivel, többek közt az 553 méter magas CN torony 
lenyűgöző épületével. Utazás a világ egyik csodájaként számon tar-
tott Niagara-vízeséshez, útközben vásárlási lehetőséggel az Eaton 
Centerben, amely közel 350 üzlettel várja a látogatókat. Délután ér-
kezés a Niagara-vízeséshez, ahol szabadidő vagy fakultatív részvé-
tel a „Hornblower” elnevezésű hajós programon, mely keretében ha-
jókázás a dübörgő patkó-vízeséshez. Szállás a vízesés környékén. 

7. nap Reggeli, majd utazás nyugati irányba a Huron tó festői vi-
dékén az autógyártás fellegvárába Detroitba. Szállás Clevelandben.

8. nap Utazás Chicagóba, útközben pihenővel a Marblehead vilá-
gítótoronynál, majd tovább a Michigan-tó partján elterülő Indiana 
Dunes National Lakeshore homokdűnékkel tagolt vidékén. Érkezést 
követően ismerkedés a Navy Pier mólóval, ahol a város ismert jelképe, 

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

az óriáskerék, valamint számos étterem és bár található. Szállás 
Chicagóban.

9. nap Városnézés a „szeles városban”: látogatás a zenélő Buc-
kingham szökőkútnál, a hatalmas tükörfelületű óriás babszem-
nél a Cloud Gate-nél, majd a város panorámájának megtekintése 
az államok második legmagasabb épületének a Willis toronynak ki-
látójából. Délután szabad program, mely során javasolt felkeresni 
az egyedülálló természettudományi gyűjteménnyel rendelkező Fi-
eld Múzeumot, többek között egy épségben megmaradt kiállított 
T-Rex csontváz is megtekinthető itt. Különleges élmény a John G. 
Sheed akvárium is, ahol számos állatfaj képviseli magát. Szállás Chi-
cagóban. 

10. nap Reggeli, majd a menetrend szerint transzfer a repülőtérre, 
utazás átszállással Budapestre.

11. nap Megérkezés a menetrend szerint.


