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2017. december 29. – 2018. január 2.

Kétágyas szobában 238 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 315 000 Ft/fő

Pótágyon 219 000 Ft/fő

Szilveszteri gálavacsora 35 000 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 útvonalon, tu-
rista osztályon személyenként egy feladott 23 kg-os poggyásszal, 4 éjszakai szállás helyi háromcsillagos netanyai szállodában, félpanziós ellátás, 
transzferek, kirándulások, városnézések a program szerint, baleset, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondás biztosítás, magyar idegenvezető. 

1. nap Elutazás Tel Avivba menetrend szerinti repülőjárattal. Érkezés 
után rövid autóbuszos városnézés Tel Avivban, majd transzfer Neta-
nyára. Bejelentkezés a tengerparti szállodába, majd vacsora.

2. nap Reggeli után egész napos kirándulás a Holt tengerhez, mely a vi-
lág egyik legmélyebb szárazföldi pontja, vizének tükre 420 méterrel a 
tengerszint alatt fekszik. Útközben látogatás Qumranban, a holt-ten-
geri tekercsek – az Ószövetség eddigi legkorábbi héber nyelvű kézirata-
inak lelőhelyén, melyek első darabjaira egy beduin kecskepásztor buk-
kant 1945-ben a hegység egyik barlangjában. Továbbutazás a világ 
nyolcadik csodájának tartott Masada-erődhöz, melyhez kötélpályás 
felvonóval lehet eljutni. A  Heródes által i.e. 37 és 31. között építtetett 
villák és paloták a Római Birodalom lenyűgöző építményei voltak, rom-
jai 2001 óta az UNESCO Világörökségét képezik. Az erődről gyönyö-
rű kilátás nyílik a Holt-tengerre és a környező hegyekre. Látogatás a 
Holt-tengernél, majd visszautazás a szállodába, ahol vacsora és szállás.

3. nap Reggeli után egész napos kirándulás, mely során Názáretben 
az Angyali Üdvözlet Bazilika, majd Kapernaumban Szent Péter házá-

SZILVESZTER IZRAELBEN
nak és a régi zsinagógának megtekintése. Látogatás a Nyolc Boldog-
ság hegyére, a Ferences Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye 
volt. Továbbutazás IV.-V. századi Bét Alfa zsinagóga maradványaihoz, 
ahol emberi alakokat (Ábrahám, Izsák) és zodiákusjegyeket ábrázoló 
mozaikok is láthatók. Visszautazás a szállodába, ahol vacsora és szál-
lás. Felár ellenében fakultatív szilveszteri gálavacsora kérhető.

4. nap Reggeli után kirándulás Jeruzsálembe, ahol először pillantás a 
városra az Olajfák hegyéről, majd a Sion hegyen Dávid király feltétele-
zett sírhelyének és az Utolsó Vacsora termének megtekintése. Séta a 
fallal körülvett város nemrégiben felújított zsidó negyedében és a ró-
mai időkből fennmaradt utcamaradványok között, majd a  Via Doloro-
sán követve a Keresztút állomásait a Golgota hegyén található Szent 
Sír Templomáig. Látogatás a Nyugati Falnál - más néven Siratófalnál. 
Délután kirándulás Betlehembe, a Születés templomához és a Pászto-
rok mezejére. Visszautazás a szállodába, ahol vacsora és szállás. 

5. nap Kora reggeli kijelentkezés a szállodából, majd transzfer a re-
pülőtérre. Hazautazás menetrend szerinti repülőjárattal Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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2018. március 15–22., április 11-18., április 19-26., május 2–9., 
május 16–23., május 29. – június 5.

Kétágyas szobában 269 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 375 000 Ft/fő

Pótágyon 259 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj 13 000 Ft/fő

Minimum létszám 35 fő 

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

2. nap Reggeli után egész  napos  autóbuszos  kirándulás:  Haifán a Stella 
Maris Kolostor és a Bahai kert megtekintése kívülről, majd továbbutazás 
Kánába, az újszövetségi menyegző helyszínére. Názáretben az Angyali 
Üdvözlet Bazilika meglátogatása. Séta az UNESCO világörökség részét 
képező Akko óvárosában, melynek látnivalói az arab piac, a keresztesko-
ri falak, a keresztes lovagok vára és a kikötő. Vacsora és szállás Haifán.

3. nap Reggeli után a kirándulás a Galileai-tó szent helyeire. Yarde-
nit, a híres keresztelő hely megtekintése után Capernaumban lá-
togatás Szent Péter házánál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala 
Kápolnánál. Tabghában, a kenyér és halszaporítás csodájának hely-
színe és a bizánci mozaik megtekintése. Továbbutazás a Nyolc Bol-
dogság hegyére, a Ferences Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd szín-
helye volt. A Béke kilátóról gyönyörű kilátás nyílik az egész tóra, és 
Galileára. Vacsora és szállás Haifán.

4. nap Reggeli után elutazás a Jerikóba, ahol Zakeus fája és Elize-
us forrásának megtekintése után utazás a Holt-tengerhez, fürdé-
si lehetőséggel. Ezután látogatás egy különleges sivatagi kilátónál, 
ahonnan gyönyörű látvány nyílik a Szent György kolostorra. Tovább-
utazás Bethlehembe, ahol vacsora és szállás.

5. nap Reggeli után egész napos  kirándulás Jeruzsálembe, ahol vá-
rosnézés 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 Golgota 
hegyén található Szent Sír Templomáig, majd látogatás a Nyugati 
Falnál (Siratófalnál). Vacsora és szállás Betlehemben.

6. nap Reggeli után látogatás a Születés Templomában, Jézus felté-
telezett születési helyén, majd  kirándulás a Betlehemtől 3 km tá-
volságra található Pásztorok mezejére. Itt jelent meg egy angyal a 
pásztoroknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó születését. Látoga-
tás a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés Temploma, az Utolsó Va-
csora terme és Dávid király feltételezett sírja található, majd a Sion 
és Jaffa kapuk megtekintése. Séta és szabadidő Jeruzsálem óváro-
sában. Vacsora és szállás Betlehemben.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest  – Tel Aviv – Budapest  
út vonalon, turista osztályon személyenként egy feladott 23 kg-os poggyásszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás  szerinti háromcsil-
lagos szállodákban félpanzióval, transzferek, kirándulások, városnézések a program  szerint, baleset-,  betegség- és poggyászbiztosí-
tás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

KÖRUTAZÁS IZRAELBEN
7. nap Reggeli  után utazás Ein Karembe, látogatás Keresztelő Szent 
János templomában és a festői völgy túlsó oldalán található Erzsé-
bet és Szűz Mária találkozásának templomában. A városnézés foly-
tatása Jeruzsálemben, ahol a Parlament épülete és a Menóra, az or-
szág jelképének megtekintése kívülről. Szabad program a nyüzsgő 
belvárosban. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

8. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel 
Avivba. A Karmel piac meglátogatása után séta az óvárosi ré-
szen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a művész negyed és a 
világítótorony megtekintése. Transzfer a  repülőtérre, majd ha-
zautazás menetrend szerinti repülőjárattal Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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USA – A KELETI PART, A 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-zuhataghoz, vagy ebéd a Skylon Tower pano-
ráma 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  megőr-
ző „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: Capitolium, 
Fehér Ház, a Washington emlékmű, Vietnámi Veteránok Emlékmű-
ve, Lincoln emlékmű, a II. Világháborúban elesett katonák emlékére 
állított Iwo Jima emlékmű, az Arlington Temető megtekintése, ahol 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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USA – A KELETI PART, A 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.

2018. június 9–19.

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. 

többek közt John Fitzgerald Kennedy nyugszik. 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, Li-
berty Bell, Városháza, Fairmount Park. Szállás Philadelphia környékén.

10. nap Utazás New Yorkba a repülőtérre, útközben pihenő és vá-
sárlási lehetőség egy bevásárlóközpontban, majd menetrend sze-
rint transzfer a repülőtérre, utazás átszállással Budapestre.

11. nap Megérkezés a menetrend függvényében.

Vízum: az új, biometrikus, bordóútlevéllel 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.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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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. 

2018. május 3-14.

Kétágyas szobában 652 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 885 000 Ft/fő

Pótágyon 604 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 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 városné-
zés: El Pueblo óváros, Beverly Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood 
Boulevardon, a hírességek kéz- és lábnyomainak megtekintésével. 
Délután séta Santa 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 a Port Royal 
szigetén található Beaufort városkát, amely jellegzetes, épség-
ben megőrzött háború előtti építészetének köszönhetően szin-
tén több film, például a Forrest Gump helyszínéül is szolgált. 
Délután érkezés Savannah-ba a világ egykori legnagyobb gya-
potkikötőjébe. Az ültetvények fénykorában a helyiek diktálták 
a gyapottőzsde világpiaci árait, és bár a polgárháború Georgia 
nagyészét elpusztította Savannah csodával határos módon ép-
ségben maradt. Az épületek többsége több száz éves, állaguk 
megőrzésére komoly gondot fordítanak, némelyik a nyilvános-
ság számára is látogatható. Városnézés az óvárosban látogatás-
sal a hajdani folyóparti gyapotraktárakban, melyek ma üzletek-
ként 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.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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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.

2018. április 5–14.

Kétágyas szobában 663 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 855 000 Ft/fő

Pótágyon 635 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Illeték 155 000 Ft/fő

Fakultatív programok (min. létszám: 15 fő)

New Orleans – hajós vacsora 29 000 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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1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Me-
xikóvárosba. Mexikó fővárosát Tenochtitlán néven az aztékok ala-
pították 1325 körül, jelenleg közel 20 millióan lakják Az azték város 
maradványai a mai főtér, a Zócalo környékén láthatók. A téren megta-
pasztalható, hogyan él békésen él egymás mellett a rangját időközben 
ismét visszanyert indián kultúra a spanyol és az ebből kialakult mexi-
kói 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 korból. 
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-pira-
mis emelkedik, legnagyobb épülete a Nap-piramis. Virágzása tető-
pontján, az első ezredév első felében Teotihuacan volt a Kolumbuszt 
megelőző idők legnagyobb városa Közép-Amerikában. Visszaútban 
Guadalupe, Mexikó leglátogatottabb búcsújáró helyének megte-
kintése. Három temploma közül a legkisebb a legjelentősebb: arra 
a helyre épült ahol Szűz Mária megjelent egy indián fiúnak. Napja-
inkban 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 23. - december 2.

Kétágyas szobában 389 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 534 000 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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1. nap Elutazás menetrend szerinti járatokkal, átszállással Mexi-
kóvárosba. A megérkezést követően transzfer a szállodába. Szál-
lás Mexikóvárosban.

2. nap Egész napos kirándulás Teotihuacanba, a Világörökség ré-
szét képező olmék romvárosba. A Kolumbusz előtti időkben Teoti-
chuacan volt Mexikó és Közép-Amerika legnagyobb városa. A leg-
korábbi építkezések ie. 200-as évekre tehetők - itt épült fel Mexikó 
és az Újvilág második legnagyobb piramisa, a Nap piramis. A ha-
talmas területen levő négyzetháló alapú város másik nevezetes-
sége a több kilométer hosszú Holtak Útja, mely a Hold piramisnál 
végződik. Elbúcsúzva Tollas Kígyótól és Esőistentől, Guadalupé, az 
amerikai kontinens legnagyobb búcsújáró helye felé folytatódik a 
mexikói körutazás. A Miasszonyunk Bazilika katolikus templom és 
nemzeti búcsújáróhely Mexikóvárostól északra, annak a helynek a 
közelében, ahol a legenda szerint 1531-ben Szűz Mária megjelent. A 
búcsújáróhelyre az országból és a világ számos pontjáról érkeznek 
nagy tömegben hívők és gyógyulni vágyók, színes forgataggá vará-
zsolva a helyet. Visszautazás Mexikóvárosba, ahol szállás.

3. nap Reggeli után félnapos városnézés Mexikóvárosban. Me-
xikó és a világ legnagyobb városában kb. 10 millióan laknak, de 
a becsült adatok szerint közigazgatási területén majd 21 millió-
an élnek. A városba érkezéskor rögtön érezhető annak magasla-
ti fekvése, Mexikóváros ugyanis a tengerszint felett 2000 mé-
teren található. A nagy felfedezők korában, 1519-ben érkezett 
ide Herman Cortéz konkvisztádor és a lerombolt azték főváros 
romjaira építette fel a várost. Szerencsére ma már békésen él 
egymás mellett a három kultúra: a rangját visszanyert indián, a 
spanyol és a kettőből lett mexikói. A program látnivalói: a főtér 

(Zocalo) - az azték időkben ceremóniák helyszíne, majd a kolo-
niális kortól a város hatalmas főtere közel hatvanezer négyzet-
méteres területével. Itt látható a Metropolitan Katedrális, mely 
a XVI-XVIII. század között épült spanyol gótika elemeivel Me-
xikó és Amerika legnagyobb katedrálisa, valamint a történel-
mi központ és a szövetségi negyed épületei. Az Alameda Park, 
Szépművészeti Palota megtekintése (kívülről). Látogatás a Pla-
za Garibaldin, a hangulatos „mariachik terén”, ahol mariachi ze-
nészek szórakoztatják a turistákat. A városnézés után transzfer 
a délre fekvő Xochimilco kerületébe, melynek ékessége a traji-
nera különleges, összesen 180 km hosszú tó-és csatornarend-
szere. Hajókirándulás a tarkabarka mexikói színekben pompá-
zó, gondolákhoz hasonlító hajókon, mely során megcsodálható a 
város dús növényzete, gyönyörű természeti környezete. A prog-
ram után visszautazás autóbusszal a Chapultepec Parkhoz, ahol 
szabadidő, vagy az Antropológiai Múzeum fakultatív megte-
kintése idegenvezetővel. A belépő díja kb. M$70/felnőtt, mely 
a helyszínen fizetendő. A múzeumban az ország prekolumbián 
és még létező indián kultúráinak páratlan gyűjteménye látható, 
itt tekinthető meg többek között a 24 tonnás bazalttömbből ki-
faragott híres Nap-kő vagy Naptár, az azték kultúra jelképe is. 
Transzfer a szállodába, szállás Mexikóvárosban.

4. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, elutazás belső repü-
lőjárattal Méridába, Mexikó Yucatán szövetségi államának fő-
városába. A megérkezés után városnézés a spanyol Francisco de 
Montejo "El Mozo" alapította városban, mely meghódításakor 
még T'ho néven volt maja romváros.  A Plaza keleti oldalán lévő 
katedrális, a XVIII. századi Plaza a Palacio Municipal, vagy a XV. 
századi Casa de Montejo mely a Yucatán uralkodó egykori ott-
hona, mind a város lenyűgöző látnivalói. Látogatás a híres Pa-
seo de Montejo városrészben, ahol a XX. században számos mil-
liomos épített csodálatos haciendát a város körüli dzsungelben. 
Transzfer a szállodába, szállás Méridában.

5. nap Egész napos kirándulás a Puuc régió két legnagyobb városá-
ba, Kabah és Uxmal régészeti lelőhelyeire. A városok a maja civili-
záció késői, klasszikus korában, i.sz. 700 és 1000 között élték virág-
zásukat. Kabah legkiemelkedőbb látnivalója a Maszkok Palotája, 
ahol a hosszú orrú Chaac esőisten képmásai láthatók.  Uxmal, a 
maják alapította lenyűgöző romváros 1996 óta része az UNESCO 
Világörökségének. Máig is rejtély, miért építettek itt várost, hiszen 
nincsenek, s nem is voltak folyók vagy helyi vízforrások a környé-
ken. Uxmal egyik legkiemelkedőbb látnivalói a chultun-ok, azok a 

NAGY KÖRUTAZÁS MEXIKÓBAN, 
ALL INCLUSIVE ÜDÜLÉSSEL CANCÚNBAN 

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Buda-
pest – Mexikóváros / Cancún - Budapest útvonalon, valamint belső repülőjárattal Mérida – Cancún útvonalon, turista osztályon, a köru-
tazás alatt utazás légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai szállás Mexikóvárosban, 2 éjszakai szállás Meridában középkategóriájú szál-
lodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, 4 éjszakai szállás Cancúnban helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban all incusive 
ellátással, a körutazásban leírt programok és kirándulások a szükséges belépőkkel, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemon-
dási biztosítás, magyar idegenvezető.

ciszternák, melyekben az esővizet felfogták és tárolták a lakosság 
számára. A víz további jelentőségét mutatja a számos szobor és 
faragvány, mely szintén Chaac-ot, az esőistent ábrázolja. Fakulta-
tív program: az Uxmal mellett található különleges Kakaó Múzeum 
megtekintése idegenvezetővel. A belépő díja kb. M$ 120/felnőtt, 
mely a helyszínen fizetendő. Visszautazás Méridába, ahol szállás.

6. nap Elutazás Mexikó és a rejtélyekkel teli maja kultúra leg-
nagyobb és leglátogatottabb romvárosába, Chichén Itzába, 
ahol az ősi maja és a tolték idők emlékei keverednek. Út köz-
ben a varázslatos „sárga” város, Izamal megtekintése, mely az 
ősi időkben a legmagasabb maja isten, Itzamná és a napisten, 
Kinich-Kakmó imádásának központja volt. A lenyűgöző Chichen 
Itzába érve az ősi maja és a tolték idők emlékeinek felfedezé-
se. A hatalmas területen fekvő egykori településből rögtön ki-
emelkedik az El Castillo (a Kastély), melyet Kukulkan, a tollas kí-
gyóisten tiszteletére emeltek. Az 55 méter magas templomra 91 
lépcső visz fel, és aki elég bátor, megmászhatja a piramistemp-
lomot, hogy onnan lássa a letűnt korok grandiózus épületeit és 
a csodálatos panorámát. A Labdajáték tere különleges akusz-
tikával a maja élet mindennapjait örökíti meg. A romvárosban 
látható még számos templom és tér a híresen hírhedt áldoza-
tok és győztesek emlékeivel. A látogatás után utazás a Yuca-
tán-félsziget egyik különleges természeti sajátosságához, egy 
festői cenotéhoz, vagyis beszakadt tetejű mészkőbarlanghoz, 
melynek kristálytiszta vizében fürdőzésre is alkalom nyílik. To-
vább utazás Cancúnba, a tengerpartra, ahol szállás.

7-9. nap Üdülés Cancúnban, Mexikó Riviera Maya névre hallgató 
turistaövezetének központjában, fakultatív programlehetőségek 
a helyszínen. A Yucatán-félsziget Atlanti-óceán felöli partvidékén 
elterülő "Can Cún" egyesek szerint a mexikói maják nyelvén azt 
jelenti: "kígyófészek", mások szerint a név eredete "aranyedény". 
Ahol egykor maja városok romjai és szerény halászfalvak álltak, 
ma a világ egyik legkedveltebb üdülőparadicsoma található. Szál-
lás Cancúnban all inclusive ellátással.

Fakultatív kirándulások magyarul beszélő idegenvezetéssel:

Tulum és Xel-Ha egész napos kirándulás ebéddel
A program a maja történelmi látnivalókat kombinálja egy felejthetetlen 
strandolással. Reggel elutazás autóbusszal a Cancúntól délre fekvő Tulum 
romvárosába, mely a legnagyobb épségben megmaradt tengerparti maja 
rom és a spanyol hódítások idején még fontos jelentőségű maja kikötővá-
ros volt. A romváros szépségét elsősorban fekvése adja: egy gyönyörű ten-
gerparti sziklafalra épült. Tulum megtekintése után utazás autóbusszal a 
Maya Riviera szívébe, Xel-Ha méltán természeti csodaként nyilvántartott 
vízi parkjába, ahol a fürdőzés mellett all inclusive ellátás nyújt feltöltődést. 

Xcaret Park egész napos kirándulás ebéddel
Xcaret fantasztikus eco-parkja egy festői tengerparton fekszik, ki-
zárólag a félszigeten őshonos állatokkal és növényekkel, édes vízű 
barlangfolyóval, búvárkodási lehetőséggel várja a kalandokra és a 
feltöltődésre vágyókat. Több mint negyven attrakciója a történe-
lem, a kultúra, a gasztronómia és a természet világához visz köze-
lebb, az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Az itt 
eltöltött nap csúcspontja este az ősi maja labdajáték bemutatója, 
illetve a folklór műsor egy 6000 fős színházban. 

Egész napos kirándulás Isla Mujeresre – az „asszonyok szigetére”
A paradicsomi szépségű, csupán 8 km hosszú Isla Mujeres Cancún 
partjaitól rövid hajóútra tökéletes kikapcsolódással, a legszebb 
strandokkal és búvárkodási lehetőséggel várja az ide látogatókat. 
Utazás autóbusszal a kikötőbe, majd onnan hajóval az „asszonyok 
szigetére”. A hajóút során bár és snackek, a szigeten snorkel fel-
szerelés biztosított. A búvárkodás után a ismerkedés a szigettel 
séta keretében, majd ebéd egy helyi étteremben. Délután vissza-
utazás Cancúnba hajóval.

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

11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2018. február 4–14.

Kétágyas szobában 539 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 649 000 Ft/fő

Félpanzió (5 vacsora) felára 35 000 Ft/fő

Illetékek 125 000 Ft/fő

A javasolt borravaló mértéke USD 35/fő, a helyszínen fizetendő.

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Tulum - Xel Ha egész napos kirándulás ebéddel 49 000 Ft/fő

Xcaret Park egész napos kirándulás ebéddel 55 000 Ft/fő

Egész napos hajókirándulás Isla Mujeresre 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 16 fő. 
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti járatokkal, átszál-
lással Limába. Megérkezés Peru fővárosába a késő délutáni órák-
ban, transzfer a szállodába. Szállás Limában.

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

3. nap Fakultatív program: kora reggel transzfer a Marie Reiche re-
pülőtérre, majd utazás kisrepülővel a Nazca – vonalak fölött (ma-
gyar idegenvezető nélkül). A rejtélyes Nazca–vonalak különböző 
alakokat, állatokat formáló, gigantikus ábrák a sivatagban, ame-
lyek csak a magasból vehetők ki. A vonalak a dél-perui partvidék 
legjelentősebb kultúrája, az i.e. I-VIII. század között élt Nazca kul-
túra idejében keletkeztek titkukat a mai napig nem fejtették meg. 
A fakultatív programot nem választók a cantalloc-i vízvezetéke-
ket, a perui Nazca vonalak híres kutatójáról elnevezett múzeumot, 
Museo Lineas de Nasca Centro Maria Reiche-t és a Metallic To-
wert tekintik meg. A különleges, földalatti vízvezetékeket a nazcák 
építették a III-VI. század között, a víztározókba gyűjtött vizet mes-
terséges földalatti csatornákon továbbították, melyeket még ma 
is használnak a völgy lakói. A Marie Reiche-Grose Newman Múze-
umban az életét a Nazca-vonalak megfejtésének szentelő német 
matematikus- és felfedezőnő kutatásainak érdekes dokumentu-
mai láthatók. A pánamerikai autópályán emelkedik a 12 méter ma-
gas Metallic Tower, ahonnan két rajzolat, a fa és a kezek láthatók.
Út közben ebéd. A programok után utazás Chauchillába a legré-
gebbi perui pre-inka temetőhely megtekintésére. A sivatagi szá-
razság miatt i.sz. 900-1300 közötti időkből épen maradt csontok, 
koponyák, ruha- és cserépdarabok is láthatók itt. Látogatás egy 
jellegzetes perui kerámiaműhelyben, majd tovább utazás Arequi-
pába, ahol szállás. 

4. nap Városnézés Arequipában, mely Peru délnyugati részén, 2 316 
méterrel a tengerszint felett emelkedik. A várost 1540-ben alapító 
Francisco Pizarro a Szép város (Villa Harmosa) nevet ajándékozta 
az alvó vulkánok által körül ölelt városnak. Fénykorát a XVII. - XVIII. 
században élte a gazdag hegyi bányászoknak köszönhetően, akik 

csodálatos templomokat és épületeket emeltek itt. A Szent Katalin 
kolostor, a katedrális, a monumentális főtér, a Jezsuita templom, a 
Carmen Alto kilátópont és a város egyéb látnivalóinak megtekin-
tése. Délután tovább utazás Colcába, út közben hideg ebéd. Vacso-
ra és szállás Colcában. 

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

6. nap Kirándulás hajóval a Titicaca - tavon. A 3821 méteres magas-
ságban fekvő tó a világ legmagasabban fekvő, hajózható tava, 8300 m2-
es kiterjedésével pedig Dél-Amerika legnagyobb édesvizi tava. A tó 
gyönyörű látványt nyújt háttérben a havas hegyvonulatokkal, elő-
térben a sima víztükörrel. A legenda szerint a tó a Föld születésének 
és az inka civilizációnak szent helye: Viracocha, a Nap és vihar istene 
emelkedett itt ki, s alkotta meg a Napot, a csillagokat és az első em-
bereket. A Titicaca-tó partján és szigetein a Peru legősibb népeihez 
tartozó kecsua és aymara indiánok élnek. Látogatás az Uros-szi-
geteken, az uros indiánok által nádból épített szigeteken, melyek a 
tavon lebegnek és otthonként szolgálnak az itt élők számára. To-
vábbutazás Taquile szigetére, ahol 533 kőlépcsőn lehet eljutni a köz-
pontba. A szigetet kb. 1700-an lakják, a szűk közösség halászatból, 
növénytermesztésből, kézművességből él. Házias ebéd a szigeten, 
majd visszautazás Punóba, ahol szállás. 

AZ INKÁK SZENT FÖLDJE – NAGY KÖRUTAZÁS PERUBAN

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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2018. április 29. – május 10.

Kétágyas szobában 819 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 939 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Utazás repülővel a Nazca-vonalak felett 45 000 Ft/fő

A limai Aranymúzeum megtekintése ebéddel 12 000 Ft/fő

A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
Minimum létszám 15 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Buda-
pest – Lima / Cuzco – Lima - Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás középkategóriájú (jó 
minőségű, szállás középkategóriájú (jó minőségű, helyi besorolás szerint háromcsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, étkezések a leírás 
szerint (10 alkalommal reggeli, 9 alkalommal ebéd, 2 alkalommal vacsora), a programleírás szerinti kirándulások a szükséges belépőkkel, 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

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

8. nap Délelőtt kirándulás a szent völgybe, ahol az Urubamba, az 
inkák szent folyója folyik. Pisac faluban látogatás a híres indián 
piacon. Ebéd, majd városnézés Cuzcóban, melynek jelentése: a vi-
lág köldöke. Az inkák alapították i.sz. 1100-ban (Manco Cápac) és 
az Inka Birodalom központja volt. A város épületei egyaránt ma-
gukon hordozzák az inkák masszív építészetének és a XVI. száza-
di spanyol hódítók részletgazdag stílusának jegyeit. Főtere, a Pla-
za de Armas a híres katedrálissal, a koloniális épületek és a szűk kis 
utcácskák különleges hangulatot árasztanak. A Koricancha temp-
lom, a katedrális, majd a Cuzco környéki régészeti központ megte-
kintése: Sacsayhuaman, a villám temploma, Puca Pukara, Kenko és 
Tambomachay inka fürdői. Szállás Cuzcóban. 

9. nap Kora reggel transzfer a Poroy vasútállomásra, hogy kezdetét 
vegye a program talán leglátványosabb kirándulása. Utazás Peru 
legszebb vidékein az Andok festői vonulata mentén panoráma vo-
nattal Aguas Calientesbe, a Machu Picchu lábához, ahol a megér-
kezést követően ebéd. Az ebéd után kb. félórás autóbuszos utazás 
a tengerszint felett 2400 méterrel található híres perui templom-
város, a Machu Picchu romjaihoz. Az ég és az Andok között, egy 
szinte megközelíthetetlen hegynyergen bújik meg a kis erődített 
település, amelyet 1450 körül Pacsakutek Yupanki inka király pa-
rancsára építettek. A város fél évszázadig virágzott, majd kb. 400 
évig nem tudott róla a világ, míg 1911-ben-ben újra felfedezték: a 

Yale-en dolgozó Hiram Bingham kalandos régészeti expedíciót ve-
zetett Peruba, az utolsó inka főváros, Vilcabamba felkutatására, és 
egy indián földműves vezette el a sűrű növényzettel benőtt hegy-
hátra. A tudósok mai álláspontja szerint Machu Picchu az inka tár-
sadalom uralkodó osztályai számára épített templomokból, pa-
lotákból és obszervatóriumokból álló komplexum volt. 1983-tól a 
Világörökség kincseit, 2007-től a Világ Új Hét csodáját gazdagít-
ja. A romváros megtekintése perui vezetővel. Délután visszautazás 
vonattal Cuzcóba, ahol szállás. 

10. nap Kora reggel transzfer a repülőtérre, elutazás repülővel 
Limába. Városnézés a királyok városában, melyet 1535. január 18.-
án alapított Francisco Pizarro és már a XVII. század kezdetétől re-
neszánsz és barokk templomok, csodálatos épületek és paloták, 
egyetemek, püspöki rezidenciák és intenzív kulturális élet jellemez-
te. A Plaza Mayor – a főtér, a katedrális, az óváros házai jellegze-
tes, fedett, Mudéjar stílusú balkonjaikkal, a San Francisco kolostor 
– a perui koloniál építészet igazi ékköve, és lenyűgöző katakombá-
inak megtekintése, majd látogatás a Miraflores és a San Isidro ne-
gyedben és a közeli óceánparton. Vacsora és szállás Limában. 

11. nap Szabad program Limában vagy félnapos fakultatív prog-
ramlehetőség: a világon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező 
Aranymúzeum megtekintése idegenvezetővel, ahol a prekolumbi-
án időkből származó, páratlan arany, ezüst és bronz tárgyak, vala-
mint kerámiák és textíliák és a spanyol gyarmati időkből való fegy-
verek gyűjteménye tekinthető meg. A program után ebéd Limában. 
Délután transzfer a limai repülőtérre, elutazás menetrend szerinti 
járatokkal, európai átszállással Budapestre.

12. nap Megérkezés Budapestre a menetrend függvényében. 
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LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Buenos Airesbe. Éjszaka és a napszaknak megfelelő étkezések a 
repülőgépen. 

2. nap Megérkezés Buenos Airesbe a reggeli órákban. Dél-Ame-
rika egyik leglenyűgözőbb városa varázslatos hangulatát rész-
ben változatos építészetének és a város minden porcikáját át-
járó tangónak köszönheti. Autóbuszos városnézés Buenos Aires 
déli látnivalóinak felfedezésével. A Plaza de Mayo, a rózsaszín 
ház, az elnöki palota, a Cabildo, mely a gyarmati és barokk stí-
lus ékes példája. A neoklasszicista stílusú Metropolitan katedrá-
lis után utazás a San Telmo negyedbe, az egyik legrégebbi város-
részbe, ahol 1536-ban Pedro de Mendoza spanyol aranyvadász 
az első települést alapította Santa Maria de Buan Ayre néven. A 
következő megálló a La Boca negyede, Buenos Aires bölcsője: az 
1800-as évek második felében a kikötőbe érkező emigránsok ez-
rei építették itt fel otthonaikat. Fémhulladékból épített, színes-
re festett házikói a város emblematikus látnivalói. Ebéd egy he-
lyi étteremben. Szállás Buenos Airesben.

3. nap Az argentin főváros megismerése az északi látnivalóinak 
felfedezésével folytatódik. Az elegáns Retiro és Recoleta negye-
dek képet adnak arról, hogyan is élhetett itt a késői XIX. – korai 
XX. században párizsi hangulatú palotáiban az arisztokrácia. A San 
Martín tér és az exkluzív üzleteiről és elegáns palotáiról nevezetes 
Alvear Avenue után a Nuestra Señora Del Pilar bazilika megtekin-
tése kívülről, mely Buenos Aires egyik legrégebbi, még a gyarma-
ti időkből származó temploma. Végül a Recoleta temető, ahol Eva 
Peron sírja is áll. Utazás a modern és nyüzsgő Palermo negyeden 
áthaladva, ahol a Latin-Amerikai Művészetek Múzeuma (MALBA) – 
Dél-Amerika egyik legjelentősebb múzeuma és kulturális központ-
ja is található. Szabadidő ebédre, a délután szabad. Este fakultatív 
program keretében ismerkedés a tangó alaplépéseivel, majd va-
csora, melyet az egyik híres tangó show megtekintése követ. Szál-
lás Buenos Airesben.

4. nap Szabad program vagy egész napos fakultatív kirándulás: 
„Fiesta Gaucha”: látogatás az argentin pampákra. Utazás egy jel-
legzetes argentin farmra, ahol ismerkedés a vidéki élettel. A há-
zias ebéd során a vendégek megkóstolhatják az ízletes argentin 
gril ételeket, a parrillada fogásait, miközben zenés folklór műsor 
szórakoztatja őket.   Ezt követően, a tehénpásztorok, más néven 
gaucho-k tartanak bravúros lovasbemutatót. A program után visz-
szautazás Buenos Airesbe, ahol szállás. 

5. nap Szabad program vagy egész napos fakultatív kirándulás 
Uruguayba, a bájos Colonia del Sacramento városkába. Reggel át-
kelés komppal a La Plata folyó torkolatán Uruguayba. A körülbe-
lül egyórás kompút után megérkezés Colonia del Sacramentóba, 
mely a portugál gyarmati időkből fennmaradt gyönyörű városka és 
1680-ban alapította Manuel Lobo admirális, Rio de Janeiro akkori 
kormányzója. Különleges építészete miatt az UNESCO Világörök-
ségének része, keskeny kis macskaköves utcácskái képeslapra kí-
vánkoznak. Városnéző séta során ismerkedés a múlt emlékeivel és 
az épületekkel, melyek közül a legkiemelkedőbb látnivaló a Plaza 
del Toro – a bikaviadal aréna. Jellegzetes ebéd egy helyi étterem-
ben. Délután visszatérés komppal Buenos Airesbe, ahol szállás.

6. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás az Iguacu vízeséshez. Az 
Argentína és Brazília határán található lenyűgöző vízesés a vi-
lág egyik legszebbje, összesen 270 zuhogóból és kisebb vízesés-
ből áll. A vízesések legnagyobbika 80 méter magasról, hatalmas 
víztömeggel és nagy robajjal a mélybe zúduló Garganta do Di-
ablo, vagyis az Ördög torka. A több helyen kiépített kilátókról 
páratlan a Niagara után második legnagyobb vízhozamú vízesés 
panorámája. A megérkezés után az argentin oldal vízeséseinek 
megtekintése, belépővel a Nemzeti Parkba. Utazás kisvonattal, 
majd gyalogtúra a vízesésekhez, a kilátó pontokról az ördögto-
rok zuhatag csodálható meg. Út közben ebéd. Szállás a brazil ol-
dalon, Foz do Iguacuban.

7. nap Kirándulás a brazil oldal vízeséseihez, ebéddel és belépővel a 
Nemzeti Parkba. A programon való részvéte után fakultatív kirán-
dulásokkal további alkalom nyílik a vízesések újabb szemszögből tör-
ténő megismerésére. Macuco-szafari: utazás motorcsónakokkal a 
vízesések közelébe. Helikopter-túra: 10 perces repülés a vízesések fö-
lött (a helikopter 3 utast szállít egyszerre). Este fakultatív grill büfé-
vacsora egy tipikus brazil étteremben, melyet különböző latin-ame-
rikai országok zenéjét és népművészetét bemutató folklór show 
műsor követ. Szállás Foz do Iguacuban.

8. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás Rio de Janeiro városába. A 
megérkezést követően városnézés a világ egyik legszebb városában, 
mely során lehetőség nyílik a történelmi látnivalók és az olimpiai sé-
tány megtekintésére, ahol a „cariocák” – vagyis a helyiek drukkoltak 
kedvenceiknek a 2016-os nyári olimpiai játékokon. Látogatás a Cent-
ro városrészben, amely az üzleti élet központja, itt található az Edgar 
Fonseca tervezte piramis alakú, modern Szent Sebestyén Katedrális is, 
melynek belmagassága 96 méter. A Cinelandia negyedben a Munici-

A TANGÓTÓL A SZAMBÁIG:
KÖRUTAZÁS ARGENTÍNÁBAN ÉS BRAZÍLIÁBAN
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2018. március 10-22. 

Kétágyas szobában 559 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 719 000 Ft/fő

Belépők felára 55 000 Ft/fő

Illetékek 185 000 Ft/fő

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 12 fő)

Buenos Aires – Fiesta Gaucha bemutató és ebéd 49 000 Ft/fő

Buenos Aires – vacsora és tangó show 35 000 Ft/fő

Buenos Aires – kirándulás Uruguayba ebéddel 55 000 Ft/fő

Iguacu – Macuco-szafari 35 000 Ft/fő

Iguacu – helikopter túra 55 000 Ft/fő

Iguacu – vacsora és Rafain show 25 000 Ft/fő

Rio – egész napos kirándulás Petropolisba ebéddel 35 000 Ft/fő

Rio – Ginga Tropical show vacsorával 41 000 Ft/fő

Rio –  látogatás egy szambaiskolában 25 000 Ft/fő

Rio – hajókirándulás a Guanabara-öbölben 21 000 Ft/fő

Minimum létszám 16 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bue nos 
Aires / Rio de Janeiro – Budapest útvonalon, valamint belső repülőjáratokkal Buenos Aires - Iguacu – Rio de Janeiro útvonalon, turista osz-
tályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti három- és négycsilla-
gos) szállodák kétágyas szobáiban, 10 alkalommal reggeli és 5 alkalommal ebéd a leírás szerint, a leírásban szereplő kirándulások belé-
pőjegyek nélkül, baleset-, betegség és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

pial Színház és a Nemzeti Könyvtár és a Szépművészeti Múzeum lát-
ható. A 2016-os olimpiára megépített kikötői rész, a Porto Maravilha, 
az olimpiai sétány és a Mauá tér a város legújabb ékességei. Ebéd egy 
városi étteremben. Szállás Rio de Janeiróban, a Copacabanától rövid 
sétára lévő szállodában.

9. nap Egész napos kirándulás Rióban a város két emblematikus 
látnivalójának: a Corcovadónak és a Cukorsüveg-sziklának a meg-
tekintésével, út közben ebéddel. Rio de Janeiro jelképe a Corcova-
do-hegyen lévő Megváltó Krisztus szobor, amely áldásra emelt kar-
ral magasodik a város fölé. A mintegy 10 milliós nagyváros közepén 
található impozáns sziklát a Tijuca esőerdő övezi, amelyet Rio tü-
dejének is neveznek. A látogatók a városból jellegzetes piros kisvo-
nattal juthatnak fel a szobor talapzatáig, innen pedig 200 lépcsőn, 
vagy lifttel mehetnek fel a kilátóig, ahonnan lenyűgöző panoráma 
tárul az utazó elé. A közel 40 méter magas és 700 tonnás szobor 
a világ új hét csodájának egyike. A város másik jellegzetessége a 
Cukorsüveg-hegy, amely drótkötélpályán közlekedő kabinos felvo-
nóval közelíthető meg. A két állomásból álló pálya első megálló-
ja a 224 méter magas Urca-hegyen van, majd innen üvegezett fa-
lú felvonóval közelíthető meg a Pao de Acucar, a Cukorsüveg-hegy, 
ahonnan szintén varázslatos a panoráma. Nem hiába szól a helyi-
ek közmondása, miszerint Isten hat nap alatt teremtette a világot, 
a hetediken pedig Riót. Szállás Rio de Janeiróban.

10. nap Szabad vagy fakultatív program: egész napos látogatás 
Petropolisban, ebéddel. Petropolis, a Riótól autóbusszal 2 órára 
lévő lenyűgöző „császári város” az 1800-as években az uralko-
dócsalád nyári rezidenciájául szolgált. Épületeivel, bájos utcái-
val hűen őrzi I. és II. Péter császár emlékét. A Császári Múzeum 
megtekintése, melynek az egykori nyári rezidencia ad otthont 
és ahol értékes bútorok és személyes tárgyak mesélnek a régi 
időkről. Ezt követően látogatás a gótikus Katedrálisban, mely II. 
Péter és felesége, Izabella hercegnő sírját őrzi. Az Eiffel mérnö-
kirodája által tervezett vas és üveg Kristálypalota Izabella her-
cegnő nagyszabású összejöveteleinek és különböző kiállítások-
nak volt otthona. Délután visszautazás Rio de Janeiróba. Szállás 
Rio de Janeiróban.

11. nap Egész napos szabad program Rio de Janeiróban. Fakulta-
tív kirándulás egy szambaiskolába, ahol a karnevál kulisszái mögé 
nyerhetnek bepillantást az utazók. Rio de Janeiro életében a leg-
fontosabb esemény az évente farsangkor megrendezésre kerü-
lő Karnevál. A városban összesen 80 szambaiskolát és több mint 

100 000 szambatáncost hoz lázba a versengés, melynek záróün-
nepségén a hat legjobb iskola lejt végig a Sambadrome-on ferge-
teges hangulatban. A program során az egyik vezető szambaisko-
la avatja be a résztvevőket a szamba történetébe és a karneválok 
múltjába, és még arra is lehetőség nyílik, hogy a látogatók a cso-
dálatos kosztümöket magukra öltve megörökítsék e kivételes 
eseményt. Este fakultatív program: büfévacsora, majd Rio leg-
újabb szamba show-jának, a Ginga Tropicalnak megtekintése a 
Copacabanán lévő Marriott hotelben. A show a brazil táncokat 
mutatja be az afrikai gyökerektől, a szamba, a capoeira, a for-
ró látványos elemeivel ismerkedhetnek a résztvevők. Szállás Rio 
de Janeiróban.

12. nap A délelőtt szabad. Fakultatív hajókirándulás a Guanaba-
ra-öbölben. Transzfer a Marina di Gloria kikötőbe, ahol hajóra 
szállva a hazautazás előtt még egyszer alkalom nyílik Rio legszebb 
látnivalóinak megtekintésére a híres öbölből nyíló festői panorá-
mával. Koradélután transzfer a repülőtérre, elutazás menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással Budapestre. Éjszaka a repülőn.

13. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.
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1. nap Érkezés Havannába, találkozás a helyi, magyarul beszélő ide-
genvezetővel, majd transzfer a szállodába. Szállás Havannában. 

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

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

KÖRUTAZÁS KUBÁBAN, 
ÜDÜLÉSSEL VARADERÓN VAGY CAYO SANTA MARIA-N 

ültetvényen. Ebéd után gyalogtúra és csónakázás az „indián bar-
lang”-ban. A program zárásaként a „Mural de la Historia” gigan-
tikus sziklafestmény megtekintése. Késő délután visszautazás 
Havannába. Szállás Havannában. 

4. nap Reggeli után elutazás Santa Clarába, az 1958-as kubai for-
radalom jelentős állomására: a híres páncélvonat, valamint a Che 
Guevara-mauzóleum megtekintése. Ebéd után továbbutazás Sanc-
ti Spiritusba, az 1514-ben alapított koloniális kisvárosba, ahol Kuba 
legrégebbi kőhídja, a Yayobo híd is található. Este szabadprogram, 
mely során lehetőség nyílik a koloniális kisváros esti életének felfe-
dezésére. Igazi autentikus élményben lesz annak része, aki elláto-
gat a híres Casa de la Trovába, ahol egy vérbeli kubai salsa mulat-
ság várja helyi kubai zenekarral és tánccal. Vacsora és szállás Sancti 
Spiritusban. 

5. nap Elutazás az Escambray hegység déli oldala mentén Trinidad-
ba, Kuba egyik legszebb gyarmati városkájába. Útközben az első 
megálló a „cukormalmok völgye”. Látogatás egy cukornádültetvé-
nyen, melynek 7 emeletes tornyáról csodálatos panoráma nyílik a 

KALANDOZÁSOK
EGYÉNILEG
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környező ültetvényekre. A program után továbbutazás a Karib-ten-
ger partjára épült Trinidadba. Ebéd egy helyi étteremben majd vá-
rosnézés a szűk utcácskáival, kovácsoltvas kapus, színes házaival 
lenyűgöző látványt nyújtó, több mint ötszáz éve alapított kubai vá-
rosban, amely egykor cukorültetvényeinek köszönhette gazdagsá-
gát. A koloniális kisváros szinte változatlanul maradt fönn az eltelt 
több száz év alatt, Kuba egyik igazi ékköve. Trinidad főbb látnivalói: 
a Santissima Trinidad tér, a Plaza Mayor, a Canchanchara bár meg-
tekintése. Továbbutazás Cienfuegosba, Kuba déli oldalának másik 
elbűvölő gyarmati városkájába, mely szintén a Világörökség része. 
Vacsora és szállás Cienfuegosban.

6. nap Reggeli után rövid panorámás és gyalogos városnézés Ci-
enfuegosban: katedrális, Jose Marti tér a régi Thomas Terry szín-
házzal. A program után továbbutazás Kuba legjelentősebb ter-
mészetvédelmi területére, a Zapata-félszigetre, a madár- és 
állatvilágáról híres Montemar Nemzeti Parkba. Motorcsónak-
túra a tengerbe vezető természetes lagúnán, majd kikötés az ős-
lakos tainó indiánok szigetén, ahol a szokásaikat bemutató „indi-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a választott kategóriájú szállodák kétágyas szobáiban (3 éj Havan-
na, 1 éj Sancti Spiritus, 1 éj Cienfuegos, 2 éj Varadero vagy Cayo Santa Maria), teljes ellátás, az üdülőhelyeken „all inclusive” ellátás, utazás a köru-
tazás alatt légkondicionált autóbusszal vagy személygépkocsival, helyi magyarul beszélő idegenvezető a körutazás alatt és magyar telefonos asz-
szisztencia az üdülőhelyeken, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fizetendő: turista kártya 
díja (9 000 Ft/fő) és a kilépési illeték (25 CUC/fő). Repülőjegy Kubába, melynek aktuális árairól az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást. 

A körutazás során háromcsillagos 
szállodákban vagy panziókban.

2017. nov. 14., 21., 28., 
dec. 5., 12.

2018. jan. 9., 16., 23., 30., 
feb. 6., 13., 20., 27., 
márc.  13., 20., 27., 

2018. ápr. 3., 10., 17., 24.

Egyágyas felár

Üdüléssel Varaderón

4* Kétágyas szobában 583 000 Ft/fő 583 000 Ft/fő 142 000 Ft/fő

5* Kétágyas szobában 667 000 Ft/fő 712 000 Ft/fő 179 000 Ft/fő

Üdüléssel Cayo Santa Marián

4* Kétágyas szobában 667 000 Ft/fő 685 000 Ft/fő 142 000 Ft/fő

5* Kétágyas szobában 755 000 Ft/fő 806 000 Ft/fő 179 000 Ft/fő

án skanzen” megtekintése. A program után látogatás az ország 
legnagyobb krokodilfarmján. Továbbutazás a Disznó-öbölbe, mely 
történelmi múltja mellett gazdag élővilágú tengerpartjáról is hí-
res. Ebéd egy tengerparti étteremben, majd elutazás Varaderóra 
vagy az elmúlt években egyre népszerűbb, gyönyörű új szállodák-
kal beépített, fehér homokos tengerpartú Cayo Santa Maria-ra. 
A sziget különlegessége, hogy a szárazföldtől mintegy kb. 40 km 
hosszú töltésen keresztül közelíthető meg. Vacsora és szállás a 
választott üdülőhelyen. 

7. nap Üdülés, pihenés a tengerparton „all inclusive” ellátással. Spor-
tolási lehetőségek: mini -katamarán, kajak, vízibicikli, szörf. A szál-
lodák napközben animációs programokat, esténként szórakoztató 
műsorokat szerveznek a vendégeknek. Fakultatív lehetőségek hely-
színi fizetéssel: katamarán kirándulás, delfinshow, delfinekkel fürdés. 

8. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a havannai 
repülőtérre (Varaderóból kb. 140 km, Cayo Santa Maria-ról 380 km), 
asszisztencia nélkül.
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KÍNA ÉS HONGKONG CSODÁI

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Elutazás Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással.

2. nap Megérkezés délután Pekingbe. Este egy igazi pekingi kacsa-
vacsora élménye vár az utazóra. Szállás Pekingben.

3. nap Ismerkedés Kína második legnagyobb városával, nevének je-
lentése: „északi főváros”. Látogatás a Tian’anmen téren - a világ 
legnagyobb terén, valamint a Kumming-tó partján emelkedő Nyá-
ri Palota, a Gyöngygyár, és az 1406-1420 között épült Tiltott Város 
megtekintése, amely a Ming és a Qing dinasztia uralkodóinak lakó-
helye volt. Peking további felfedezése Hutong túra keretében, jel-
legzetes helyi riksákkal a város keskeny sikátorain, majd látogatás 
egy hagyományos kínai kórházban. Esti fakultatív programlehető-
ség: Kungfu show. Szállás Pekingben.

4. nap A 2008-as pekingi olimpiai falu – a Madárfészek Stadion és a 
Pekingi Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka kívülről, majd a Szelle-
mek Útja és a Ming császárok temetkezési helyének 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 tea-
házban. Szállás Pekingben.

5. nap Az Ég templomának – helyesebben az Ég oltárának megte-
kintése, mely az egyik legnagyobb kínai templomegyüttes. Az Égi 
Imádságok csarnokát a Vöröslépcső-híd köti össze a Mindenség Is-
tenének templomával és a kőoltárral, ahol a császár mutatott be 
áldozatot az Égnek és őseinek a téli napforduló idején. Később lá-
togatás a tibeti buddhista kolostorban, a Láma templomban, és sé-
ta Liulichang antik utcáján, végül vásárlási lehetőség a Selyem utca 
piacain. Délután transzfer a pályaudvarra, elutazás szuperexpressz 
vonattal Xi'an városába. Szállás Xi’anban.

6. nap Xi’an leginkább az agyaghadseregről nevezetes, de innen in-
dult a híres selyemút is. A városnézés rögtön a páratlan terrakotta 
katonák megtekintésével kezdődik. A kínai agyagkatonákat ie. 209-
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2018. május 10-22.

Kétágyas szobában 669 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 835 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízum 29 000 Ft/fő

Fakultatív programok árai (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

Sanghaj – akrobata show 11 000 Ft/fő

Guilin - kormorán show 9 000 Ft/fő

Yangshuo - Liu San Jie fény show 20 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Hong-
kong – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi'an – Sanghaj – Guilin útvonalon, Peking – Xi'an között szuperexpressz vo-
nattal, Guilin- Guangzhou-Hongkong útvonalon vonattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi besorolás sze-
rinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (ebéd vagy vacsora a programok függvényében), a leírás szerinti programok 
belépőjegyekkel, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdivel, 
aki a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért 
formáztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen támasza biro-
dalma fenntartásában. Délután a 652-ben épült Nagy Vadlúd Pa-
goda felkeresése. Este fakultatív programlehetőség: Tang Dinasztia 
Show. Szállás Xi’anban.

7. nap Városnézés folytatása Xi’anban, Kína egykori fővárosában, ne-
vének jelentése „örök béke”. A régi városfal, illetve a Shanxi Történeti 
Múzeum felkeresése. Később elutazás helyi repülőjárattal Sanghajba. 
Séta a Bundon - Sanghaj gyarmati korszakából származó méltóságtel-
jes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első bevásárló utcáján. Fakultatív 
programlehetőség: hajókázás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

8. nap Városnézés Sanghajban, Kína legnagyobb városában: az 
óváros, a Yu Yuan (Örömök) Kertje, amely a város legnagyobb kert-
je, a Sanghaj Múzeum, majd látogatás egy selyemfestő üzemben. 
Ezt követően a csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha 
Templom megtekintése, amelynek belsejében egy két méter magas, 
ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. A városnézés 
folytatása a futurisztikus Pudong negyedben és a 457 méter magas 
Kelet Gyöngye tv-torony megtekintése. Fakultatív programlehető-
ség: akrobata show. Szállás Sanghajban.

9. nap Transzfer a repülőtérre majd utazás helyi repülőjárattal Kí-
na déli részére, Guilinbe, a Dél-kínai-hegyvidék jellegzetes mészkő-

tornyainak lábánál fekvő városba. Városnézés: a Nádas Fuvola csepp-
kőbarlang, az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megtekintése. Este 
fakultatív programlehetőség: kormorán show. Szállás Guilinben.

10. nap Hajózás a Li-folyón a Tű-hegyek mentén Yangshuo-ba. A 
hajóút során páratlan karsztképződmények, hegyek láthatók, a fo-
lyón tutajok úsznak, a parton bivalyok és lovak legelnek, különleges 
hangulatot áraszt a mesebeli táj. Yangshuo-ba érkezve séta a Nyu-
gati utcán, a város legrégebbi utcáján. Este fakultatív programlehe-
tőség: Liu San Jie fény show látványos előadása. Szállás Guilinben. 

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

12. nap Félnapos városnézés során ismerkedés a főbb nevezetessé-
gekkel: a Viktória-csúcs siklóval - ahonnan káprázatos panoráma 
nyílik a városra, a Repulse-öböl, az Aberdeen halászfalu, majd hajó-
kázás szampannal, a helyiek jellegzetes közlekedési eszközével. Es-
te transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással.

13. nap Megérkezés Budapestre a reggeli órákban.
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1. nap Elutazás Budapestről a menetrend szerint.

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

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

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

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

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

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

8. nap Látogatás a hosszúnyakú padong törzsnél, mely arról neve-
zetes, hogy az asszonyok a szépség jelképeként sárgaréz gyűrűket 
viselnek a nyakukon, karjukon és lábukon. Utazás tovább Chiang 
Maiba, útközben látogatással a Fehér templomnál, a Wat Rong-
Koonnál. Szállás Chiang Maiban.

ÉSZAK–THAIFÖLDI KÖRUTAZÁS PIHENÉSSEL PHUKETEN

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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2018. február 21. – március 5.

Kétágyas szobában 419 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 559 000 Ft/fő

Pótágyon 409 000 Ft/fő

Félpanzió felára (2 alkalom Phuketen) 20 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)

Királyi Palota látogatás 10 000 Ft/fő

Chao Praya hajós vacsora 14 000 Ft/fő

Úszópiac látogatás 10 000 Ft/fő

Phi Phi szigettúra hajóval 25 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bangkok / 
Phuket – Budapest útvonalon, Chiang Mai – Phuket útvonalon belső repülőjárattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai 
szállás helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, valamint 6 alkalommal ebéd és 1 alkalommal vacsora, 
programok belépőjegyekkel, baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

9. nap Városnézés Thaiföld második legnagyobb városában, a Wat 
Phrathad Doi Suthep templom megtekintése és látogatás egy kéz-
műves központban, ahol a selyemszövés és a papír napernyők fes-
tésének rejtelmeibe pillanthatnak be az utazók. Napközben ebéd. 
Este khantoke folklór vacsora hagyományos zenével és tánccal. 
Szállás Chiang Maiban.

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

11. nap Szabad program, pihenés a tengerparton vagy fakultatív 
egész napos hajókirándulás a Phi Phi szigetekhez, ebéddel. Hajóki-
rándulás motorcsónakkal a környék két legszebb szigetére, amelyek 
fehér homokkal, pálmafákkal szegélyezett tengerparttal büszkél-
kednek. Fürdőzés a Maya öbölben és a Bamboo szigeten, napközben 
snorkelezési lehetőséggel.

12. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Délután transzfer a 
repülőtérre, visszautazás Budapestre menetrend szerinti járatokkal.

13. nap Megérkezés a menetrend függvényében.
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VILÁGÖRÖKSÉGEK JAPÁNBAN - NAGY KÖRUTAZÁS

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Elutazás Budapestről Tokióba a menetrend szerint.

2. nap Megérkezés Tokióba, transzfer a szállodába. Délután séta a 
kontrasztokkal teli, nyüzsgő japán fővárosban magyar idegenveze-
tővel: az első élmények. Szállás Tokióban.

3. nap Reggeli, majd városnézés Tokióban. A város mindig meg tud 
újulni és soha nem alszik, naponta új bárok, éttermek, szórakozóhelyek 
nyílnak utcáin. Hatalmas metropolisz, gazdag, csillogó, hagyományos 
és ultra modern egyben. A Sensoji templom - Tokió legrégebbi és leg-
jelentősebb buddhista temploma Asakuséban, a Nakamise bevásárló 
utca, a Ginza negyed, a Meiji Jingu szentély és az Omotesando meg-
tekintése, majd a Tokyo Metropolitan torony a 202 méter magas kilá-
tóval, ahonnan tiszta időben a Fuji csúcsa is látszik. Szállás Tokióban.

4. nap Reggeli a szállodában, szabad program Tokióban a metropo-
lisz egyéni felfedezésére. Fakultatív programlehetőség magyar ide-
genvezetővel (felár ellenében, minimum létszámhoz kötött): kirándu-
lás Nikkóba, a Tokiótól 140 km-re, Tocsigu prefektúra hegyei között 
fekvő városba, ahol az ősi és az új látnivalók ötvöződnek és a sógunok 
korának világa elevenedik meg. A város felfedezése: a Toshogu kegy-
hely - 400 éves szent hely az Edo periódusból, a Nantai hegy vulka-
nikus kráterében létrejött Chuzenji tó és felette Japán egyik legna-
gyobb vízesése, a 97 méter magas Kegon-vizesés. Szállás Tokióban.

5. nap Reggeli után elutazás Kamakurába autóbusszal. A város és 
egykori politikai központ Tokiótól 50 km-re, alig egy órányi utazásra 
található Kanawaga prefekturátusban. A tempolomok, szent helyek 

és történelmi épületek sokasága miatt a turisták kedvelt úticélja. 
Városnézés: Tsurugaoka Hachiman szentély, Hase Kannon templom, 
Kotokuin templom és a Nagy Buddha – a több, mint 13 méter magas 
bronz Buddha szobor, mely a XIII. században készült, eredetileg egy 
templom belsejében volt elhelyezve. Transzfer a Kawaguchi tóhoz, 
ahonnan tiszta idő esetén szépen láható a Fuji csúcsa és a hegység 
egyik legszebb tava, valamint a forró vizű forrására épült üdülőhely. 
Vacsora és szállás Fujikawaguchikóban.

6. nap Reggeli, majd látogatás az Itchiku Kubota Szépművészeti Mú-
zeumban. Itchiku Kubota a XIV. századi kimonófestészet - vagy se-
lyemfestészet- világát hozta vissza modern korba és a múzeumban 
sok gyönyörű alkotása látható. Elutazás Matsumotóba, ahol látoga-
tás egy miso készítő üzemben. Matsumoto hegyekkel körülvett váro-
sa népszerű a turisták körében nem csupán kulturális látnivalói, ha-
nem értékes termékei: hőforrásai, wasabi farmja miatt is. A program 
közben a Matsumoto kastély meglátogatása, mely a XVI. századból 
való és Japán egyik legértékesebb műemléke. Szállás Takayamában.

7. nap Takayama a hegyvidéki Hida régióban fekszik, óvárosa az 
egyik legszebben megőrzött   hagyományos negyed Japánban. Épü-
letei a középkor legkiemelkedőbb munkájú ácsainak műveit őrzik. 
Reggeli után gyalogos városnézés Takayamában, a reggeli piac és 
egy szaké üzlet meglátogatása. Végezetül séta az óvárosban a Ka-
mi Sannomachi utcán és a Takayama Jinya XVII. századi hivatali épü-
letek megtekintése. Elutazás Kanazawába, útközben rövid megálló 
Shirakawában. Szállás Kanazawában.

8. nap Reggeli, majd városnézés gyalogosan Kanazawában, belépő-
vel a Kenrokuen parkba, mely Japán három legszebb parkjának egyi-
ke és a XIX. században nyílt meg a nagyközönség előtt. Séta a városi 
teaházak utcáján, mely az Edo időben keletkezett és a Kanazawá-
ban lévő három tea utca egyike. Ebéd a program közben egy sushi 
étteremben a sushi készítés élményével. Elutazás Kiotóba, szállás.

9. nap Kiotó főváros és uralkodói székhely volt a VIII-XIX. század kö-
zött, ma az ország hetedik legnagyobb városa. Történelme során 
számtalan háború, rombolás dúlta szét, de szerencsére a XX. szá-
zadban megmenekült a további csapástól, így számtalan templom, 
szent hely és felbecsülhetetlen értékű műemlék maradt meg az utó-
kornak. Reggeli után egésznapos kirándulás: a Kinkakuji templom, 
Sagano bambuszerdő, Togetsu híd, Nijo kastély, Kiyomizu templom, 
séta Gionban. Visszautazás Kiotóba, szállás.

10. nap Reggeli, majd transzfer a pályaudvarra, elutazás Shinkan-
zen szuperexpresszel Hiroshimába. Megérkezés után továbbutazás 
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2018. március 18-31. 

Kétágyas szobában 849 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 076 000 Ft/fő

Kötelező belépők felára 35 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Minimum létszám: 21 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Tokió / Osza-
ka – Budapest útvonalon turista osztályon, valamint a Shikanzen szuperexpresszel Kiotó – Hirosima útvonalon másodosztályon, a körutazás 
alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi háromcsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, 1 éjszaka tradici-
onális japán  ryokanban – vendégházban (egyszerű szálláshely folyosói zuhannyal), 12 alkalommal reggeli, 1 alkalommal ebéd és 3 alkalommal 
vacsora a leírás szerint, programok és kirándulások, baleset-, betegség és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

helyi vonattal Miyajimaguchiba és komppal Miyajimába. Látogatás 
az Itsukushima kegyhelyen. Visszautazás Hiroshimába: a Béke Em-
lék Múzeum és az Atombomba Dóm meglátogatása, melynek váza 
az 1945. augusztus 6-án Hiroshimát ért atomtámadásban megma-
radt, s azóta is romosan áll örökké emlékeztetve az utókort a tragé-
diára. Vacsora és szállás Hirosimában.

11. nap Reggeli után elutazás Kurashikibe, útközben Sanyo Jidosyado lát-
ható. Kurashikiben a XVI-XIX. századi Edo periódusból való kanálisok ro-
mantikus hangulatot árasztanak. A város egykor rizselosztó hely volt, és 
neve is a kereskedő házakra utal, ahol a terményt tárolták. Ezek a há-
zak ma múzeumok vagy kiállításoknak adnak otthont. Séta az óváros-
ban -  Bikan városrész. Elutazás Himejibe, látogatás a Himeji kastélyban 
(a vártorony megtekintését a program nem tartalmazza), majd utazás a 
Kokoen kertekhez. Transzfer Oszakába, megérkezés után szállás.

12. nap Oszaka Japán második legnagyobb metropolisza, egykori ré-
giós székhely és politikai központ. Manapság sok látványossága mel-

lett gasztronómiájáról is híres. Reggeli, majd egésznapos kirándulás 
Narába és városnézés Oszakában. Narában, Japán ősi fővárosában 
a Nara park meglátogatása és belépő a Kasuga-Taisha búcsújáró-
helyre. Oszakában látogatás a Dotonbori negyedben. A negyed ka-
nális köré épült, híres gasztronómiájáról és középkori hangulatá-
ról. A neonnal kivilágított kanális sétányán rengeteg turista és helyi 
látogató élvezi a kellemes hangulatot. A program közben belépő a 
Umeda Sky épületébe, ahonnan csodás kilátás nyílik a városra.

13. nap Reggeli, majd szabad program vagy fakultatív program ke-
retében egy csodálatos félnapos kirándulás Ujiba (felár ellenében, 
minimum létszámhoz kötött). Az ország második legfontosabb tör-
ténelmi és kulturális központja Kiotó és Nara között fekszik, s a kö-
zépkortól termesztik itt a világ legjobb minőségű zöld teáit. Városné-
zés és részvételi egy igazi japán tea ceremónián. Szállás Oszakában.

14. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre 
menetrend szerinti járatokkal.
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1. nap Megérkezés Jogjakartába pénteki napon, találkozás a he-
lyi képviselővel. Transzfer a szállodába, csatlakozás a csoporthoz.

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

3. nap Reggeli után Pram Délkelet-Ázsia legnagyobb hindu templom-
együttesének meglátogatása, mely IX. század körül épült és 1991-
ben került fel a UNESCO Világörökség listájára. A három fő temp-
lom a három hindu főisten előtt tiszteleg: Brahma – a teremtő, 

JÁVAI KIS KÖRUTAZÁS
Siva – a pusztító  és Visnu – a megtartó. A három kisebb szentély 
pedig az őket szolgáló állatoknak épült. Továbbutazás Malangba, 
útközben ebéd egy helyi étteremben. Szállás Malagban.

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

5. nap Reggeli után séta különféle ültetvényeken, idegenvezetéssel. A 
szálloda területén többek között vanília-, kávé-, kókusz-, fahéj-, bors-, 
gumifa-, kakaótermesztéssel is foglalkoznak. Utazás Ketapang kikö-
tőbe, ahonnan komppal elérhető Bali szigete. Érkezés után transzfer a 
repülőtérre vagy a választott szállodába. A választható szállodák kíná-
lata megtalálható az OTP Travel weboldalán:  www.otptravel.hu.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 4 éjszakai szállás helyi 3-4-5 csillagos besorolású szállodákban, két-
ágyas szobában, reggeli és ebéd, belépőjegyek, utazás légkondicionált autóbusszal a leírt útvonalon, a leírt programok angol nyel-
vű idegenvezetéssel. A részvételi díjon felül fizetendő: repülőjegy, melynek aktuális árairól az OTP Travel irodái készséggel ad-
nak felvilágosítást. 

2017. november 1. és 2018. október 31. között 
3-4-5 csillagos szállodákban

Kétágyas szobában 162 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 205 000 Ft/fő

Fakultatív program

Bromo kirándulás 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 2 fő. 

KALANDOZÁSOK
EGYÉNILEG
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BALI – „ÍZEK, IMÁK ÉS SZERELMEK NYOMÁBAN”
1. nap Megérkezés Bali repülőterére, Denpasarba. Találkozás a helyi 
képviselővel, majd transzfer a szállodába. Szállás a választott kate-
góriájú szállodában, Tanjung Benoa-ban.

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

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

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

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

5. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre menetrend szerint, vagy 
a választott szállodába. A választható szállodák kínálata megta-
lálható az OTP Travel weboldalán: www.otptravel.hu.

2017. november 1. és december 23. között,
2018. január 6. és március 31. között
Háromcsillagos szállodában
Kétágyas szobában 209 000 Ft/fő

Négycsillagos szállodában

Kétágyas szobában 229 000 Ft/fő

Ötcsillagos szállodában

Kétágyas szobában 279 000 Ft/fő

Minimum létszám 2 fő. 

KALANDOZÁSOK
EGYÉNILEG
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1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal 
átszállással Taskentbe. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap Érkezés az üzbég fővárosba, Taskentbe, az éjszakai órákban. 
Transzfer a szállodába, majd a bejelentkezést követően rövid pi-
henési lehetőség. Reggeli után ismerkedés Taskent látványossága-
ival: a Polovcev Palota (Taskenti Iparművészeti Múzeum), mely egy 
orosz diplomata keleti ízlésű rezidenciája, igaz ékkő a XX. század 
elejéről, ezután a Függetlenség tere és az Alí Sér Návoi Színház kör-
nyékének megtekintése. Ezt követően a Khaszt-i Imám tér felkere-
sése, ahol a X. századi taskenti gyógyító muszlim szent, Kaffál Sa-
sí mauzóleumának meglátogatása, majd látogatás a XV.   század 
végén alapított Barak-Khán medreszében és a Múj-i Mubárak (Ál-
dott hajtincs) Mecsetben, ahol az úgynevezett Oszmán Koránt és a 
helyi hagyomány szerint Mohamed próféta arany hajtincsét őrzik. 
A XVI. századi Kökeldas medresze és a XIX. századi ’Abd al-Kászim 
medresze meglátogatása után szabadidő a Csórszú (Négyosztatú) 
bazárban, Üzbegisztán legnagyobb bazárjában. Vacsora és szállás 
Taskentben.

3. nap Reggeli a szállodában, majd utazás expresszvonattal Sza-
markandba, a világhódító Timúr Lenk káprázatos fővárosába. Egész 
napos városnézés Szamarkandban. Délelőtt a világhírű szogd fres-
kókat bemutató Afrászijáb múzeum, majd Üzbegisztán legszebb 

ÜZBEGISZTÁN ÖRÖKSÉGE
terének, a XV-XVII. században épült Regisztán tér és monumentá-
lis épületeinek megtekintése: az Ulugbék, a Sírdór (Oroszlános-Tig-
rises) medreszék és a Tilla-kárí (Aranyozott)-mecset és medresze 
lenyűgöző élményt kínálnak. A délután során a XV. század elején 
épült Gúr-e Mír, Timúr Lenk és családja mauzóleumának megláto-
gatása, majd a lélegzetelállító Bíbí Khaním mecset – Közép-Ázsia 
legnagyobb mecsetje – és a misztikus Sáh-i zinda (Élő király) nek-
ropolisz és zarándokhely megtekintésével zárul a program. Vacsora 
és szállás Szamarkandban.

4. nap Reggeli után utazás autóbusszal Bukharába. Útközben láto-
gatás Timúr Lenk szülővárosában Sahriszabzban, a Zöld városban, 
ahol a városnézés során többek között a XIV-XV. századi, egykor 
közel száz méter magas falakkal rendelkező Ak-Szaráj (Fehér pa-
lota) palota maradványainak megtekintése, majd a Kok-Gumbaz 
(Kék kupola) mecset, a Dár al-Sza’ádat és a Dár al-Tilávat – Timúr 
Lenk apjának, valamint a helyi szajjidoknak, Mohamed próféta le-
származottainak díszes XV. századi mauzóleumai. Ezt követően a 
Khazrat-i Imam mecset, egy Timúr Lenk által alapított muszlim 
szentély és Timúr Lenk egyik fia, Dzsahángír mauzóleumának meg-
tekintése kivülről. A nap fő attrakciója Timúr Lenk eredeti sahri-
szabzi kriptájának felkeresése. Továbbutazás a nemes Bukharába, 
a XVI-XX. századi Közép-Ázsia szívébe. Érkezés az esti órákban, va-
csora és szállás.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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2018. május 23–29.

Kétágyas szobában 349 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 407 000 Ft/fő

Vízumdíj 25 USD/fő

Illetékek 95 000 Ft/fő

Minimum létszám 15 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest –Taskent – 
Budapest útvonalon és vonattal Taskent – Szamarkand, Bukhara – Taskent útvonalon turista osztályon, 5 éjszakai szállás helyi három- és 
négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, utazás légkondicionált autóbusszal, helyi idegenvezető, programok a leír-
tak szerint, belépőjegyek, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

5. nap Délelőtt a XIX. század elején épült Csór Minór (Négy minaret) 
medresze megtekintése, amely Bukhara egyik szimbóluma és sajá-
tos indiai hatásokat tükröz. Látogatás a Lab-i Khauz (Medence-
part) komplexumnál: a XVII. századi dervisszálló, a Nádir Divánbe-
gi khánaka és Közép-Ázsia egykori legtekintélyesebb medreszéje, a 
Kökeldas medresze megtekintése. Látogatás a Pój-i Kalón épüle-
tegyüttesnél, a középkori és XVI. századi Bukhara szimbólumánál: 
a XII. századi Kalón (Nagy) minaret, a XVI. században épült Nagy-
mecset és a vele szemben álló, a XVI. században alapított és máig 
működő Mír-i Arab (Arab herceg) medresze megtekintése.  Látoga-
tás a XV. század első felében emelt Ulugbék medreszében és a ve-
le szemben álló XVII. századi ’Abd al-’Azíz kán medreszében. Séta a 
bazár híres „táqjainak” fedett boltíves csarnokaiban (aranyműve-
sek, süvegárusok, pénzváltók csarnokai). A Magok-i Atori mecset, 
egy buddhista és zoroasztriánus alapokra épült kora iszlámkori 
szentély következik.  A Bóló hauz mecset XVIII. századi együttesé-
nek felkeresése, majd látogatás a bukharai Arg erődbe, ahol az egy-
koron itt járt Vámbéry Ármin magyar keletkutató emlékműve ta-
lálható. Látogatás a számánida dinasztia alapítójának, Iszma’íl b. 
Ahmadnak X. században épült mauzóleumához, Bukhara legkoráb-
bi muszlim emlékéhez és szimbólumához. Ezt követően a Csasma 
’Ajjúb (Jób forrása), a közép-ázsiai muszlim népi vallásosság híres 
zarándokhelyének megtekintése. Szállás Bukharában.

6. nap Délelőtt autóbuszos kirándulás az utolsó bukharai emír 
(Alím Khán, 1911-1920) nyári palotájához, a XX. század elején épült 
Szitóra-i Móh-i Khásszához (az uralkodói hold csillagához), az eu-

rópai és közép-ázsiai hatások eme különös elegyéhez, ahol az eu-
rópai szecesszió,  az orosz klasszicizmus és a hagyományos buk-
harai művészet stílusai fonódnak egybe, majd Üzbegisztán egyik 
legszentebb helyének megtekintése: Bahá al-Dín Naqsbandí, a ma 
is népszerű közép-ázsiai és közel-keleti dervisrend, a naqsbandíj-
ja alapítójának lenyűgöző XVI-XX. századi síremlékének felkeresé-
se. Délután expresszvonattal visszautazás Taskentbe, ahol szállás.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018. április 23. – május 1.

Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 496 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj 15 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő. 
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EZERARCÚ PORTUGÁLIA

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal Lisszabonba. 
Megérkezést követően félnapos városnézés a portugál főváros-
ban: a középkori Szent György vára és a híres Alfama negyed, a 
Szent-Jeromos kolostor (a kerengőbe a belépő a helyszínen fi-
zetendő) és a Belém-torony (kívülről) megtekintése szerepel a 
programban. Délután a szállás elfoglalása. Szállás Lisszabonban.

2. nap Reggelit követően a hangulatos Sintra városába vezet az 
út, ahol rövid séta és a XVI. századi Királyi Palota megtekintése. 
Továbbutazás autóbusszal a festői szépségű Cabo da Rocá-hoz, 
Európa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről 
lenyűgöző látvány tárul a kéklő óceánra. Délután szabad prog-
ram. Szállás Lisszabonban.

3. nap Elutazás autóbusszal Óbidosba, a hangulatos, dombtető-
re épült, falakkal védett kis faluba, amelyet hófehér házai tesz-
nek jellegzetessé. Továbbutazás Nazarébe, a bájos halászfaluba, 
ahol rövid szabadidő, majd Batalhába, ahol a Világörökség részét 
képező kolostor megtekintése. A kolostor Portugália egyik építé-
szeti remeke, kápolnájában van eltemetve Tengerész Henrik, a 
híres  felfedező. Késő délután megérkezés Fatimába, a világhírű 
búcsújáróhelyre. Szállás Fatimában.

4. nap Reggelit követően utazás Portóba, mely az ország egyik 
legkülönlegesebb hangulatú városa borospincéivel, a Ribeira-ne-
gyed 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 
„portugál Rómának" is neveznek. A történelmi városrész megte-
kintése a Jó Jézus búcsújáró templommal, amely egy magas he-
gyen emelkedik. Továbbutazás Ponte de Limába, a zöld bor váro-
sába, majd a XVI. századi Viana de Castelo városka érintésével 
visszautazás Portóba. 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 

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 regge-
lis ellátással.

8. nap Délelőtt szabad program. Délután látogatás a Nemzetek 
Parkjában, mely a 2008-as Világkiállítás helyszíne volt. Szabad-
idő keretében az Ócenárum megtekintése (a belépőjegy a hely-
színen fizetendő). Este transzfer a lisszaboni repülőtérre, vissza-
utazás Budapestre.

9. nap Érkezés Budapestre a hajnali órákban.

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

2018. március 10-18.

Kétágyas szobában 239 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 319 000 Ft/fő

Illetékek 75 000 Ft/fő

Félpanzió (7 vacsora) felára 29 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 32 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 
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EZERARCÚ PORTUGÁLIA

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal Lisszabonba a kora 
reggeli órákban. Megérkezést követően félnapos városnézés a portu-
gál fővárosban: a középkori Szent György vára és a híres Alfama ne-
gyed, a Szent-Jeromos kolostor (a kerengőbe a belépő a helyszínen 
fizetendő) és a Belém-torony (kívülről) megtekintése szerepel a prog-
ramban. Rövid szabadidő Lisszabonban, majd utazás a tengerparti 
Sesimbrába, a szállás elfoglalása. 

2. nap Reggelit követően a hangulatos Sintra városába vezet az út, 
ahol rövid séta és a XVI. századi Királyi Palota megtekintése. Továb-
butazás autóbusszal a festői szépségű Cabo da Rocá-hoz, Európa 
legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről lenyűgöző 
látvány tárul a kéklő óceánra. Délután utazás Sesimbrába, útközben 
rövid megálló Lisszabonban. Szállás Sesimbrában.

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 rövid 
szabadidő után továbbutazás Fatimába. a világhírű búcsújáróhelyre. 
Szállás Fatimában.

4. nap Reggelit követően utazás Portóba, mely az ország egyik legkü-
lönlegesebb hangulatú városa borospincéivel, a Ribeira-negyed szí-
nes cserepes házaival és az Eiffel tervezte kétszintes híddal. A város-
nézést követően látogatás egy borospincében, borkóstolóval. Szállás 
Ofirban.

5. nap Elutazás Bragába, amelyet számos temploma miatt a „portugál 
Rómának" is neveznek. A történelmi városrész megtekintése a Jó Jézus 
búcsújáró templommal, amely egy magas hegyen emelkedik. Továbbu-
tazás Ponte de Limába, a zöld bor városába, majd a XVI. századi Viana 
de Castelo városka érintésével visszautazás Portóba. 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 egyetemi 
könyvtár megtekintése. Továbbutazás a lisszaboni tengerpartra. Út-
közben a Világörökség részét képező kolostor megtekintése Batal-
hában. A kolostor Portugália egyik építészeti remeke, kápolnájában 
van eltemetve Tengerész Henrik, a híres felfedező. A kora esti órák-
ban megérkezés Estorilba, a szállás elfoglalása.

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

2018. április 29. – május 6.

Kétágyas szobában 259 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 349 000 Ft/fő

Illetékek 75 000 Ft/fő

Félpanzió (7 vacsora) felára 29 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 32 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő. 

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

8. nap Kora reggel transzfer a lisszaboni repülőtérre, visszautazás 
Budapestre.
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SZAFARI
KÖRUTAZÁS

ZIMBABWE ÉS BOTSWANA KÖRUTAZÁS
VIKTÓRIA-VÍZESÉS-CHOBE NEMZETI PARK- OKAVANGO-DELTA

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal 
Victoria Falls városába. Éjszaka a repülőgépen. 

2. nap Megérkezés a déli órákban. Transzfer a szállodába. Naple-
mentekor hajókázás a Zambézi folyón. Vacsora és szállás Victoria 
Falls-ban.

3. nap Reggeli után a Victoria-vízesés megtekintése. Dél-Afrika leg-
nagyobb folyóján, a Zambézin alakult ki a föld legszélesebb zuhata-
ga (mintegy 1700 méter), melyet látványos szépsége miatt méltán 
tartanak a világ hét természeti csodája egyikének. A vízesés körül ki-
épített park kilátóhelyeiről akár több oldalról is megcsodálható a 60-
100 méterről alázúduló vízfüggöny. Délután szabad program. Fakul-
tatív programlehetőség: kb. 10 perces helikopteres repülés a vízesés 
felett. Vacsora és szállás Victoria Falls-ban.        
  
4. nap Elutazás minibusszal Botswana északi részére, a négy ország: 
Botswana, Namíbia, Zambia és Zimbabwe határán fekvő Kasane vá-
roskán keresztül a Chobe Nemzeti Park mellett, a Chobe folyó part-
ján fekvő szafari lodge-ba. Késő délután szafari a nemzeti parkban. 
Teljes ellátás és szállás a szafari lodge-ban.

5. nap Egész napos szafari és hajókirándulás az elsősorban hatalmas 
elefántcsordáiról nevezetes Chobe Nemzeti Parkban, Botswana leg-
régebbi rezervátumában, amelyet egykor a busmanok laktak. A fel-
mérések szerint mintegy 50.000 kalahári elefánt él itt. A Chobe folyó 
is rengeteg állatot vonz a térségbe, a víz mellett vízilovak, krokodilok 
is láthatóak. Teljes ellátás és szállás a szafari lodge-ban.

6. nap Hajnalban szafari a nemzeti parkban, majd a reggelit követő-
en transzfer Kasane repülőterére, elutazás helyi kis repülőgéppel az 
Okavango-deltánál fekvő szafari lodge-ba. A világ legnagyobb szá-
razföldi deltáját az Angolában eredő Okavango folyó hozta létre, ami 
Botswanába érve fokozatosan eltűnik a Kalahári homoksivatagban. 
Medréből szinte teljesen hiányzik az iszap, a víz hordalékának zömét 
a homok alkotja, melyet az itt termő növények gyökerei tartanak 
egyben. A folyó így egy nagyon különleges természeti környezetet 
hozott létre, mintegy 15 ezer négyzetkilométeren lagúnákkal, csa-
tornákkal, szigetekkel tarkított vízi paradicsomot, ami számos af-
rikai állatfajnak ad otthont. Vacsora és szállás a szafari lodge-ban. 

7-8. nap Napi két alkalommal szafari gyalogosan, vagy a hagyomá-
nyos, fából faragott kenukkal (mokoro). A vadlesek során az öt nagy-
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vadon (oroszlán, leopárd, bivaly, orrszarvú, elefánt) kívül vízilovak, 
krokodilok, gepárdok, hiénák, páviánok és több mint 400 madárfaj, 
sőt, számos veszélyeztetett állatfaj, így például akár az afrikai vad-
kutya is látható. Teljes ellátás és szállás a szafari lodge-ban.   

9. nap Hajnalban szafari a nemzeti parkban, majd a reggelit köve-
tően visszautazás helyi kis repülőgéppel Maunba. Átszállás a nem-
zetközi járatra. Hazautazás átszállásokkal. Éjszaka a repülőgépen. 

10. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest - Victo-
ria Falls, Maun- Budapest útvonalon, helyi repülőjárattal Kasane-Okavango Delta-Maun között, a körutazás alatt légkondicionált 
minibusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szafari lodge-ok, szállodák kétágyas, zuhanyozós 
szobáiban, az Okavango-deltánál kétágyas, zuhanyzós sátrakban, szafari parkokban teljes ellátás, a Viktória-vízesésénél félpanzi-
ós ellátás, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.  

2018. január 16–25.

Kétágyas szobában 1 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 605 000 Ft/fő

2018. május 16-25.

Kétágyas szobában 1 829 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 952 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Fakultatív program (min. 2 fő)

Helikopteres repülés a vízesés felett 56 000 Ft/fő

Vízumdíj Zimbabwéba lépéskor 30 USD/fő

Minimum létszám 10 fő. 
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NAMÍBIA 
NAMÍB-SIVATAG, SWAKOPMUND, ETOSHA NEMZETI PARK

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással Windhoekba. 

2. nap Megérkezés a délelőtti órákban. Transzfer a szállodába. Dél-
után városnézés a namíbiai fővárosban a főbb látnivalók megtekin-
tésével: a gyarmati időkből fennmaradt Christus Kirche templom, a 
parlament épülete (Tintenpalast), és a városi erőd (Alte Feste). Séta 
a főutcán ahol számtalan érdekes üzletet, könyvesboltot, kézműves 
piacot fedezhet fel az érdeklődő.  Vacsora és szállás Windhoekban.

3. nap Reggeli után elutazás a Namíb-sivatagban található szál-
láshelyre. Az Atlanti-óceán partvidékén húzódó sivatag a föld leg-
régebbi pusztasága, 1600 km hosszan, és mintegy 50-160 km szé-
lességben terül el Namíbia dél-nyugati részén. A Magyarországnyi 
méretű sivatag belső része igazi homoksivatag, ahol a szél gyakran 
óriási homokdűnéket alkot. Késő délután, naplemente idején érke-
zés a dűnék lábainál fekvő sivatagi lodge-ba, ahol vacsora és szállás. 

4. nap Reggeli után kirándulás a Namíb-sivatag egyedülálló termé-
szeti látnivalójához, Sossusvlei gigantikus homokdűnéihez (egyikük 
több mint 300 méter magas), melyek a világ legmagasabb ilyen jel-
legű képződményei. Lehetőség nyílik az egyik dűne megmászására, 
a sivatagi táj végtelen nyugalmának megtapasztalására. Ezt köve-
tően a túra a Sesriem kanyonban folytatódik, melynek szabálytalan 
formáját, 30-40 méter magas falait évszázadok eróziója formálta. 
Vacsora és szállás a sivatagi lodge-ban.

5. nap Továbbutazás az óceánpart irányába, a Solitaire, a Gaub és 
a Kuiseb kanyonok érintésével. Az út a namíbiai kősivatag kietlen 
holdbéli tájra emlékeztető vidékén halad át. A területen él a botani-
kai szempontból egyedülálló velvícsia (welwitschia mirabilis) külön-
leges, szárazságtűrő növény. Nevét felfedezőjéről, Dr. Friedrich Wel-
witschia osztrák botanikusról kapta.  Megérkezés Swakopmundba 
a délutáni órákban. Séta és rövid városnézés Namíbia egyik kedvelt 
üdülőhelyén. Vacsora és szállás Swakopmundban. 

6. nap Délelőtt félnapos (kb. 3 órás) hajókirándulás során ismerke-
dés a Walvis-öböl gazdag élővilágával. Az óceánparti öblök szám-
talan madárfajnak adnak otthont.  A hajó mellett kis szerencsével 
delfinrajok, fókák is láthatók. A hajón osztrigát és frissítőket szol-
gálnak fel. A program után visszautazás Swakopmundba, ahol sza-
badprogram. Vacsora és szállás Swakopmundban.

7. nap Korán reggel elutazás az ország északi részére, Twyfelfonte-
inbe. Útközben a vulkáni eredetű „Burnt Mountain” és a vidék több 
ezer éves ősi sziklarajzainak megtekintése. A területen, amely ma 
az UNESCO Világörökségének része, közel 2500, vadászjeleneteket, 
különböző rituálékat ábrázoló sziklarajzot tártak fel a kutatók. Va-
csora és szállás Twyfelfontein közelében. 

8. nap Délelőtt a „megkövült erdő” azaz a több mint 200 millió éves 
fatörzsek maradványait tartalmazó folyómeder megtekintése, 
majd továbbutazás az Etosha Nemzeti Parkba, mely a világ egyik 

SZAFARI
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legrégibb vadrezervátuma. A több mint negyed Magyarország-
nyi terület több száz emlős- és madárfaj otthona. Egy rövid vad-
les után bejelentkezés a nemzeti park melletti lodge-ba, ahol va-
csora és szállás.

9. nap Egész napos vadles az Etosha Nemzeti Parkban. A több mint 
22 ezer km²-es park jelentős részét kitevő mocsár az esős évszak-
ban (novembertől-áprilisig) szinte egy hatalmas tóvá alakul.  A sű-
rű, bozótos területeken nagy számban élnek oroszlánok, orrszarvúk, 
zsiráfok, antilopfélék és elefántok, valamint rengeteg madárfaj. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest-Wind-
hoek-Budapest útvonalon, a körutazás alatt nem légkondicionált mini busszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négy-
csillagos szállodák illetve szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, félpanziós ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

Köztük számos, mára már veszélyeztetett faj is megtalálható. 
Vacsora és szállás a nemzeti park melletti lodge-ban.

10. nap Reggel visszautazás Windhoekba, útközben látogatás egy 
fafaragásokat áruló piacon. Vacsora és szállás Windhoekben.

11. nap Transzfer a repülőtérre, hazautazás menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással Budapestre. 

12.nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2018. április 1–12.

Kétágyas szobában 949 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 025 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

2018. június 17–28. 

Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 088 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Vízumdíj 52 000 Ft/fő

Minimum létszám 10 fő. 
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UGANDA 
MURCHISON FALLS, KIBALE NEMZETI PARK, BWINDI NEMZETI PARK 

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal 
Közép-Ugandába, Entebbébe. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap Érkezés a hajnali órákban, transzfer a szállodába. A város Af-
rika legnagyobb tava, a Viktória-tó egyik félszigetén fekszik. Rövid 
pihenő után kirándulás a tó partján kialakított botanikus kertben, 
mely a térséget jellemző növény- és madárvilágot mutatja be. Szál-
lás Entebbében.
 
3. nap Reggeli után elutazás a Murchison Falls Nemzeti Parkba. 
Uganda legnagyobb rezervátuma nevét a területet átszelő Ní-
lus egyik vízeséséről kapta. Útközben látogatás a Ziwa Orrszarvú 
Menhelyen. Az intézetet a fehér és fekete orrszarvúk szaporodá-
sának elősegítésére hozták létre azzal a céllal, hogy helyreállítsák 
a megfogyatkozott rinocérosz állományt Uganda természetvé-
delmi területein. A gyalogtúra során lehetőség nyílik a vadállatok 
egészen közeli megfigyelésére. A program után továbbutazás a 
Nílus mentén a nemzeti park közeli szálláshelyre. Ebéd útközben 
egy helyi étteremben. 

4. nap A délelőtti szafari során a park szavannás területein oroszlá-
nok, zsiráfok, elefántcsordák, bivalyok láthatók. Délután a környék 
felfedezése egy hajós szafari alkalmával, mely nemcsak a vízi vadvi-
lág megfigyelésére hanem madárlesre is lehetőséget nyújt. A folyó 
ezen szakasza mintegy négyezer vízilónak és a hatalmas nílusi kro-
kodilnak ad otthont, a part mentén lenyűgöző színekben pompázó 
jégmadarak és gyurgyalagok figyelhetők meg. Szerencsével a ritka, 
egyes feltételezések szerint a dodó és a dinoszaurusz kereszteződé-
séből származó papucscsőrű madár is látható. A kirándulás végén a 
névadó vízesés megtekintése. A Nílus egy mindössze 7 m szélességű 
szoroson áthaladva 40 méter magasról zúdul a mélybe. Vacsora és 
szállás a Murchison Falls Nemzeti Park közelében.

5. nap Korán reggel elutazás a Kibale Nemzeti Parkba. Uganda dél-
nyugati, hegyes-dombos vidékén csodálatos, az eddig megszokot-
tól teljesen eltérő tájakon vezet az út. A Rwenzori hegyek lábánál 
fekvő Fort Portal környéke mélyzöld teaültetvényekkel teli. Dél-
után gyalogtúra a Kibale erdő keleti szélén, a helyi közösségek ál-
tal létrehozott Bigodi Wetland menedékhelyen. A mocsaras vidéken 
olyan állatok figyelhetők meg mint a kék majmok, turákok, páviá-
nok, mongúzok, vagy vidrák. Vacsora és szállás a Kibale Nemzeti 
Park területén.

6. nap Reggeli után félnapos gyalogtúra a Kibale Nemzeti Park-
ban. Az erdős terület három nagy, több mint 100 tagot számláló 
csimpánz közösség, valamint több veszélyeztetett faj, mint a vö-
rös kolobusz majmok és a ritka csuklyás cerkófok élőhelye. A tró-
pusi erdőben sétálva kis szerencsével egészen közelről láthatók a 
csimpánzok. Továbbutazás a Queen Elisabeth Nemzeti Parkba. A 
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természetvédelmi területet keletről és nyugatról egy-egy tó, észa-
kon a Rwenzori-hegyek (a Hold hegyei) övezik, melynek legmaga-
sabb, négyezer méter feletti csúcsait gyakran hó fedi. Vacsora és 
szállás a nemzeti parkban.

7. nap Hajnali és napközbeni szafari a Queen Elisabeth Nemzeti 
Parkban. Az egykor vulkanikus terület változatos domborzatának, 
növényvilágának köszönhetően ma Uganda vadállományban egyik 
leggazdagabb része. A szafari során oroszlán, erdei disznó, bivaly, 
elefánt, impala, a szikes tavaknál flamingó, pelikán, víziló tűnhet fel 
a közelben. Vacsora és szállás a nemzeti parkban.

8. nap Reggeli után elutazás a park déli részére, Isasha környékére, 
amely elsősorban a fára mászó oroszlánok élőhelye. Egész Afriká-
ban talán ezen a területen a legnagyobb a valószínűsége, hogy az itt 
honos fügefák alacsonyabb ágain megfigyelhetők legyenek ezek az 
állatok. Látogatás az Ugandában jellemző mocsári antilopok párzó 
helyén. Továbbutazás a Bwindi Nemzeti Parkba. A Kongó és Ugan-
da határán fekvő nemzeti park neve áthatolhatatlan erdőt jelent és 
elsősorban az ország legnagyobb nevezetességének, a hegyi goril-
lának az élőhelye. A mintegy 25 ezer éves erdős területen rendkívül 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest-Entebbe-Bu-
dapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal és terepjárókkal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és 
négycsillagos szállodák, szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban. Entebbében reggelis, a 3. naptól teljes ellátás, baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető.

ritka hüllők, pillangók és madárfajok is élnek. Vacsora és szállás a 
Bwindi Nemzeti Park közelében.

9. nap Egész napos gorilla-les. A parkban 340 egyedet regisztráltak, 
ami a föld állományának csaknem a fele. A hegyi gorillákat a kiha-
lás szélén, a kritikusan veszélyeztetett fajok között tartják nyilván. 
Számuk csak az utóbbi időben indult lassú növekedésnek.  Az eliga-
zítás utáni gyalogtúra az esőerdőben és a bambusszal benőtt hegyi 
lejtőkőn akár egész nap is tarthat. Ha sikerül a helyi vezetők irányí-
tásával egy gorilla család nyomába kerülni, az állatok egész közel-
ről, kb. 6 méterről akár egy órán keresztül is megfigyelhetők. Vacso-
ra és szállás a Bwindi Nemzeti Park közelében.

10. nap Reggeli után visszautazás Uganda fővárosába és egyben 
legnépesebb városába, a nyüzsgő Kampalába. A mintegy 8 órás út 
az Uganda jellegzetes, zöldellő hegyi tájain, festői vidékein vezet ke-
resztül. Az utazás emlékezetes pillanata az Egyenlítőn való áthala-
dás. Rövid pihenő az itt kialakított látogatóközpontban. Éjszaka ha-
zautazás menetrend szerinti járatokkal, átszállással. 

11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2017. december 1-11.,  2018. február 2-12.

Kétágyas szobában 1 253 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 369 000 Ft/fő

Illetékek 119 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
Minimum létszám 10 fő. 
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TANZÁNIA, ZANZIBÁR
LAKE MANYARA NEMZETI PARK, SERENGETI NEMZETI PARK, NGORONGORO KRÁTER 

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással a tanzániai Arushába. Megérkezés az esti órákban a 
Meru hegy lábánál fekvő városba. Transzfer a szállodába. Vacsora 
és szállás az Arushától kb. 20 km-re, a Duluti-tó partján fekvő, ká-
véültetvényekkel övezett afrikai stílusú lodge-ban. A szálláshely kö-
rül kialakított ösvényeken sétálva számos afrikai madárfaj figyel-
hető meg.

2. nap Reggeli után elutazás a Lake Manyara Nemzeti Parkba. Út-
közben ismerkedés az ország etnikailag egyik legszínesebb, maszá-
jok által is lakott két településével, Makuyuni és Mto wa Mbu fal-
vakkal. Lakóik már elsősorban banánnal kereskednek, de a maszájok 
által tartott ősi szokások a mai napig megfigyelhetőek. Továbbuta-
zás a nemzeti park területére, mely nevét a helyiek által a kunyhó-
ik építésére használt növényről kapta. A rezervátumban elsősorban 
Tanzánia madárvilágát ismerheti meg az idelátogató, az itt regiszt-
rált mintegy 400 madárfajból kis szerencsével akár 100 féle is lát-
ható egy egynapos látogatás során. A turisták nagy kedvencei a 
vándorlásuk során feltűnő rózsaszín flamingók, kormoránok, vala-
mint a területre jellemző fára mászó oroszlánok. Ismerkedés a park 

élővilágával Tanzánia egyetlen „Treetop Walkway” túráján, ami 
egy különleges, 370 méter hosszú, legmagasabb pontján 18 méter 
magas, függő hidakból és kiépített kilátókból álló út. Vacsora és 
szállás a nemzeti park közelében fekvő szafari lodge-ban.

3. nap Továbbutazás a maszájul végtelen síkságot jelentő Serenge-
ti Nemzeti Parkba. A Kenyába is átnyúló szafaripark elsősorban az 
éves nagy vadvándorlásról híres, amikor többszázezer zebra, gazella 
vonul át a területen friss legelőket keresve. A rezervátum a vándor-
láson kívüli időszakban is az egyik leggazdagabb vadlesre nyújt le-
hetőséget: bivalycsordák, elefánt, zsiráf, és több ezer antilop, impa-
la élőhelye. Útközben piknik ebéd egy helyi étteremben. Vacsora és 
szállás a park területén található sátortáborban.

4. nap Egész napos szafari a Serengeti rezervátum területén piknik 
ebéddel. Vacsora és szállás a park területén található sátortábor-
ban. Fakultatív programlehetőség: hőlégballonozás a hajnali órák-
ban. A 16 fős légballonok kb. 1 órát repülnek a rezervátum felett, 
csodálatos kilátást nyújtva a háborítatlan növény- és állatvilágra. 
A leszállást követően elegáns angol reggelit (porcelánnal és ezüst 

SZAFARI
KÖRUTAZÁS



otptravel.hu 43

evőeszközökkel) szolgálnak fel a szabadban, ami még emlékezete-
sebbé teszi a kirándulást.

5. nap Elutazás a Ngorongoro kráterhez, útközben piknik ebéddel. A 
több millió évvel ezelőtt működő tűzhányó épen maradt pereme a 
világon a legnagyobb ilyen jellegű képződmény. A fűvel, bozótossal 
benőtt kráter és az alján kialakult szikes tó ma ideális élőhelye szá-
mos afrikai állatfajnak. Útközben a mintegy 45 km hosszú Olduvai 
szurdok, a világ egyik legfontosabb paleoantropológiai helyszínének 
megtekintése, mely komoly szerepet játszott az emberi evolúció 
feltárásában. Az ásatási területen, ahol ősi csontokat, kőeszközö-
ket találtak, jelenleg is zajlik a feltárás. Látogatás a helyi múzeum-
ban. Továbbutazás a szálláshelyre. Vacsora és szállás a Ngorongoro 
Természetvédelmi Terület mellett található szafari lodge-ban.

6. nap Egész napos szafari az egykori vulkán területén piknik ebéd-
del. A kráterbe leereszkedve egyedülálló gazdagságú élővilággal ta-
lálkozhat az utazó.  Az itt élő öt nagyvad (oroszlán, leopárd, kaffer-
bivaly, elefánt, orrszarvú) mellett a kialakult szikes tavak vonzzák 
a madarakat, köztük a rózsaszín flamingókat is. Vacsora és szál-
lás a Ngorongoro Természetvédelmi Terület mellett található sza-
fari lodge-ban.

7. nap Reggeli után visszautazás Arushába, ebéd egy helyi étterem-
ben. Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Zanzibár-
ra. Vacsora és szállás a sziget északi részén, Stone Town-tól kb. 60 
km-re, közvetlenül a tengerparton fekvő szállodában.

8. nap Pihenés félpanziós ellátással Zanzibár szigetén. A Tanzáni-
ához tartozó, az ország partjaitól alig 40 km-re fekvő paradicso-
mi szigetcsoport ma elsősorban fehér homokos, pálmafás, búvár-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest–Arusha–Zan-
zibár–Arusha–Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, a szafarikon maximum 7 fős terepjárókkal, 8 éjszakai 
szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák, szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, a Serengeti Nemzeti 
parkban kétágyas, zuhanyozós sátrakban, teljes ellátás, kivéve Zanzibáron, ahol félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

kodásra csábító, színes korallzátonyokkal tarkított, háborítatlan 
tengerpartjai miatt vált népszerűvé a turisták körében. Mindenképp 
érdemes felkeresni az egykor a világ fűszer kereskedelmi központ-
jának számító és Afrika legősibb városának tartott Stone Town-t is. 
Az óváros alig változott az elmúlt 200 évben, a zegzugos sikátorok, 
a módos indiai kereskedők házait díszítő fából faragott kapuk, erké-
lyek, az omán fennhatóságra emlékeztető mecsetek, az illatos fű-
szerpiacok, bazárok méltán kaptak világörökségi védelmet.

9. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, visszautazás Arushára he-
lyi repülőjárattal, majd hazautazás menetrend szerinti járatokkal, át-
szállással.

10. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2017. december 3-12.

Kétágyas szobában 1 099 900 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 225 000 Ft/fő

Illetékek 109 000 Ft/fő

2018. június 15–24. 

Kétágyas szobában 1 132 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 256 000 Ft/fő

Illetékek 109 000 Ft/fő

Fakultatív program (minimum létszám: 1 fő) 

Hőlégballonozás a Serengeti Nemzeti Parkban 207 000 Ft/fő

Vízumdíj belépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám 10 fő. 
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SZAFARI
KÖRUTAZÁS

1. nap Elutazás Fokvárosba menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással. Éjszaka a repülőgépen. 

2. nap Megérkezés a reggeli órákban. Félnapos autóbuszos és gya-
logos városnézés a gyönyörű fekvésű városban a belváros felhőkar-
colóinak, a Maláj negyed, a Jóreménység vára, a Company Garden és 
a parlament épületének megtekintésével. Jó idő esetén látogatás a 
város jelképévé vált Tábla-hegyre (a kabinos felvonó csak megfele-
lő időjárási viszonyok között közlekedik), ahonnan csodálatos kilátás 
nyílik az Atlanti-óceánra. Szállás Fokvárosban. 

3. nap Egész napos kirándulás a Cape-félszigeten: a 12 Apostol hegy-
vonulata mentén haladva utazás egy, az Atlanti-óceán partján fek-
vő hangulatos halászfaluba. Jó idő esetén hajókirándulás a fókák 
szigetére, ahol kb. 4000 fóka él. Továbbutazás a Jóreménység Foka 
Nemzeti Parkba, ahol az Atlanti- és az Indiai-óceán találkozásának, 
a Cape Point-nak, majd a Jóreménység-fokának megtekintése. Vé-
gül a félsziget egyik különleges látványossága következik, az afrikai 
pingvinek kolóniája Simon's Town mellett. A program végén séta a vi-
lághírű Kirstenbosch Botanikus Kertben. Szállás Fokvárosban. 

4. nap Egész napos kirándulás a Fokváros környékén található bor-
vidékre. Útközben rövid megálló Paarlban, ahol az afrikans nyelv em-

lékművének megtekintése. Továbbutazás Stellenboschba, mely híres 
fokföldi stílusban épült fehér házairól, látogatás a Falu Múzeumban, 
mely az első telepesek életét mutatja be. A túra két, borkóstolóval 
egybekötött látogatást tartalmaz egy borgazdaságban illetve pin-
cészetben. Szállás Fokvárosban. 

5. nap A kora reggeli órákban elutazás menetrendszerinti repü-
lőjárattal a Kruger Nemzeti Parkba, Dél-Afrika legnagyobb és 
leghíresebb vadrezervátumába. A park 147-féle emlősnek, köz-
tük az öt nagyvadnak (oroszlán, leopárd, bivaly, elefánt, orr-
szarvú) és több mint 500-féle madárnak ad otthont. Délután 
szafari helyi vezetőkkel. Vacsora és szállás a nemzeti park kö-
zelében fekvő szafari lodge-ban. 

6. nap Reggel és este szafari helyi vezetőkkel a parkban. Teljes ellá-
tás és szállás a nemzeti park közelében fekvő szafari lodge-ban.
 
7. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjárattal Johannesbur-
gba. Érkezés után kirándulás autóbusszal a Lesedi törzsi faluba, 
ahol lehetőség nyílik Dél-Afrika néhány nagy törzsének, erede-
ti életformájának, kultúrájának, táncainak megismerésére. Jel-
legzetes afrikai vacsora a skanzen terültén. Szállás Johannes-
burgban.

DÉL-AFRIKA, ZAMBIA
FOKVÁROS – KRUGER NEMZETI PARK – VIKTÓRIA VÍZESÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, Budapest – Fokváros – Krüger Nem-
zeti Park – Johannesburg – Livingstone – Budapest útvonalon, átszállásokkal, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 8 éjszakai szál-
lás helyi három- négycsillagos szállodák, a Krüger Nemzeti Park közelében négycsillagos szafari lodge kétágyas, zuhanyozós szobáiban, 
reggeli, a Kruger Nemzeti Parkban teljes ellátás, magyar idegenvezető, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

8. nap Reggeli után elutazás menetrendszerinti repülőjárattal Livingsto-
ne-ba.  Transzfer a szállodába. Délután a vízesés megtekintése. Dél-Af-
rika legnagyobb folyóján, a Zambézin alakult ki a föld legszélesebb zu-
hataga (mintegy 1700 méter), melyet látványos szépsége miatt méltán 
tartanak a világ hét természeti csodája egyikének. A vízesés körül kiépí-
tett park kilátóhelyeiről akár több oldalról is megcsodálható, a mintegy 
60-100 méterről alázúduló vízfüggöny. Szállás Livingstone-ban. 

9. nap Szabad Program. Fakultatív program lehetőség: helikopteres 
repülés a vízesés felett. (kb. 10 perces). Naplementekor hajókázás a 
Zambezi folyón, amely méltó búcsú Afrikától. Szállás Livinstone-ban.

10. nap Transzfer a repülőtérre. Hazautazás átszállásokkal. Éjszaka 
a repülőgépen.

11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2017. november 26. – december 6., 2018. március 20-30.

Kétágyas szobában 1 186 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 429 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

Vízum Zambiába belépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám 10 fő. 
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Általános szerződési feltételek az OTP Travel Kft. által szervezett külföldi utazásokra
OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21., telefonszám: 354-7300, fax szám: 999-7958, adószám: 10174902-2-41, bankszámlaszám: 
11794008-20500612, BFKH bejegyzési szám: R-0115/92/2001., vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.)

1. Irányadó jogszabályok
Az OTP Travel Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv uta-
zási szerződésekről szóló rendelkezései (Ptk. 6:254. §), az utazási szerződésről szóló 
281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései (a továbbiakban: R.). 

2. Az utazási szerződés létrejötte
Az utazási szerződés a Megrendelő(k)/Utas és az OTP Travel Kft. között az utazási 
szerződés aláírásával és a visszaigazolás kézhez vételével jön létre. Az írásos meg-
rendelésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatko-
zatot, melyeket a R. 4. § (1) bekezdése meghatároz.
Ha a Megrendelő nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (je-
lentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), így teljes bizonyító erejű ma-
gánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Ameny-
nyiben az eljáró személy (megbízott) az OTP Travel Kft. felé a Megrendelő (megbízó) 
és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből 
fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó válik. Az eljáró személy (meg-
bízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – ok-
iratot, tájékoztatót a megbízónak haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró sze-
mély meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, 
eljárásából fakadó – az OTP Travel Kft-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – káro-
kért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyi-
ben az OTP Travel Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt kifejezetten csak 
feltételesen fogadja el, úgy az utazási szerződés létrejön, azonban ilyen esetben az 
OTP Travel Kft. a szerződést követő 10 napon belül – amennyiben az utazás meg-
kezdéséig hátralevő idő ennél kevesebb, 2 napon belül – indokolás nélkül elállhat az-
zal, hogy köteles a már befizetett előleget, és az előleg után a megfizetés napjától 
a visszafizetésig számított időre járó, érintett naptári félévet megelőző utolsó na-
pon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot a Megrende-
lő részére megfizetni.

3. Az utazási szerződés tartalma
3.1 Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő felek adatait,
b) a Megrendelő által megrendelt szolgáltatást,
c) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
d) a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
e) adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,
f) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a 
szolgáltatás díja), forintban meghatározva,
g) a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték 
és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri 
illeték) forintban meghatározott összegét,
h) az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott össze-
gét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának le-
hetőségére vonatkozó megfelelő tájékoztatást,
i) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az OTP Tra-
vel Kft. a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,
j) az arra való figyelemfelhívást, hogy a Megrendelő az utazási szerződésben vál-
lalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását haladéktalanul köteles közölni 
az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szol gáltatóval, valamint
m) utazásközvetítő (amennyiben közreműködésével történik a szerződés megköté-
se) nevét és adatait.
3.2. Az utazási szolgáltatások és díjak:
a) az üdülőprogramok díjai az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: a programok-
nál megadott időtartamú szállást, a megrendelt ellátást, a közlekedés költségét (ki-
véve, ha az OTP Travel jelzi, hogy az ár nem tartalmazza a közlekedés költségét), a 
transzfert a külföldi repülőtérről a szálláshelyre és vissza (kivéve, ha az OTP Tra-
vel jelzi, hogy az ár nem tartalmazza a transzfer költségét, a betegség-, baleset- és 
poggyász biztosítást (kivéve, ha az OTP Travel jelzi, hogy az ár nem tartalmazza), az 
útlemondási biztosítást. A külön fizetendő felárakat az árlista tartalmazza.
b) a programfüzetben feltüntetett szálláshelyek kategóriába sorolásánál, ameny-
nyiben eltér az adott ország kategóriába sorolása a hazaitól, a komfortfokozat ha-
zai besorolás szerinti megfelelőjét is tartalmazza a katalógus. Az OTP Travel Kft. a 
szállodaváltoztatás jogát azonos kategórián belül fenntartja. 
c) szobák: a kétágyas szállodai szobák általában pótágyazhatóak, a harmadik ágy 
pótágy, melyhez külön olvasólámpa nem tartozik. Lehetőség van egyágyas szoba 
foglalására is felár ellenében, az egyágyas szobák – a magasabb ár ellenére – kismé-
retűek. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szobákat érkezés napján 14 órá-
tól lehet elfoglalni, az elutazás napján 10 óráig el kell hagyni. 
d) ellátás: kontinentális reggeli: egy péksütemény vagy kenyér, egy-egy dzsem, mi-
nivaj, kávé vagy tea. Büféreggeli, -ebéd, -vacsora: önkiszolgálás svédasztalos rend-
szerben – tartalma, választéka és minősége a szálloda kategóriájától és a helyi szo-
kásoktól függ. Félpanzió: reggeli és vacsora. Teljes panzió: reggeli, ebéd és vacsora. 
All inclusive ellátás: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, valamint napközben a 
snack-bár választéka és korlátlan mennyiségű ásványvíz, üdítőital, bor, sör, helyi al-
koholos ital, kávé és tea áll rendelkezésre. Ultra all inclusive ellátás: teljes ellátás bü-
férendszerben, minden étkezés: reggeli, késői reggeli, ebéd, snack, vacsora, fagylalt, 
valamint az italfogyasztás (helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok) ingye-
nes. Egyes import italok és a friss gyümölcslevek térítés ellenében kaphatók. Az all 
inclusive ellátást biztosító szállodákban az utasok általában egy karszalagot kap-
nak, mely feljogosít az ingyenes szolgáltatások igénybevételére. Érkezési és eluta-

zás napokon a repülőgép érkezési-indulási időpontja miatt előfordulhat, hogy egyes 
szolgáltatások nem teljes mértékben vehetők igénybe.
e) repülőgép: az utazás minden esetben turistaosztályon történik. Menetrend sze-
rinti repülőjáratokon lehetőség van felár fizetése ellenében magasabb osztályú 
helyfoglalásra. Csoportos utazásnál a repülőjegyeket az idegenvezető adja át a re-
pülőtéren. Egyéni Megrendelők esetében a repülőjegyeket az OTP Travel budapes-
ti repülőtéri irodájában indulás előtt 2 órával lehet átvenni. A repülőjáratok menet-
rendjét a légitársaság határozza meg. A légitársaság a menetrend és az útvonal 
változtatás jogát fenntartják. A pontos indulási és érkezési időpontokat az indu-
lás előtt átadott úti okmányok tartalmazzák. Az utazás első és utolsó napja utazá-
si napnak számít, nem lehet teljes nyaralási napnak tekinteni.
f) programok, városnézések: egész napos városnézés vagy kirándulás: 4–5 órás 
program magyarul beszélő idegenvezetővel. Fél napos program: 2–3 órás városné-
zés vagy kirándulás magyarul beszélő idegenvezetővel. Panorámás városnézés: be-
lépő nélküli, autóbuszos, informatív városnézés helyi idegenvezetővel. Rövid séta: 
maximum 1 óra, mely nem tartalmaz idegenvezetést.
g) fakultatív kirándulás: partnerirodák által szervezett angol, német nyelvű garan-
tált programok. Magyar idegenvezetés minimum 30–35 fő jelentkezése esetén le-
hetséges.
h) transzferek: külföldön a repülőterek és a szálláshelyek között – az autóbuszos 
transzferek csoportosak, így útvonalaik a katalógusban szereplő szállodákat érintik, 
ahol az utasok tartózkodnak. A szállodáknál az utasok ki- és beszállásakor kisebb 
várakozások előfordulhatnak. 

4. Úti okmányok beszerzése
A kiutazáshoz érvényes világútlevél beszerzéséről a Megrendelő gondoskodik. Az 
ennek hiányából eredő összes kárért és költségért az OTP Travel Kft. felelősséget 
nem vállal. Amennyiben az OTP Travel Kft. az utazási szerződés megkötésekor vál-
lalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az OTP Travel Kft. szerzi be és tá-
jékoztatja a Megrendelőt, az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők 
elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költsé-
geiért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A Megrendelő útlevelének a hazaérke-
zést követően még hat hónapig érvényesnek kell lennie. A vízumköteles országok-
nál a vízum díja az árlistában van feltüntetve. A vízumbeszerzés feltételeiről az OTP 
Travel Kft irodái adnak felvilágosítást. 

5. Biztosítás
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, il-
letve poggyászbiztosítást, valamint ha az OTP Travel Kft. a Megrendelő javára szóló 
utazási biztosítást kötött, az OTP Travel köteles a biztosítási kötvényt, az adott biz-
tosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonyla-
tot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadá-
sával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.

6. A Megrendelő által fizetendő teljes díj
6.1. A Megrendelő által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában - magában 
foglalja a megrendelő által igénybe vett szolgáltatások díját, amely magában fog-
lalja a szervezési és eljárási díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték 
és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri il-
leték, a helyszínen fizetendő adók és illetékek) forintban meghatározott összegét. 
6.2. A katalógusban megadott árak nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket, a ví-
zumdíjat, a fakultatív programok árát, esetenként a belépők felárát.

7. Az Megrendelő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje
Az utazási szerződés megkötésekor a megrendelő az általa fizetendő részvételi díj 
legfeljebb 40%-át – kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szi-
gorúbb kötelezettséget ró az OTP Travel Kft-re – köteles megfizetni. Az megrende-
lő által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére a megrendelő az 
utazás megkezdése előtti 15. napig köteles. Az egyedi szerződésben megadott fizeté-
si határidő azonban nem lehet korábban, mint az utazás megkezdése előtti 30. nap, 
kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesí-
tésre van szükség. Amennyiben a megadott időpontig a Megrendelő nem egyenlíti 
ki a teljes fizetendő díjat, az OTP Travel Kft. külön értesítés nélkül elállhat az utazási 
szerződéstől. A Megrendelő ez esetben köteles az OTP Travel Kft-nek a jelen Általá-
nos Szerződési Feltételek 8. pontjában rögzített kötbért – az ott szabályozott módon 
és mértékben – az OTP Travel Kft. írásbeli felhívására megfizetni. Az OTP Travel Kft. 
a Megrendelő által fizetendő teljes díj befizetése ellenében „részvételi jegyet” ad át 
a Megrendelőnek, melyet a társasutazás megkezdése előtt az OTP Travel Kft. meg-
bízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben a megrendelő az utazáson nem vehet 
részt. Társasutazás során a Megrendelő a programban nem szereplő, előre be nem 
fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel vehet igénybe.

8. A Megrendelő által fizetendő kötbér
Ha a Megrendelő az utazás megkezdése előtti 60. napon belül utazását lemondja, 
vagy egyéb nem az OTP Travel Kft-nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, 
az alábbi kötbért tartozik megfizetni:
60–36. nap esetén: a részvételi díj 10%-a;
35–15. nap esetén: a részvételi díj 40%-a;
14–4. nap esetén: a részvételi díj 70%-a;
3 napon belüli lemondás esetén, illetve lemondás nem közlése esetén a rész vételi 
díj 100%-a. A részvételi díjhoz hozzászámítandó a megrendelt fakultatív progra-
mok díja is.
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Az OTP Travel Kft. jogosult az őt megillető fenti összegeket a Megrendelő által 
bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartás-
ra. Amennyiben a Megrendelő által befizetett összeg nagyobb, mint az OTP Tra-
vel Kft-t megillető kötbér, úgy az összeg a Megrendelőnek haladéktalanul visszajár. 
Amennyiben a Megrendelő által befizetett összeg nem fedezi az OTP Travel Kft-t 
megillető összeget, úgy a különbözetet a Megrendelő a lemondás közlésétől, illetve 
a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjá-
tól számított 5 napon belül köteles megfizetni.
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. által szervezett külföldi társasutazáson ható-
sági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továb-
bá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, az OTP Tra-
vel Kft-t megillető és 8. pontban részletezetteknek megfelelően a Megrendelő által 
befizetett díjból (díjelőlegből) kötbér címén visszatartott kártalanítást a biztosító-
társaság – a kártalanítás 80 százalékáig – a biztosítás feltételei szerint megtéríti. 
Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt 
a külföldi társasutazáson, mert törvényes házastársa, gyermeke, szülője, testvére 
vagy élettársa igazolt betegségéből vagy halálából vált utazásképtelenné. A bizto-
sítótársaság a kártalanítást abban az esetben téríti meg, ha a lemondás az utazás 
megkezdésének időpontjáig megtörténik. 
Ha azonban a Megrendelőt saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jog-
szabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak 
az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások 
forint ellenértékére tarthat igényt. A Megrendelő a részvételi díjban szereplő közös 
költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatéríté-
sét nem követelheti. 
Ha a Megrendelő saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hi-
ánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyan-
ezen ok miatt a Megrendelőnek ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyer-
meke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 8. pont szerinti kötbért 
tartozik megfizetni. 

9. A Megrendelő által fizetendő teljes díj módosítása
Az OTP Travel Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a rész vételi dí-
jat felemelheti az alábbi okokból:
a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb 
kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
c) deviza – az OTP Travel Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatáro-
zott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt.

10. Engedményezés
A Megrendelő az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult 
olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződés-
ben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről a Megrendelő haladékta-
lanul köteles az OTP Travel Kft-t tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően ke-
letkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt 
többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

11. A szerződés módosításának kezdeményezése a Megrendelő részéről
Ha a Megrendelő az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegé-
szítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezde ményezi, a Meg-
rendelő köteles az OTP Travel Kft. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit 
a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség 2000 Ft mó-
dosításonként. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, uta-
zók létszámának csökkenése – módosítására a Megrendelő részéről tett kezdemé-
nyezést – függetlenül a Megrendelő által használt elnevezéstől – az OTP Travel Kft. 
az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti. Az OTP Travel Kft. a Megrendelő ál-
tal szándékolt új szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elállásra 
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, és mint új szerződést köti meg.

12. A Megrendelő elállása a szerződéstől
A Megrendelő az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás meg-
kezdése előtt bármikor elállhat. Ha az OTP Travel Kft. az utazási szerződés valamely 
lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosí-
tani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles 
erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben a Megrendelő 
elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a megemelt szolgálta-
tási díjjal együtt, a felek az utazási szerződést módosítják. A Megrendelő a dönté-
séről köteles az OTP Travel Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a Meg-
rendelő a változás közlésétől számított 15 napon belül elállási szándékát nem jelenti 
be, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szerződésmódosítást 
elfogadta. (A változás közlésétől számított határidő számításánál a közlést tartal-
mazó értesítés kézhezvételének időpontja az irányadó. Amennyiben ez nem állapít-
ható meg, úgy a postai úton feladott küldeményt a feladástól számított 5. napon 
kézbesítettnek kell tekinteni.)
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. által megtenni kívánt jelentős módosítások mi-
att áll el a szerződéstől, úgy az alábbi jogok illetik meg:
a) a Megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgálta-
tásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az OTP Travel Kft.-nek lehetősége van,
b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a 
Megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az OTP Travel Kft.-
nek a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az ezen összeg után az uta-
zási szerződés megkötésétől a visszafizetésig tartó időre az érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ka-
mat megfizetésére köteles, továbbá köteles megtéríteni a Megrendelőnek az elállás 
következtében felmerült kárát.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazá-
si szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célor-
szágokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az OTP Travel Kft. 
köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a he-
lyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az OTP Travel Kft. köteles 
a díjkülönbözetet a Megrendelőnek megtéríteni. Ebben az esetben a Megrendelő
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerző-
dést, vagy
b) elállhat a szerződéstől és az OTP Travel Kft. köteles a teljes befizetett díjat visz-
szafizetni.

13. Az OTP Travel Kft. elállása a szerződéstől
Az OTP Travel Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett 
nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az OTP Travel Kft. nem a Megren-
delő érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,
a) a Megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgálta-
tásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az OTP Travel Kft-nek lehetősége van, és
b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a 
Megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az OTP Travel Kft. 
a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és ezen összeg után az utazási szer-
ződés megkötésétől a visszafizetésig számított időre az érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ka-
mat megfizetésére köteles.
Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az 
OTP Travel Kft. köteles a díjkülönbözetet a Megrendelőnek megtéríteni.
Ha az OTP Travel Kft. nem a Megrendelő érdekkörében felmerült okból áll el az uta-
zási szerződéstől, a jelen pontban meghatározottakon túlmenően köteles a Meg-
rendelőnek az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha
a) az OTP Travel Kft. elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül 
eső), ésszerűen el nem hárítható és a szerződéskötés időpontjában előre nem látha-
tó külső körülmény miatt – ide nem értve valamely személy magatartását, illetve a 
túlfoglalás esetét – került sor, vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri 
el, és az OTP Travel Kft. elállásáról a Megrendelőt írásban, az utazási szerződésben 
megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

14. Az OTP Travel Kft. felelősségvállalása
14.1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az OTP Travel Kft. fe-
lel. Ha az OTP Travel Kft. a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerző désnek megfe-
lelően teljesíti, köteles a szolgáltatási díjat (a részvételi díjat) arányosan leszállítani.
Az OTP Travel Kft. nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, 
ha a Megrendelő a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatá-
rozásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az uta-
zás megkezdését követően az OTP Travel Kft. az utazási szerződésben megha-
tározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más 
megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgálta-
tás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkü-
lönbözet a Megrendelőre nem hárítható át. Ha az OTP Travel Kft. ilyen részszol-
gáltatást nem tud nyújtani, vagy a Megrendelő azt indokolatlanul nem fogadja 
el, az OTP Travel Kft. – amennyiben a Megrendelő erre igényt tart – köteles gon-
doskodni a Megrendelőnek az utazás kiinduló helyére vagy a Megrendelő által 
elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállí-
tásról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével 
csökkentett befizetett díjat visszafizetni. A Megrendelő az utazási szerződés-
ben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogá-
sát az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a 
közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a 
helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő a Megrendelő be-
jelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köte-
les jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát a Megrendelőnek átadni. 
Az utaskísérő köteles az OTP Travel Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, továb-
bá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában 
– ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – a Megrendelő az OTP Travel 
Kft-t köteles tájékoztatni.
14.2. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe ve-
vő Megrendelők létszáma eléri a tizenöt főt, az OTP Travel Kft. köteles gondoskod-
ni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általá-
nosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem 
kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem 
tartanak igényt. Ha az utazást külön járati autóbusszal bonyolítják le, az OTP Tra-
vel Kft. felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utas jegyzék) az autó-
busz vezetőjének rendelkezésére álljanak. 
14.3. Az OTP Travel Kft. felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás tel-
jesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem 
az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető visz-
sza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatar-
tására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazá-
si szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az 
OTP Travel Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt 
képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
A b) és c) pont esetében az OTP Travel Kft. köteles segítséget nyújtani a Megrendelő-
nek, ha nehézségei támadnak.
14.4. Az OTP Travel Kft. kijelenti és a Megrendelőnek a jelen Általános Szerződé-
si Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy az utazási szerződés nem-teljesíté-
séből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a 
részvételi díj) összegének kétszeresében maximált.
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A felek között létrejött utazási szerződés kötelező adatai

Megrendelő neve: ............................................................ ............................................................, lakcíme:  .......................................................................................................................

az utazás megnevezése, helye:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Időpont: ............................................................, pozíciószám: ............................................................, megrendelt szolgáltatások:  .....................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Visszaigazolás száma: ............................................................, a megrendelt szolgáltatás összege: ............................................................, a megrendelt szolgálta-

táson felüli egyéb terhek összege (adók, illetékek, stb.): ............................................................, a megrendelt szolgáltatások az OTP Travel Kft-nek fize-

tendő teljes összege: ............................................................, kötbérmentes lemondási határidő: .......................................................................................................................  

Alulírott ………………………………….…………………………………. ………………………………….…………………………………. kijelentem, hogy az OTP Travel Kft. általános szerződési 
feltételeit megkaptam, azt átolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelezően elfogadom.

Dátum: ………………………………….…………………………………. Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………………….………………………………….

Záradék:
Alulírott ………………………………….…………………………………. kijelentem, hogy az ÁSZF 3.1. j) és 14.4. pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékozta-
tásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

Dátum: ………………………………….…………………………………. Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………………….………………………………….

Az OTP Travel Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatar-
tásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét 
jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
Ha a Megrendelő az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazá-
si szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazás-
közvetítőnél is bejelentheti.

15. Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási szerződéssel kapcsola-
tos külön rendelkezések
Az OTP Travel Kft. által értékesített utazási csomagra, a részvételi díjra és az utazá-
si szerződés feltételeire vonatkozóan a Megrendelő rendelkezésére bocsátott tájé-
koztatónak (a továbbiakban: programfüzet) egyértelműen és pontosan tartalmaz-
nia kell az utazási szerződés tartalmán túlmenően
a) az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát,
b) az úti célt, az útvonalat (útitervet) és a jelentősebb tartózkodási helyeket,
c) a szálláshely helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely 
szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti 
ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatko-
zó figyelemfelhívást, valamint – ha beazonosítható – a komfortfokozat hazai beso-
rolás szerinti megfelelőjét,
d) a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszol-
gáltatásokra nyújt fedezetet,
e) a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és 
egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri il-
leték) forintban meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére vo-
natkozó figyelemfelhívást,
f) a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fenn-
maradó része megfizetésének rendjét,
g) a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját,
h) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet),
i) azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továb-
bá azt a határidőt, ameddig az OTP Travel Kft. az utazásnak a legalacsonyabb lét-
szám el nem érése okán történő elmaradásáról a Megrendelőt értesíteni köteles,
j) az utazással érintett úti okmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt 
egyéb különleges előírásokat, továbbá
k) az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.
l) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő 
indulási és érkezési időpontokat és helyeket,
m) a Megrendelő által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az OTP Travel 

Kft. által szervezetten a részvételi díjban benne foglalt fakultatív progra mokon 
való részvétel feltételeit, 
n) azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, 
illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, valamint 
o) a Megrendelő külön kéréseit, amelyeket az utazási szerződés megkötése előtt 
közölt az OTP Travel Kft-vel.
Az OTP Travel Kft. az utazási csomagként értékesített utazás megkezdése előtt leg-
alább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtar-
tam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – köteles a Meg-
rendelőt (a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét) írásban tájékoztatni 
a következőkről:
a) az OTP Travel Kft-nek a Megrendelő célállomásán található, magyarul vagy ál-
talánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az utazás-
szervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban 
általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegen veze tésre jogosult utaskísérői 
feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában 
arról a telefonszámról vagy egyéb infor mációról, amely lehetővé teszi a Megren-
delő számára az utazás szer vezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi 
utazás szervezőről, amelyhez a Megrendelő szükség esetén segítségért fordulhat,
b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén 
kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehe-
tőségéről,
c) a Megrendelő által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben 
nem tette közzé,
d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, 
valamint a Megrendelő által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas osz-
tályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonatos hálófülke).
Az OTP Travel Kft. fennmartja jogát, hogy a katalógusban foglaltaktól eltérjen, hogy 
a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt a Megrendelővel igazolható 
módon közli.

16. Vagyoni biztosíték
Amennyiben az OTP Travel Kft. nem tesz eleget a Megrendelők házhozszállításá-
ra vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettsé-
gének, akkor a Megrendelő az igényének érvényesítése végett közvetlenül az OTP 
Bank Nyrt-hez fordulhat. Az OTP Travel Kft. ferihegyi irodája az év 365 napján 06:00 
és 22:00 óra között a 297–1900 telefonszámon rendelkezésre áll. Egyéni Megren-
delők részére folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámot az elutazás előtt áta-
dott utaslevél tartalmazza.

Alulírott ....................................................... ezúton nyilatkozom az OTP Travel Kft. szervezésében lefoglalt utazással kapcsolatban a következők szerint:

A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított áfa-törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által 

nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy 

 adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe, 

 adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Dátum: ………………………………….………………………………….

Megrendelő/ Utas aláírása: ………………………………….…………………………………. OTP Travel Kft. aláírása: ………………………………….………………………………….
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OTP Travel irodák

www.otptravel.hu

1061 Budapest, Andrássy út 29.
Tel.: (1) 374-7283, 374-7284
Fax: (1) 374-7282
E-mail: vakacio@otptravel.hu

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.
Tel.: (1) 486-6060, 486-6061, 62, 63
Fax: (1) 338-2447
E-mail: nyaralas@otptravel.hu

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2B Terminál – galéria szint
Tel.: (1) 296-5490, 296-5491 
Fax: (1) 296-5492
E-mail: repter@otptravel.hu

4029 Debrecen, Csapó utca 40.
Tel./fax: (52) 422-588, 342-066
E-mail: debrecen@otptravel.hu

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311-249 Fax: (96) 311-510
E-mail: gyor@otptravel.hu

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415-999 Fax: (82) 416-139
E-mail: kaposvar@otptravel.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416-580 Fax: (76) 493-198
E-mail: kecskemet@otptravel.hu

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504-303, 504-304 Fax: (42) 504-315
E-mail: nyiregyhaza@otptravel.hu

3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
Tel.: (32) 512-015 Fax: (32) 512-016
E-mail: salgotarjan@otptravel.hu

6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552-552 Fax: (62) 552-551
E-mail: szeged@otptravel.hu

INFORMÁCIÓS VONAL: (1) 486 6600
Az OTP Travel az év 365 napján reggel 6 órától este 10 óráig teljes körű 
idegenforgalmi szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Tisztelt Ügyfelünk!

Bízunk benne, hogy valamennyi szolgáltatásunkkal elégedett lesz. Amennyiben valamelyik szolgáltatással 
kapcsolatban észrevétele merülne fel, úgy kérjük, hogy a hatályos jogszabályok szerint a helyszínen idegen-
vezetőnkkel vagy szolgáltató partnerünkkel jegyzőkönyvet vetessen fel, melyet visszaérkezését követően 
8 napon belül szíveskedjék irodánk részére elküldeni. Panaszát természetesen megfelelő körültekintéssel ki-
vizsgáljuk és orvosoljuk. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy amennyiben panasza elbírálását nem megfe-
lelőnek ítéli meg, úgy jogorvoslatért a megyeszékhelyenként működő békéltető testületekhez is fordulhat.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:
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Válasszon több száz útvonal közül igényei szerint 
a hajosut.hu oldalon vagy kérje munkatársaink segítségét!

Szálljon velünk tengerre és  
fedezze fel a tengeri hajók nyújtotta 

élményeket és kényelmet!

hajosut.hu

CSOPORTOS HAJÓÚTJAINK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL:

Alaszka, Panama és Costa Rica, a Karib-tenger vidéke, Ázsia

a Földközi-tenger vidéke, Észak-Európa, a Karib-tenger vidéke



A 2017. július 17-től érvényes THM mértéke 38,6%. 
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A tájékoztatás nem teljes körű. Az aktuális THM mértékéről, a termékek és szolgáltatások részletes 
feltételeiről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett  
vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből!

Az OTP BonusGold hitelkártyához utasbiztosítás  
is tartozik, ráadásul a Mastercard Airport Lounge-ba 
díjmentesen beléphet vele.

Egy kis plusz a reptéri  
várakozáshoz

Mastercard_210x297_Airport_A4_0814_02.indd   1 2017.08.15.   13:23:59
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 UTASBIZTOSÍTÁS
ONLINE 
KEDVEZMÉNNYEL

BIZTONSÁG 
ÉS SEGÍTSÉG
KÜLFÖLDÖN

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

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

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

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

Családok részére kedvezményes díjszabás. 

10% kedvezmény OTP bankkártya-birtokos  
biztosítottak részére.




