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KÖRUTAZÁS IZRAELBEN***

2018. okt. 8-15., 9-16., 11-18., 16-23., 17-24., nov. 1-8., 4-11.

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 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest - Tel Aviv - Budapest útvona-
lon, turista osztályon, feladható 23 kg-os poggyász, 7 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, transzferek, 
kirándulások, városnézések és belépők a program szerint, magyar az út teljes időtartama alatt. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kötele-
ző szervizdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. A program október 17-24-ig debreceni indulással is elérhető.

Tel Aviv – Názáret – Haifa – Kána – Akko – Yardenit – Kapernaum – Tabgha – Jerikó – Holt-tenger – Betlehem – Jeruzsálem – Sion-hegy –  
Ein Karem – Tel Aviv – Jaffa

1. nap Elutazás Budapestről Tel Avivba az EL AL légitársaság repü-
lőjáratával. Érkezés után autóbusszal transzfer Názáretbe, beje-
lentkezés a szállodába, majd vacsora és szállás.

2. nap Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás: Séta a 
UNESCO Világörökség részét képező Akko óvárosában, ahol láto-
gatás a keresztes lovagok várában. Haifán a Stella Maris kolostor 
és a Bahai kert megtekintése kívülről. Továbbutazás Kánába, az új-
szövetségi menyegző helyszínére, majd Názáretben az Angyali Üd-
vözlet Bazilika meglátogatása. Vacsora és szállás Názáretben.

3. nap Reggeli után elutazás a Galileai-tó szent helyeire. Yardenit, 
a híres keresztelőhely megtekintése után Kapernaumban látogatás 
Szent Péter házánál, a régi zsinagógánál. A kenyér és halszaporí-
tás csodájának helyszíne és a bizánci mozaik megtekintése. Továb-
butazás a Nyolc Boldogság hegyére a Ferences Kápolnához, mely a 
Hegyi Beszéd színhelye volt. A Béke kilátóról gyönyörű kilátás nyílik 
az egész tóra és Gaileára. Vacsora és szállás Názáretben.  

4. nap Reggeli után elutazás Jerikóba, ahol a Megkísértés Kolostor 
megtekintése egy kilátóról. Elizeus forrásának megtekintése után 
utazás a Holt-tengerhez fürdési lehetőséggel. Ezután látogatás egy 
különleges sivatagi kilátónál, ahonnan gyönyörű látvány nyílik a Szent 
György kolostorra. Továbbutazás Betlehembe, ahol vacsora és szállás.

5. nap Reggeli után egész napos kirándulás Jeruzsálembe, ahol a vá-
rosnézés során az Olajfák hegyének, a Getshemane kertnek, a Nem-
zetek Templomának (Agóniának) és Szűz Mária sírjának megtekin-
tése. Séta a Via Dolorósán, 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 távol-
ságra található Pásztorok mezejére. Itt jelent meg egy angyal a pász-
toroknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó születését. Látogatás a 
Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés temploma, az Utolsó vacsora ter-
me és Dávid király feltételezett sírja található, majd a Sion és a Jaffa 
kapuk megtekintése. Séta és szabadidő Jeruzsálem óvárosában. 

7. nap Reggeli után utazás Ein Karembe, ahol látogatás Keresztelő 
Szent János templomában és a festői völgy túlsó oldalán található 
Erzsébet és Szűz Mária találkozásának templomában. A városné-
zés folytatása Jeruzsálemben, ahol a Parlament épülete és a Menó-
ra, az ország jelképének megtekintése kívülről. Szabadidő a nyüzs-
gő belvárosban. Vacsora és szállás Jeruzsálemben. 

8. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Aviv-
ba.  Séta az óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, 
a művész negyed és a világítótorony megtekintése után szabad 
program a Karmel piacon. Transzfer a repülőtérre, majd hazauta-
zás az EL AL légitársaság repülőjáratával Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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KÖRUTAZÁS IZRAELBEN MASADÁVAL****

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest - Tel Aviv - Budapest út-
vonalon, turista osztályon, feladható 23 kg-os poggyász, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, 
transzferek, kirándulások és városnézések, belépők a program szerint, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, 
kötelező szervizdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Tel Aviv – Názáret – Haifa – Kána – Akko – Yardenit – Kapernaum – Tabgha – Jerikó – Qumran – Masada – Holt-tenger – Betlehem – Jeruzsálem – 
Sion-hegy – Ein Karem – Tel Aviv – Jaffa

1. nap Elutazás Budapestről Tel Avivba az EL AL légitársaság repü-
lőjáratával. Érkezés után autóbusszal transzfer Názáretbe. Beje-
lentkezés a szállodába, majd vacsora és szállás.

2. nap Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás: Séta a 
UNESCO Világörökség részét képező Akko óvárosában, ahol láto-
gatás a keresztes lovagok várában. Haifán a Stella Maris kolostor 
és a Bahai kert megtekintése kívülről. Továbbutazás Kánába, az új-
szövetségi menyegző helyszínére, majd Názáretben az Angyali Üd-
vözlet Bazilika meglátogatása. Vacsora és szállás Názáretben.

3. nap Reggeli után elutazás a Galileai-tó szent helyeire. Rövid hajókázás a 
tavon, majd  Yardenit, a híres keresztelőhely megtekintése. Kapernaumban 
látogatás Szent Péter házánál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolná-
nál. Tabghában a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci 
mozaik megtekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences 
Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt. A Béke kilátóról gyönyörű 
kilátás nyílik az egész tóra, és Gaileára. Vacsora és szállás Názáretben. 

4. nap Reggeli után elutazás Jerikóba, ahol Megkísértés Kolostor meg-
tekintése egy kilátóról. Útközben látogatás Qumranba, a holt-tengeri 
tekercsek lelőhelyén. Továbbutazás a világ nyolcadik csodájának tar-
tott Heródes kori erődhöz, melyhez kötélpályás felvonóval lehet el-
jutni. A UNESCO világörökség részét képező, Nagy Heródes által ala-
pított Masada-erőd ie. 37-31-ig nyújtott védelmet a behatolókkal 
szemben, a lenyűgöző építményben víztározó, vízvezeték rendszer, 
gabonaraktár és padlófűtéses szauna is volt. Az erődről gyönyörű ki-
látás nyílik a Holt-tengerre és a környező hegyekre. Látogatás a Holt 
tengernél, mely a világ egyik legmélyebben fekvő pontján, 400 mé-
terrel a tengerszint alatt fekszik. Vacsora és szállás a Holt tengernél.

5. nap Reggeli után egész napos kirándulás Jeruzsálembe, ahol a városné-
zés során az Olajfák hegye, a Getshemane kert, a Nemzetek temploma 
(más néven az Agónia bazilikája) és Szűz Mária sírjának megtekintése. Sé-
ta a Via Dolorósán, követve a Keresztút állomásait egészen a Golgota he-
gyén található Szent Sír Templomáig. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

6. nap Reggeli után kirándulás Ein Karembe, ahol látogatás Keresz-
telő Szent János templomában és a festői völgy túlsó oldalán található 

Erzsébet és Szűz Mária találkozásának templomában. Látogatás 
a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés temploma, az Utolsó vacsora 
terme és Dávid király feltételezett sírja található. Majd látogatás a 
város zsidó negyedében, és a Nyugati-fal (Siratófal) megtekintése. 
Vacsora és szállás Jeruzsálemben. 

7. nap Reggeli után utazás Betlehembe, látogatás a Születés templo-
mában, Jézus feltételezett születési helyén, majd kirándulás a Betle-
hemtől 3 km távolságra található Pásztorok mezejére. Itt jelent meg 
egy angyal a pásztoroknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó születé-
sét. Visszatérés Jeruzsálembe, a városnézés folytatása: a Parlament 
épülete és a Menóra, az ország jelképének megtekintése kívülről. 
Szabadidő a nyüzsgő belvárosban. Vacsora és szállás Jeruzsálemben. 

8. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Aviv-
ba. Séta az óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a 
művésznegyed és a világítótorony megtekintése után szabad prog-
ram a Karmel piacon. Transzfer a repülőtérre, majd hazautazás az 
EL AL légitársaság repülőjáratával Budapestre.

2018. október 28. – november 4.

Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 599 000 Ft/fő

Pótágyon 389 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj 13 000 Ft/fő

Minimum létszám 35 fő 
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IZRAEL – JORDÁNIA

2018. november 7–15.

Kétágyas szobában 364 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 499 000 Ft/fő

Pótágyon 354 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj 13 000 Ft/fő

Minimum létszám 35 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest - Tel Aviv - Budapest út-
vonalon, turista osztályon, feladható 23 kg-os poggyász, 8 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, 
transzferek, kirándulások, városnézések, belépők a program szerint, magyar az út teljes időtartama alatt. A részvételi díjon felül fizetendő: 
illetékek, kötelező szervizdíj, vizumdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Tel Aviv – Názáret – Haifa – Kána – Akko – Yardenit – Kapernaum – Tabgha –Amman – Madaba – Nebo-hegy – Kerak – Holt-tenger – 
Betlehem – Jeruzsálem – Sion-hegy – Tel Aviv – Jaffa

1. nap Elutazás Budapestről Tel Avivba az EL AL légitársaság re-
pülőjáratával. Érkezés után autóbusszal transzfer Tiberiasba, 
bejelentkezés a szállodába, majd vacsora és szállás.

2. nap Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás: Názá-
retben az Angyali Üdvözlet Bazilika meglátogatása után Haifán 
a Stella Maris Kolostor és a Bahai kert megtekintése kívülről. To-
vábbutazás Kánába, az újszövetségi menyegző helyszínére. Séta a 
UNESCO Világörökség részét képező Akko óvárosában, ahol láto-
gatás a keresztes lovagok várában. Vacsora és szállás Tiberiasban.

3. nap Reggeli után elutazás a Galileai-tó szent helyeire. Yarde-
nit, a híres keresztelőhely megtekintése után Kapernaumban lá-
togatás Szent Péter házánál és a régi zsinagógánál. Taghában a 
kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci moza-
ik megtekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság hegyére a Fe-
rences Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt. A Béke 
kilátóról gyönyörű kilátás nyílik az egész tóra és Gaileára. Va-
csora és szállás Tiberiasban. 

4. nap Reggeli után elutazás Jordániába. Félnapos panorámás 
városnézés autóbusszal a hét dombra épült jordán fővárosban, 
Ammanban. A program során az ókori városrész, a fellegvár és 
a 6000 fős római kori színház megtekintése kívülről. Vacsora és 
szállás Ammanban.

5. nap Reggeli után utazás Madaba városába, ahol a Szent György 
templom padlóját egy kétmillió mozaikdarabból álló, Szentföldet 
ábrázoló térkép díszíti. Továbbutazás az 1000 méter magasan fek-
vő Nebo-hegyhez, ahonnan Mózes megpillantotta a Szentföldet 
és a Holt-tengert. A Mózes emlékére emelt templom meglátoga-
tása után II. János Pál pápa jordániai látogatásának emlékműve 
is megtekinthető. Utazás Kerakba, az ősi városba, melyet már az 
Ószövetség is említ. A város 930 méterrel a tengerszint felett fek-
szik, az itt található monumentális várból csodálatos kilátás nyílik 
a Holt-tengerre és a Jordán-völgyre. Vacsora és szállás Petrában.

6. nap Reggeli után egész napos gyalogos városnézés Petrában, 
a nabateusok egykor virágzó városában, melyet kb. kétezer évvel 

ezelőtt alapítottak. A vörös homokkőből kifaragott város rom-
jai, hatalmas sírtemplomai és varázslatos természeti környe-
zete egyedülálló komplexumot alkotnak. A romváros legneve-
zetesebb látnivalói a királysírok, a kincsesház, a színház és az 
egykori városközpont a főtemplom maradványaival. Továbbuta-
zás a Holt-tengerhez, ahol vacsora és szállás.

7. nap Reggeli után visszautazás Jeruzsálembe, ahol városnézés so-
rán az Olajfák hegye, a Getshemane kert, a Nemzetek Temploma 
(más néven az Agónia bazilikája), Szűz Mária sírja, majd a Nyugati 
Fal (Siratófal) megtekintése. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

8. nap Reggeli után látogatás a Születés templomában, Jézus fel-
tételezett születési helyén, majd kirándulás a Betlehemtől 3 km 
távolságra található Pásztorok mezejére. Itt jelent meg egy an-
gyal a pásztoroknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó születé-
sét. Látogatás a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés temploma, az 
Utolsó vacsora terme és Dávid király feltételezett sírja található. 
Séta a Via Dolorósán, követve a Keresztút állomásait egészen a 
Golgota hegyén található Szent Sír Templomáig. Vacsora és szál-
lás Jeruzsálemben.

9. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel 
Avivba. Séta az óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapi-
ac, a művész negyed és a világítótorony megtekintése után sza-
bad program a Karmel piacon. Transzfer a repülőtérre, majd ha-
zautazás az EL AL légitársaság repülőjáratával Budapestre.
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SZILVESZTER IZRAELBEN

2018. december 30. – 2019. január 3.

Kétágyas szobában 238 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 315 000 Ft/fő

Pótágyon 219 000 Ft/fő

Szilveszteri vacsora 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 út-
vonalon, turista osztályon, feladott 23 kg-os poggyásszal, 4 éjszakai szálláshely háromcsillagos netanyai szállodában félpanzióval, transz-
ferek, kirándulások és városnézések, belépők a program szerint, magyar idegenvezető az út teljes időtartama alatt. A részvételi díjon felül 
fizetendő: illetékek, kötelező szervizdíj, szilveszteri gálavacsora, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Tel Aviv – Holt-tenger – Qumran – Masada-erőd - Názáret - Kapernaum – Jeruzsálem – Betlehem – Tel Aviv - Jaffa

1. nap Elutazás Tel Avivba menetrend szerinti repülőjárattal. Érke-
zés transzfer Netanyába, ahol bejelentkezés a tengerparti szállo-
dába, majd vacsora a szállodában.

2. nap Reggeli után egész napos kirándulás a Holt-tengerhez, mely 
a világ egyik legmélyebben fekvő pontján, 400 méterrel a tenger-
szint alatt fekszik. Útközben látogatás Qumranban, a holt-tengeri 
tekercsek – az Ószövetség eddigi legkorábbi héber nyelvű kézirata-
inak lelőhelyén. A tekercsek első darabjaira egy beduin kecskepász-
tor bukkant 1945-ben a hegység egyik barlangjában, később még 
további 11 barlangot fedeztek fel, ahonnan összesen kb.900 te-
kercs került elő. Továbbutazás a világ nyolcadik csodájának tartott 
Heródes kori erődhöz, melyhez kötélpályás felvonóval lehet eljut-
ni. A UNESCO világörökség részét képező, Nagy Heródes által ala-
pított Masada-erőd ie. 37-31-ig nyújtott védelmet a behatolókkal 
szemben, a lenyűgöző építményben víztározó, vízvezeték rendszer, 
gabonaraktár és padlófűtéses szauna is volt. 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. Fakultatív szilveszteri vacsora igényelhető.

3. nap Reggeli után egész napos kirándulás, mely során Názáret-
ben az Angyali Üdvözlet Bazilika, majd Kapernaumban Szent Péter 
házának és a régi zsinagógának a megtekintése. Látogatás a Nyolc 
Boldogság hegyére, a Ferences Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd 
színhelye volt. Visszautazás a szállodába, ahol szállás. 

4. nap Reggeli után kirándulás Jeruzsálembe, ahol először az Olaj-
fák hegyéről a városra nyíló kilátás után, a Sion hegyen Dávid ki-
rály feltételezett sírhelyének és az Utolsó Vacsora termének meg-
tekintése. Séta a fallal körülvett város nemrégiben felújított zsidó 
negyedében és a római időkből fennmaradt utcamaradványok kö-
zött. Séta a Via Dolorosán, követve a Keresztút állomásait a Gol-
gota hegyén található Szent Sír Templomáig, és a Nyugati Falnál 
(Siratófalnál). Délután látogatás Betlehemben, a Születés Templo-
mában és a Pásztorok mezején. Visszautazás a szállodába, ahol va-
csora és szállás.

5. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Aviv-
ba. Séta az óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a 
művész negyed és a világítótorony megtekintése után a Karmel pi-
ac meglátogatása. Transzfer a repülőtérre, majd hazautazás az EL 
AL légitársaság repülőjáratával Budapestre.

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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USA – NEW YORK EGYÉNI VÁROSLÁTOGATÁS
1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
New Yorkba. Megérkezés a menetrend szerint Transzfer a brookly-
ni vagy manhattani szállodába. 

2–4. nap A világ egyik legizgalmasabb városában felsorolhatatlan 
számú látnivaló és program várja az utazókat, ezért érdemes felké-
szülten, tervekkel és belépőjegyekkel felszerelkezve érkezni! A ké-
szülődésben szívesen segítünk, az élmények befogadása azonban 
az utazókra vár, hogy azután majd az unokáiknak is elmesélhessék 
milyen érzés volt először megpillantani a kivilágított Empire Sta-
te Buildinget, igazi New York-i hot dog-ot venni az utcai árustól, 
sétálni a 5th Avenue-n, vagy korcsolyázni a Rockefeller Centernél!  
Szerencsére a talpraesett látogatók Manhattanben már az első 
látogatás alkalmával is könnyen elboldogulnak egy térkép segít-
ségével, ugyanis az utcák négyzetrácsos felépítése igazán turis-
tabarát. A tömegközlekedés nagyon jó és a metró a taxival ellen-
tétben gyors is.

AJÁNLOTT LÁTNIVALÓK, KIHAGYHATATLAN PROGRAMOK:
Szabadság-szobor – talán a legismertebb nevezetesség Földünkön. 
Bevándorlók millióinak szemében a szabadság jelképe, hiszen ezt 
pillantották meg elsőként az Újvilágba érkezve.

Wall Street – a város, vagy inkább a világ pénzügyi központja. A 
környéken bankok, brókerházak és ügyvédi irodák mellett itt áll a 
New York Stock Exchange (Értéktőzsde), valamint a Trinity Church 
neogótikus épülete is.

One World Trade Center – az ikertornyok emlékhelye mellett épí-
tett torony a város legújabb nevezetessége, kilátójába már feljut-
ni is élmény. 

Greenwich Village – macskaköves sétányok, olasz pékségek, fran-
cia cukrászdák, egyedi árukat kínáló kis üzletek adják a városrész 
vidéki báját. Éjszaka megelevenedik a környék, éttermek, bárok, 
klubok várják a szórakozni vágyókat. 

KALANDOZÁSOK

EGYÉNILEG
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High Line park, Chelsea market – a régi Oreo kekszgyár is megér-
demel egy látogatást. Kóstolja meg Manhattan legfrissebb sushiját 
és a híres sajttortát! Ebéd után irány a Hudson folyó felőli oldalról 
nyíló High Line, a város legújabb parkja, mely egészen a Pennsylva-
nia állomásig nyújt sétaútvonalat.

Vasalóház – a háromszögletű telken épült ház volt az első acélváz-
ra épült magasház a világon. Alakja miatt vasalónak nevezték el, a 
térképen Flatiron néven találja meg. 

Rockefeller Center – a világ legnagyobb magántulajdonban lévő épü-
letegyüttese egyaránt helyet biztosít az NBC stúdiónak, a Top of 
the Rock kilátónak és a Radio City Music Hall koncert- és színház-
teremnek is. Feledhetetlen élmény télen a filmekből jól ismert arany 
Prométheusz szobor előtt korcsolyázni! 

Empire State Building – az ikonikus épületben minden évben ren-
deznek lépcsőfutó versenyt, ahol a leggyorsabb versenyzők röpke 
10 perc alatt jutnak fel a 86. emeletre. Ne aggódjon, lift is van!

St. Patrick Katedrális – felújítása után teljes pompájában látható 
neogótikus székesegyház az USA legnagyobb katolikus temploma, 
mely megbújik a toronymagas épületek között. 

Fifth Avenue – az egész világon a luxus szinonimájaként emlegetik, 
a legelegánsabb és legdrágább márkák üzletei mind megtalálhatók 
itt, Abercrombie-tól a Saks Fifth Avenue-ig.

Museum mile – két legjelentősebb múzeuma a Metropolitan 
Museum of Art, mely a világ minden tájáról otthont ad műkincsek-
nek az elmúlt 5000 évből. Kreatív térrendezése élménnyé teszi a 
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság közvetlen repülőjárataival vagy átszállás-
sal Budapest – New York – Budapest útvonalon, turista osztályon, repülőtéri transzferek, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) brook-
lyni szálloda kétágyas szobáiban önellátással. A Manhattanbe jutás Brooklynból tömegközlekedéssel kb. 40 percet vesz igénybe; felár ellenében 
manhattani szállás foglalható. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, hosszabbítás ára. A Miami Beach hosszabbítás felára tartalmazza: repülőjegy New York – Miami – 
New York útvonalon turista osztályon, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) szállodában Miami Beach-en, kétágyas szobában, repülő-
téri transzferek. Nem tartalmazza az illetékeket, az étkezéseket, a programokat és a biztosítások árát.

Részvételi díj:
2018. márc. 27. 

– ápr. 1. 
2018. ápr. 

19–24.

2018.máj. 25-30.
2018. nov. 16–21.

2018. jún. 26. – 
júl. 1.

2018. júl. 21–26.

2018. aug. 11–16.
2018. okt. 20–25.

2018. szept. 
21–26.

2018. dec. 5–10.

4 éjszaka kétágyas szobában 129 000 Ft/fő 165 000 Ft/fő 239 000 Ft/fő 189 000 Ft/fő   199 000 Ft/fő

4 éjszaka egyágyas szobában 222 000 Ft/fő   292 000 Ft/fő 369 000 Ft/fő 339 000 Ft/fő 349 000 Ft/fő   
Gyermek ár (szülőkkel egy szobában) 100 000 Ft/fő 129 000 Ft/fő 199 000 Ft/fő 149 000 Ft/fő 159 000 Ft/fő   
Hosszabbítás felára New Yorkban / éj 24 900 Ft/fő 32 000 Ft/fő 32 000 Ft/fő 37 000 Ft/fő 37 000 Ft/fő  
4 éjszaka hosszabbítás kétágyas szobában 
Miami Beachen 179 000 Ft/fő   179 000 Ft/fő 179 000 Ft/fő 179 000 Ft/fő 179 000 Ft/fő

Manhattani szálloda felára / 4 éj 69 000 Ft/fő 69 000 Ft/fő 69 000 Ft/fő 69 000 Ft/fő 69 000 Ft/fő

Illetékek: 128 000 Ft/fő   128 000 Ft/fő 128 000 Ft/fő 128 000 Ft/fő 128 000 Ft/fő

Fakultatív programok árai
Hajózás a Szabadság-szoborhoz 6 000 Ft/fő
One World Trade Center 9 000 Ft/fő
Rockefeller Center 10 000 Ft/fő
Empire State Building 10 000 Ft/fő
Metropolitan Museum, Guggenheim múzeum, vagy MoMA 8 000 Ft/fő
Broadway Show (az árak előadásonként változnak)  22 000 Ft-tól/fő

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.

múzeumlátogatást mindenki számára! A szemben lévő oldalon So-
lomon R. Guggenheim kortárs képzőművészeti gyűjteménye tárul 
elénk az ünnepelt tervező, Frank Lloyd Wright által tervezett ro-
tunda formájú épületben, ami önmagában is megéri a látogatást.  

Central Park – New York tüdeje, területe nagyobb, mint Mona-
co. Számtalan filmben láthattunk szerelmespárokat a Bow hídon, 
gyakorlatlan csónakázókat a tóban, vagy kutyasétáltatókat a Bet-
hesda Fountain környékén. Ne hagyja ki a John Lennon emlékére 
létrehozott Strawberry Fields emlékhelyet sem; csatlakozzon az 
Imagine-t éneklő rajongók táborához!

Lincoln Center – kulturális központ, mely olyan világszerte elis-
mert előadóművészeti létesítményeknek ad otthont, mint a New 

York-i Állami Színház, Városi Balett és Opera, valamint a Filhar-
monikusok. 

Times Square, Broadway – a leghíresebb kereszteződés a világon, 
mely a New York Times szerkesztőségéről kapta a nevét. Üljön ki 
néhány percre városnézés közben a piros lépcsőkre és figyelje a he-
lyiek és turisták hömpölygő egyvelegét! A Broadway színházai min-
den este kiváló produkciókkal várják, jegyéről érdemes előre gon-
doskodni!

5. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre. Megér-
kezés a menetrend szerint (másnap). A program igény szerint 
hosszabbítható New Yorkban, vagy a napsütötte, mesés Mia-
mi Beachen!
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USA – CHICAGO EGYÉNI VÁROSLÁTOGATÁS
1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Chicago-ba. 
Megérkezés a menetrend szerint. Transzfer a szállodába. 

2–4. nap A Michigan-tó partjára épült, a Vészhelyzet sorozatból is 
ismerős, különleges kozmopolita nagyváros idén nyáron akár köz-
vetlen járattal is elérhető Budapestről! A felhőkarcolók mellett a 
legtöbbet fényképezett téma a tóparti homokos föveny, ami men-
tén a belváros kialakult. Chicago elsősorban újító szellemű építé-
szetéről híres. 1871-ben egy tűzvész teljesen elpusztította a tele-
pülést, melynek újjáépítése igazi kihívást jelentett a kor építészei 
számára. Határtalan kreativitásuk bizonyítékaként itt épült fel a 
világ első felhőkarcolója. 

AJÁNLOTT LÁTNIVALÓK, KIHAGYHATATLAN PROGRAMOK:
• Magnificent Mile – elegáns bevásárlónegyed, ahol előkelő üzle-

tek váltják egymást a modern és történelmi épületek között.
• John Hancock Center – a helyiek által „Big John”-ként emlege-

tett százemeletes felhőkarcoló fő vonzereje a kilátó, melyből le-
nyűgöző panoráma tárul a városra.

• Navy Pier – a felújított móló mai formájában nyüzsgő szaba-
didőközpont, ahol az egész család szórakoztatásáról óriáskerék, 
régimódi ringlispíl, műjégpálya, mozi gondoskodik. 

• The Loop – nevét a belváros körül közlekedő magasvasút hurok 
alakú nyomvonaláról kapta. Szálljon fel és tegyen egy kört a vá-
rosban a csikorgó szerelvények egyikén! A házak között megpil-
lanthatja a Chicago folyón átívelő hidakat.

• Willis (Sears) Tower – a világ egyik legmagasabb épületeként 
számon tartott torony nevezetessége a 103. emeleten lévő 
üvegfalú Sykdeck, ahonnan a pompás kilátás mellett a hátbor-
zongatóan izgalmas üveg padló jelent kihívást a látogatóknak. 

KALANDOZÁSOK

EGYÉNILEG
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FEDEZZE FEL A VÁROS KÖRNYÉKÉT IS!
Lincoln Park Zoo – az állatkert könnyen elérhető a belvárosból, a 
belépés ingyenes. 

Oak Park – az építészet iránt kicsit is érdeklődőknek „kötelező” 
program! Frank Lloyd Wright 20 évig alkotott itt és ezalatt létre-
hozta saját, az építészetben úttörőnek számító stílusát. Stúdió-
ja látogatható. A városka érdekessége, hogy itt született Ernest 
Hemingway, szülőháza egy pompás viktoriánus ház korhűen be-
rendezve, ahol bevezetést kapunk a Nobel-díjas író fiatalkorából.

Saugatuck – Chicagótól 2 órás autóútra található üdülőváros a Mi-
chigan tó partján, homokos strandokkal, kikötővel és világítótor-
nyokkal; maga az odavezető út is turistacsalogató. Ideális ötlet a 
városlátogatás néhány napos meghosszabbítására! 

5. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre. Megérkezés a 
menetrend szerint (megérkezés másnap). 
A „szeles város” élményeit California gyönyörű tengerpartján el-
töltött üdüléssel is fokozhatják az utazók! A program igény szerint 
San Diego-i pihenéssel hosszabbítható.

BELÉPŐJEGYEK ÉS PROGRAMOK ÁRAI:
Chicago Sunset Cruise 11 000 Ft/fő
Legyen Ön is részese a csodálatos élménynek, ahogyan a napko-
rong lassan lebukik a felhőkarcolók mögött a Michigan-tó nyugodt 
vizében! Romantikus és látványos 90 perces hajózás egy pohár bor-
ral, vagy sörrel kísérve. Chicago fenséges panorámája a látogatása 
csúcspontját jelenti!

Skydeck Chicago 7 000 Ft/fő
360 fokos panoráma Chicago utcái felett, több mint 400 méter-
rel. A bátor látogatók az üveg terasz szélére állva tekinthetnek le a 
mélybe a 103. emeleti kilátóból! Nem teljes a városlátogatás az iz-
galmas élmény nélkül.

24 órás jegy Hop-on-Hop off városnéző buszra  11 000 Ft/fő
A belvárosban közlekedő városnéző busz lefedi a város fénypontjait 
a Chicago Loop és a River North városrészekben. A busz az év min-
den napján közlekedik és 12 megállóhelyen lehet fel- és leszállni rá. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival Budapest – Chicago – Bu-
dapest útvonalon, turista osztályon, repülőtéri transzferek, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) szálloda kétágyas szobájában ön-
ellátással. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás, hosszabbítás. A San Diego-i hosszabbítás felára tartalmazza: repülőjegy Chicago – San Diego – Chicago útvonalon 
turista osztályon, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) szállodában San Diego-ban, kétágyas szobában, repülőtéri transzferek. Nem 
tartalmazza az illetékeket, az étkezéseket, a programokat és a biztosítások árát.

2018. május 8-13., augusztus 21-26.

Kétágyas szobában 211 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 376 000 Ft/fő

Gyermek ár 169 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Chicagóban / éj 41 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára San Diegóban 299 000 Ft/fő

2018. jún. 19-24., júl. 24–29, szept. 18–23., okt. 23–28.

Kétágyas szobában 267 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 432 000 Ft/fő

Gyermek ár 214 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Chicagóban / éj 41 000 Ft/fő

Hosszabbítás kétágyas szobában San Diegóban 299 000 Ft/fő

Illetékek 128 000 Ft/fő

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.
Az árak a szabad kapacitás függvényében érvényesek. A gyermek ár 14 éves 
korig, 2 felnőttel egy szobában érvényes. FIGYELEM: minden szobában két 
db franciaágy található, mely legfeljebb 4 fő részére nyújt elhelyezést. 
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USA – LAS VEGAS VÁROSLÁTOGATÁS EGYÉNILEG
1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Las Vegasba. 
Megérkezés a menetrend szerint. Transzfer a szállodába. 

2-4. nap Las Vegas fényei nem csak a szerencsejátékok és a csillo-
gás szerelmeseit vonzzák; kiváló célpont azoknak is, akik a Grand 
Canyonra, vagy a dél-nyugat drámai természeti szépségeit felvo-
nultató Nemzeti Parkokra is kíváncsiak. Központja a várost nyíle-
gyenesen átszelő Las Vegas Boulevard mentén épült fel. Kifejezet-
ten naplemente után kel életre a neonfényben tündöklő út, melyet 
mindkét oldalán látványos és hatalmas szállodák szegélyeznek. 
Minden este ingyenes show műsorok szórakoztatják a közönsé-
get a hotelek előtt, ezek közül leghíresebb az Ocean’s filmekből is-
mert Bellagio előtt táncoló szökőkút. A szállodák látogathatók, sőt, 
mindegyik saját bevásárlóközponttal és kaszinóval csalogatja ven-
dégeit. „Ami Las Vegas-ban történt az ott is marad” – tartja a mon-
dás, mi azonban biztosak vagyunk benne, hogy sokáig mesélni fog-
ja az élményeit az, aki ide ellátogat!

AJÁNLOTT LÁTNIVALÓK, KIHAGYHATATLAN PROGRAMOK:
• Caesars Palace - az Ókori Róma elevenedik meg szó szerint a ho-

tel belsejében, ugyanis a szobormásolatok mozognak! A meny-
nyezeti freskók és az aranyozott stukkók vicces atmoszférát ké-
peznek a legmenőbb márkák üzletei közt sétálva. 

• Venetian – mesterséges csatornákon gondolázhatunk, a csa-
tornák felett átívelő hidakról remek fényképeket készíthetünk a 
velencei hangulatot pontosan hozó szállodában. Romantikus va-
csorák méltó színhelye!

• New York New York – Manhattant idéző felhőkarcolók és a Sza-
badság-szobor fogad a bejáratnál, ahol hullámvasúttal csalo-
gatják a fiatal látogatókat. 

• Luxor Hotel – épülete egyiptomi piramis felnagyított változa-
ta, bejáratát itt is egy hatalmas Szfinx őrzi. Érdekessége, hogy 
kívülről csak a felső háromszög van éjszakánként kivilágítva. A 
belsejében fellelhető Tutanhamon sírjának másolata.

• Paris Las Vegas – a Diadalív és az Eiffel torony is helyben látha-
tó, az utóbbiba érdemes jegyet váltani, ugyanis a toronyból re-
mek fényképeket készíthetünk a kivilágított városról! Svédasz-
talos étterme (Le Ville Buffet) egy kis francia falu képét tárja a 
vendégek elé, akik a díszletek közti asztalokon számtalan fo-
gás közül választhatnak a királyráktól a macaronig!

FEDEZZE FEL A VÁROS KÖRNYÉKÉT IS!
Valley of Fire – az anasazi puebló indiánok ősi sziklarajzaihoz Las 
Vegastól kb. 100 km-t kell utazni. A park az ott fellelhető, 150 mil-
lió évvel ezelőtt kialakult vörös homokkő formációkról kapta nevét. 
Nyáron igen magas hőmérsékletre lehet számítani, a kirándulásra 
legalkalmasabb idő a tavasz és az ősz. 

Red Rock Canyon – a városhoz legközelebb eső természeti látványosság 
ideális egy egynapos kirándulásra. A megközelítése is élményszámba me-
nő látványosság, ugyanis az országútról már messziről látszik a sivatag-
ból kiemelkedő vöröslő sziklaegyüttes. Az út mentén kilátópontok és pik-
nikező helyek lettek kialakítva, melyet előszeretettel foglalnak el túrázó 
családok. A parkba behajthatunk autóval, de gyalogosan érdemes bejárni!

KALANDOZÁSOK

EGYÉNILEG
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Zion Nemzeti Park – a parkot azok fogják leginkább értékelni, akik 
szeretnek sétálni, esetleg közepes nehézségű túrákat is terveznek. 
(Természetesen nyáron busz is közlekedik a fő panoráma úton.) A 
park központját a Zion Canyon képezi, melyet a Virgin River for-
mált magának, 600 m magas falait szabdalt vörös csúcsok szegé-
lyezik. Gazdag növényzete és a kanyargó folyó mentén vezető ös-
vények teszik a kedvenc parkunkká!

Hoover-gát – hosszan tartó mérnöki tervezés és előkészületek 
után épült meg a mérnöki csodaként méltatott gát a Colorado fo-
lyó szakaszán. Funkcióját tekintve elsősorban a vízellátást, vala-
mint az áramellátást biztosítja a környék államaiban, mára azon-
ban turisztikai célponttá vált, vezetett túrákhoz lehet csatlakozni, 
ami leviszi a vendégeket a gát aljára is. 

5. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre. Megérkezés a 
menetrend szerint (másnap). 
A pálmafákból sosem elég - Las Vegas után irány a Hawaii-szigetek! 
A program igény szerint üdüléssel hosszabbítható Waikiki Beach-en.

BELÉPŐJEGYEK ÉS PROGRAMOK ÁRAI:
Grand Canyon repülővel, Skywalk  90 000 Ft/fő
A világ legnagyszerűbb természeti csodájaként nyilvántartott 
Grand Canyon arányait leglátványosabban a levegőből tanul-
mányozhatjuk. Utazás Las Vegasból kisrepülővel a kanyon nyu-
gati peremére; a levegőből a Hoover gát és a Colorado folyó is 
jól látható. A landolást követően autóbusszal lehet végig jár-
ni a kilátópontokat, melyek közül az Eagle Point ad otthont a 
Skywalk üveghídjának. A kb. 7 órás program ebédet és transz-
fereket tartalmaz.

Grand Canyon busszal, Skywalk   53 000 Ft/fő
Kiváló választás azoknak, akik a földi közlekedést részesítik előny-
ben. Az út keresztülvisz a Hoover Dam feletti hídon, az ősi Joshua 
fákkal szegélyezett sivatagon, úti célja a Hualapai indiánok ottho-
na: a Grand Canyon nyugati pereme. A parkban körjárattal szállít-
ják a vendégeket a kilátópontokra: izgalmas pillanatokat jelent a 
Skywalk patkó alakú üveghídja 1200 m magasságban.  A kb. 12 órás 
program ebédet és transzfereket tartalmaz.

Helikopterrel a kivilágított Las Vegas felett  31 500 Ft/fő
Madártávlatból élvezhető legjobban a város éjszakai kivilágítás-
ban! A Bellagio előtti szökőkút, a Szt. Márk téren az óratorony és 
a Luxor piramisa a magasból jól szimbolizálja Las Vegas szerepét 
a szórakoztatásban. A program transzfereket tartalmaz, a repülé-
si idő kb. 15 perc.  

Hoover gát helikopterrel  24 000 Ft/fő
Lélegzetelállító kaland a Mead tó és a Colorado folyó felett repül-
ni helikopterrel, melyből elképesztő látványt nyújt a Hoover gát 
mérnöki csodája és az Arizona és Nevada államot elválasztó híd. 
A helikopter mindkét oldalából lehet fotózni és a teljes panorámá-
ban gyönyörködni! A program transzfereket tartalmaz, a repülé-
si idő kb. 6 perc.

Cirque du Soleil show műsor 29 000 Ft-tól/fő
A Cirque du Soleil előadásai már több mint 20 éve képezik Las Veg-
as szórakoztató programjának részét. A 90 perces showműsorok 
egész évben futnak és a zenétől az illúzióig, az akrobatikától a szín-
házig teljes művészi skálát nyújtanak. Minden előadás felejthetet-
len élménnyel gazdagítja vendégeit, hét előadása közül választhat-
nak ízlés és korosztály függvényében.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival átszállással Budapest – Las 
Vegas – Budapest útvonalon, turista osztályon, repülőtéri transzferek, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) szálloda kétágyas szobá-
jában önellátással. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás, hosszabbítás. A hawaii hosszabbítás felára tartalmazza: repülőjegy Las Vegas – Honolulu – Las Vegas útvonalon tu-
rista osztályon, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) szállodában Waikiki Beach-en, kétágyas szobában, repülőtéri transzferek. 
Nem tartalmazza az illetékeket, az étkezéseket, a programokat, a biztosítások árát és az üdülőhelyi díjat. Az Egyesült Államokban az üdülő-
szállodákban bevezetésre került „resort fee” helyben fizetendő, melynek összege 5-15$/fő/nap és szállodánként változó szolgáltatásokat biz-
tosítanak érte, mint pl.: törölközőhasználat a medencénél, ingyenes helyi hívások a szobából, wifi stb. 

2018. márc. 27. – ápr. 1., ápr. 19–24., dec. 5–10.

Kétágyas szobában 186 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 223 000 Ft/fő

Gyermek ár: 150 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Las Vegasban / éj 9 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Hawaii Waikiki Beachen 330 000 Ft/fő

2018. máj. 25-30., jún. 26. – júl. 1., aug. 11–16., nov. 16-21.

Kétágyas szobában 212 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 252 000 Ft/fő

Gyermek ár 168 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Las Vegasban / éj 10 000 Ft/fő

4 éjszaka hosszabbítás felára 
Hawaii Waikiki Beachen 330 000 Ft/fő

2018. júl. 21–26.

Kétágyas szobában 312 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 352 000 Ft/fő

Gyermek ár 250 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Las Vegasban / éj 10 000 Ft/fő

4 éjszaka hosszabbítás felára 
Hawaii Waikiki Beachen 330 000 Ft/fő

2018. szept. 21–26., okt. 20–25.

Kétágyas szobában 250 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 302 000 Ft/fő

Gyermek ár 210 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Las Vegasban / éj 13 000 Ft/fő

4 éjszaka hosszabbítás felára 
Hawaii Waikiki Beachen 330 000 Ft/fő

Illetékek 128 000 Ft/fő

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.
Az árak a szabad kapacitás függvényében érvényesek. A gyermek ár 14 éves 
korig, 2 felnőttel egy szobában érvényes. FIGYELEM: minden szobában két 
db franciaágy található, mely legfeljebb 4 fő részére nyújt elhelyezést. 
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USA – MIAMI BEACH EGYÉNI ÜDÜLÉS

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Miamiba. Megérkezés a menetrend szerint. Transzfer a Miami Bea-
ch-i szállodába. 

2–4. nap Florida állam legismertebb üdülőhelye Miami Beach, mely-
ről mindenki fejében elevenen él a filmekből, magazinokból ismert kép: 
napfény, tenger, homok és pezsgő éjszakai élet. Legtöbbünknek már ez 
is elég indok az utazáshoz, azonban a város ennél sokkal többet kínál! 
Miami Beach vonzereje leginkább a sokszínűségben rejlik. Távolról néz-
ve úgy tűnik, mintha a Miaminak nem is lenne történelme, hiszen a leg-
régebbi épületek is csak az 1920-as, 30-as évekből valók, de ezen nincs 
is mit csodálkozni, mivel maga az állam sincs még 200 éves. Lakosai 
azonban mind gazdag történelemmel rendelkező országok leszárma-
zottai, akik magukkal hozták a saját hagyományaikat. Miami Beach 
közelsége Latin-Amerikához és a Karib-szigetekhez a vendéglátásban 
is megmutatkozik: kubai kávézók, karibi éttermek mozgalmas feszti-
válok várják a látogatókat. Ha betérünk South Beach egyik vendéglőjé-
be, nagy valószínűséggel először spanyolul szólnak hozzánk!  

AJÁNLOTT LÁTNIVALÓK, KIHAGYHATATLAN PROGRAMOK:
• South Beach – 17 utcányi szórakozóhely érdekes hírességekkel 

és színes hétköznapi emberekkel. A díszletet az a több mint 800 
art deco épület biztosítja, ami az Ocean Drive mentén az 1930-
as években épült, a szecesszió Floridai felfogásában flamingók-
kal, egzotikus növényekkel, tengeri figurákkal és a napsugarak 
ábrázolásával. A parton 16 km hosszan elnyúló strand a legme-
nőbb szórakozóhelyeknek nyújt otthont. Kiváló éttermek, bárok, 
sörözők, vendéglők, kávézók váltják egymást. 

• Biscayne Bay – az öböl környékén a „celebek” magánszigeteire, 
fényűző villáikra  kukkanthatunk. Sétahajók minden órában in-
dulnak a Bayside Marketplace-ről. A hajóról az első látványos-
ság a kikötő, mely évente 3 millió utast fogad. Az út folytatódik 
a Star Island körül, ahol számos más híresség mellett Gloria Es-
tefan és Julio Iglesias birtokai is láthatók. 

• Little Havana – a kubai bevándorlók második hazája. Élénk han-
gulat jellemzi a környéket, ahol szivarbolt és kávézó is van. A 
Calle Ocho-n hollywoodi mintára kubai hírességek csillagai ke-
rültek a járdára.

• Vizcaya Museum and Gardens – milliomos iparmágnás építette 
a kastélyt, eredetileg XVI. századi olasz mintára. Az évek során 
számos változtatáson esett át, a reneszánsztól a neoklasszicis-
táig keverednek a stílusok, a legtöbb berendezési tárgy Európá-
ból származik. Csodálatos trópusi kertjében hétvégenként eskü-
vőket tartanak.

KALANDOZÁSOK

EGYÉNILEG
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FEDEZZE FEL A VÁROS KÖRNYÉKÉT IS!
Key Biscayne – képeslapra való fotótéma a világítótorony pálmafák-
kal, széles strandokkal, de a kilátás miatt is megéri a kitérőt! Innen 
nyílik a legszebb panoráma a modern Miamira. 

Miami Metrozoo – az ország egyik legszebb állatkertje olyan különle-
gességekkel, mint a fehér tigris. Elmaradhatatlan attrakciói, mint az 
állatetetés, állatsimogató korhatár nélkül leveszi lábáról a látogatóit. 

North Beach – Északi irányban haladva a belvárost jelentő South Bea-
ch-től ritkul a tömeg, nyugodtabb és csendesebb a környezet. Vásár-
lási lehetőség természetesen itt is adott, azonban kevésbé zsúfoltak 
az utcák és a partmenti rész. 

5. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre. Megérkezés a 
menetrend szerint (másnap). A program igény szerint hosszabbítha-
tó a mexikói Cancúnban, mely Miamitól szinte „kőhajításnyira” vár!

BELÉPŐJEGYEK ÉS PROGRAMOK ÁRAI:
Sétahajózás a Biscayne öbölben 12 000 Ft/fő
A hajózás a legoptimálisabb közlekedési forma, amivel felfedezheti 
Miami Beach fő vonzerejét: a kristálytiszta óceánt és a „celebek” me-
sés villáit rejtő idilli szigeteket. A hajóút kb. másfél órát vesz igénybe.

„Big Bus night tour” 8 000 Ft/fő
Tegyen egy kört a kivilágított Miami Beach csillogó helyszínein! A 
városnéző busz útvonala a belvárostól South Beach fénypontjain 
viszi keresztül, hogy bepillantást nyerjen a nyüzsgésbe.

Seaquarium 15 000 Ft/fő
A vízi élővilágot bemutató szórakoztató park legfőbb attrakciója a 
delfinsimogatás és a delfinekkel úszás. Emellett a pingvinek, fókák, 
különböző halak és lamantin is látható. (A delfines programokhoz 
előzetes bejelentkezés szükséges külön díj ellenében.)  

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival átszállással Budapest 
– Miami – Budapest útvonalon, turista osztályon, repülőtéri transzferek, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) szálloda kétágyas 
szobáiban önellátással. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, hosszabbítás ára. Az Egyesült Államokban az üdülőszállodákban bevezetésre került „resort fee” helyben fi-
zetendő, melynek összege 5-15$/fő/nap és szállodánként változó szolgáltatásokat biztosítanak érte, mint pl.: törölközőhasználat a medencé-
nél, ingyenes helyi hívások a szobából, wifi, stb. A cancúni hosszabbítás felára tartalmazza: repülőjegy Miami – Cancún – Miami  útvonalon 
turista osztályon, 4 éjszakai szállás középkategóriájú (standard) szállodában Cancúnban, kétágyas szobában all inclusive ellátással, repülőté-
ri transzferek. Nem tartalmazza az illetékeket, a programokat és a biztosítások árát.

Everglades Safari Tour 26 000 Ft/fő
Félnapos szervezett program nemzetközi csoporthoz csatlakozva. 
Utazás a szállodától  autóbusszal az Everglades Nemzeti Parkba, a 
világ legnagyobb trópusi lápvidékére. A park 300 különböző madár-
fajta otthona, azonban a kirándulás fénypontját az alligátorok je-
lentik. Légpárnás csónaktúra a mocsárban, ahol eredeti élőhelyén 
láthatók az alligátorok, de a rezervátumban egy show keretében a 
gondozók több hüllőfajt is bemutatnak. 

Key West 29 000 Ft/fő
Egész napos szervezett program nemzetközi csoporthoz csatla-
kozva. Reggeli indulás az Egyesült Államok legdélebbre eső pontjá-
ra 42 hídon és 32 szigeten keresztül. Már maga az utazás is csodá-
latos élmény, a hidak felett pelikánok repülnek át, a szigetek, mint 
smaragd gyöngyszemek emelkednek ki az óceánból. Key West lát-
nivalóit mind a „legdélibb” jelzővel illetik a turistákat útbaigazító 
táblák, úgy, mint „az USA legdélibb pálmafája”, vagy „ az USA leg-
délibb gyógyszertára”! Látogasson el a ma múzeumként funkcioná-
ló Hemingway házba és a világítótoronyhoz is!

2018. márc. 15-20., ápr. 19-24., jún. 14–19., okt. 18–23., nov. 16–21.

Kétágyas szobában 139 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 231 000 Ft/fő

Gyermek ár 105 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára / éj 23 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Cancúnban 240 000 Ft/fő

2018. dec. 5–10.

Kétágyas szobában 199 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 331 000 Ft/fő

Gyermek ár 159 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára / éj 33 000 Ft/fő

Hosszabbítás Cancúnban 240 000 Ft/fő

Illetékek 128 000 Ft/fő

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.
Az árak a szabad kapacitás függvényében érvényesek. A gyermek ár 14 éves 
korig, 2 felnőttel egy szobában érvényes. FIGYELEM: minden szobában két 
db franciaágy található, mely legfeljebb 4 fő részére nyújt elhelyezést.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

USA - NEW YORK CSOPORTOS VÁROSLÁTOGATÁS
Manhattan – Harlem – Brooklyn – fakultatív múzeumlátogatás – vásárlás – a Broadway és a New York-i éjszaka felfedezése

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjárattal. 
Érkezést követően transzfer a szállodába, szállás Manhattanben.

2. nap Félnapos autóbuszos városnézés Manhattanben: Times Squa-
re, Metropolitan Opera, Central Park, Metropolitan Művészeti Mú-
zeum (MET), Fifth Avenue, St. Patrik Katedrális, Rockefeller Center, 
Grand Central Terminal. Látogatás Harlemben, ahol a fókuszban a 
zene és az afro-amerikai kultúra áll. Délután szabadprogram, este 
fakultatív „New York by night” program.

3. nap Fél napos autóbuszos városnézés Manhattanben: Greenwich 
Village, Empire State Building épülete, Vasalóház, Soho, Kínai ne-
gyed, Little Italy, Wall Street, World Trade Center emlékhely, Brook-
lyn híd, fotószünet az East River túloldalán. Pillantás a Szabadság 
szoborra a Battery Parkból, majd hajóval átkelés a Szabadság szi-

getre, a szobor talapzatához. Fakultatív Broadway show – est a 
rivaldafényben, egy musical megtekintése.

4. nap Egész napos szabadprogram. Vásároljon Woodbury outlet üz-
leteiben, amely Manhattantől kb. 1 órányi busz útra található, vagy 
maradjon a Cityben és tartson velünk reggel a Chelsea marketre és 
a piac mellett induló High Line Parkba, mely az egykori vasúti vá-
gány nyomvonalán kiépült szabadidő park látványos térelemekkel! 
A Manhattan déli csücskében az ikertornyok helyén épült legújabb 
torony, a One World Observatory látogatása nem csupán a kilátás 
miatt ajánlott, építészetileg is felejthetetlen élményt nyújt. 

5. nap A művészetrajongók 150 múzeum közül választhatnak 
érdeklődésük szerint modern vagy klasszikus témában, a sportért 
lelkesedők pedig biztosan találnak egy amerikai foci-, vagy kosár-
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2018. augusztus 18-24., október 20-26.

Kétágyas szobában 369 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 599 000 Ft/fő

Gyermek ár 299 000 Ft/fő

3. személy – felnőtt 332 000 Ft/fő

Félpanzió felára (5 vacsora) 62 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám 35 fő 

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat. 
Gyermek ár: legfeljebb két max.18 éves gyermek két teljes árat fizető 
felnőttel egy szobában.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – New York – Budapest 
útvonalon, a városnézések alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás deluxe kategóriájú (helyi négycsillagos) szálloda kétágyas 
szobáiban reggelis ellátással, programok a leírás szerint, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ESTA engedély, 
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

meccset, melynek hangulata annyira magával ragadó, hogy még 
évekig fogják mesélni a barátainak!

6. nap Reggeli a szállodában, még néhány óra Manhattanben - egy 
utolsó sétára, vagy az elmaradt ajándékok megvásárlására, majd 
kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazaindulás 
menetrend szerinti járattal. 

7. nap Megérkezés Budapestre másnap.

SZÁLLÁS: FAIRFIELD INN & SUITES ****
New York – Midtown Manhattan – Penn Station
A szálloda központi elhelyezkedése biztosítja, hogy a legnépsze-
rűbb látványosságok gyalogosan néhány perces sétával megköze-
líthetők. Az ikonikus Empire State Building, a Macy’s áruház, a Ma-
dison Square Garden csarnoka és a Herald Square üzletei is egy-egy 
háztömbnyire helyezkednek el a szállodától, de a közelben számos 
étterem és kávézó is várja Önöket Manhattan szívében!
A legtöbb szobában 2 db franciaágy található, kényelmes elhelye-
zést nyújtva 3-4 fős családok részére is! Minden szoba légkondicio-
nált és lapos képernyős TV-vel felszerelt.
A hotel tetőteraszán saját bár található, panoráma kilátással Man-
hattan felhőkarcolóira, kellemes felüdülést nyújtva egy hosszú, vá-
rosnézéssel töltött napot követően. Kezdje a napokat finom bü-
féreggelivel és használja az ingyenes WIFI szolgáltatást a nap 
bármely szakában!

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
New York by night 29 000 Ft/fő
Broadway Show 29 000 Ft/fő
One World Trade Center belépőjegy 9 000 Ft/fő
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

USA – KELETI PART, A NIAGARA VÍZESÉS ÉS TORONTO
New York / Manhattan – Niagara-vízesés – Toronto – Amish vidék – Gettysburg – Washington DC – Philadelphia

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, Fifth Avenue, St. Patrick 
katedrális, Rockefeller Center, Greewich Village, Soho, Kínai negyed, 
Little Italy, Wall Street, 9/11 Emlékhely. Manhattan híres panorámá-
ja megtekinthető egyénileg az Empire State Building tetején lévő ki-
látóból. Pillantás a Szabadság szoborra a Battery Parkból, majd ha-
jóval átkelés a Szabadság szigetre. Szállás Manhattanben.

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

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

5. nap Reggeli után a vízesés felfedezése egyénileg vagy részvétel 
az idegenvezető által ajánlott fakultatív programon: a „Hornblo-
wer” elnevezésű hajós programon, mely keretében hajókázás a dü-
börgő Patkó-zuhataghoz és ebéd a Skylon Tower panoráma étter-
mében, ahonnan szép látvány tárul a Niagarára. Délután kirándulás 
autóbusszal Torontóba, ismerkedés a kanadai város látnivalóival. 
Szállás a vízesés közelében.

6. nap Reggeli, majd az utazás folytatása Amish Country-ba, a XVII. 
századi európai kultúrát és hagyományokat máig hűen megőrző 
„amis” közösség által lakott vidékre. Szállás Lancaster környékén.
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7. nap Utazás déli irányban az Appalache-hegységen át a vadre-
gényes Susquehanna-folyó mentén. Megálló Gettysburgben, ahol 
az amerikai polgárháború egyik legnagyobb csatája zajlott. Dél-
után érkezés az ország fővárosának, Washingtonnak a környéké-
re, a szállás elfoglalása.

8. nap Egész napos városnézés az Államok fővárosában: Capitoli-
um, Fehér Ház, a Washington emlékmű, Vietnámi Veteránok Em-
lékműve, Jefferson emlékmű, Lincoln emlékmű, a II. Világhábo-
rúban elesett katonák emlékére állított Iwo Jima emlékmű, az 
Arlington Temető megtekintése, ahol többek közt John Fitzgerald 
Kennedy nyugszik. Szállás Washington környékén.

9. nap Elutazás autóbusszal a nemzet bölcsőjének is nevezett 
Philadelphiába, ahol az Alapító Atyák egykor aláírták a Füg-
getlenségi Nyilatkozatot és az Alkotmányt. Félnapos városné-
zés: Independence Hall, Liberty Bell, Városháza, Fairmount Park. 
Szállás Philadelphia környékén.

10. nap Utazás New Yorkba a repülőtérre, útközben pihenő és 
vásárlási lehetőség egy bevásárlóközpontban, majd menet-
rend szerint transzfer a repülőtérre, utazás átszállással Bu-
dapestre.

11. nap Megérkezés a menetrend függvényében.

2018. augusztus 18–28.

Kétágyas szobában 669 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 892 000 Ft/fő

Gyermek ár 299 000 Ft/fő

3. személy - felnőtt 589 000 Ft/fő

2018. október 15–25.

Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 884 000 Ft/fő

Gyermek ár 299 000 Ft/fő

3. személy - felnőtt 569 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Belépők felára 19 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.
Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető fel-
nőttel egy szobában.

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 három-, és négycsillagos) 
szállodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, programok leírás szerint, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: 
illetékek, ESTA engedély, belépők felára, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)
New York - helikopterezés 65 000 Ft/fő
Top of the Rock kilátó 10 000 Ft/fő
Niagara - hajózás és ebéd a kilátóban 23 000 Ft/fő 
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CSALÁDI
ÉLMÉNY

USA – NIAGARA, NEW YORK, FLORIDA KÖRUTAZÁS - CSALÁDDAL IS!

1. nap Elutazás Budapestről Torontóba menetrend szerinti repü-
lőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, 
szállás Torontóban. 

2. nap Délelőtt félnapos autóbuszos városnézés Torontóban: Yonge 
Street, Parlament, Eaton Center, CN Tower. Délután továbbutazás 
a lenyűgöző Niagara-vízeséshez, mely természetes határt képez az 
Egyesült Államok és Kanada között. A vízesés moraja már kilómé-
terekről hallható, a felszálló vízpára pedig látható, mégis az első 
pillantás örökre bevésődik a látogatók emlékezetébe! Megpillanta-
ni a víz élénk kékjét, a zuhatagok fehér habját éltre szóló élményt 
jelent. Fakultatív programként vessen egy pillantást a magasból is 
a vízesésre a Skylon Tower kilátójában elköltött vacsora alatt, és 
hajókázzon közvetlenül a vízesés elé a Hornblower kishajóval! Szál-
lás a vízesés közelében. 

3. nap Reggeli indulás déli irányba a Finger Lakes tóvidékén át. El-
ső állomás a Seneca-tó, ahol rövid pihenő és lehetőség borkóstolás-

ra Watkins Glenben. Várható érkezés a „Nagy Almába” az esti órák-
ban. Szállás Manhattanben. 

4. nap Félnapos autóbuszos városnézés Manhattanben: Times 
Square, Metropolitan Opera, Central Park, Metropolitan múzeum, 
Fifth Avenue, St. Patrik Katedrális, Rockefeller Center, Grand Cent-
ral Terminal. Délután szabadprogram, este fakultatív „New York by 
night program”.

5. nap Félnapos autóbuszos városnézés Manhattanben: Greenwich 
Village, Empire State Building, Vasalóház, Soho, Kínai negyed, Little 
Italy, Wall Street, World Trade Center emlékhely, Brooklyn híd. Pil-
lantás a Szabadság szoborra a Battery Parkból, majd hajóval átke-
lés a Szabadság szigetre. Fakultatív Broadway show – est a rivalda-
fényben, egy musical megtekintése.

6. nap Transzfer a repülőtérre, majd elutazás belföldi repülőjárat-
tal Floridába, a szórakoztató parkok világába. Szállás Orlandóban. 

7-9. nap Az Orlando-ban töltött 3 nap elegendő 3 park meglátoga-
tására. Válasszon ajánlatainkból!
 
Magic Kingdom – egy varázslatos nap Mickey egér otthonában, a 
Walt Disney World legelső és legfontosabb parkjában. Fő attrakciója 

Toronto – a Niagara-vízesés – New York – Orlando – Miami Beach
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest-Toronto/New 
York-Orlando/Miami-Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 12 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi standard ka-
tegóriájú) szállodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, programok a leírás szerint, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: 
illetékek, fakultatív programok, belépőjegyek, a borravalók, baleset, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. július 18–31.

Kétágyas szobában 790 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 269 000 Ft/fő

Gyermek ár 579 000 Ft/fő

3. személy – felnőtt 749 000 Ft/fő

Illetékek 143 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.
Gyermek ár: legfeljebb két max. 12 éves gyermek két teljes árat fizető 
felnőttel egy szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db franciaá-
gyon történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!

Fakultatív programok és belépőjegyek árai (minimum létszám: 15 fő)
Vacsora a Skylon Towerben 
és hajózás a Hornblower kishajóval 23 000 Ft/fő
„New York by night” 29 000 Ft/fő
Broadway Show 29 000 Ft/fő
Disneyland Magic Kingdom belépőjegy 39 000 Ft/fő
Universal Studios belépőjegy 36 000 Ft/fő
Seaworld belépőjegy 29 000 Ft/fő
Everglades Nemzeti Park kirándulás 20 000 Ft/fő

a Main Street U.S.A. amely számos fényképről ismerős: az út vé-
gén Hamupipőke kastélya áll – általában ez a kép lebeg a szeme 
előtt mindenkinek, ha a Disney World-re gondol. Életre kelnek az 
ismert figurák, találkozhatunk a híres mesehősökkel, zárásként pe-
dig megcsodálhatjuk a tűzijátokot!

Universal Studios - a filmek világába kalauzol és minden korosz-
tály részére izgalmas programot ígér: igazi, működő stúdió, ahol fil-
meket és TV sorozatokat forgatnak. A parkban részesei lehetünk a 
Men in Black, Múmia, E.T., Vissza a jövőbe, Cápa, Shrek filmek ak-
cióinak.

Sea World – a víz alatti élővilág élménydús bemutatása mellett kü-
lönböző showműsorok várják, delfinek, fókák, cápák és pingvinek 
szórakoztatják a közönséget minden nap. A világ legnagyobb víz-
alatti akváriumán mozgó járda visz keresztül, hogy a látogatók a 
teljes mértékben átélhessék a kilátást a tenger alatt! Aki izgalmak-
ra vágyik, több hullámvasút, játék közül is választhat.

10. nap Elutazás autóbusszal a napfényes Miami Beachre. Útköz-
ben látogatás Cape Canaveral-ban a Kennedy Űrközpontba, ahon-
nan az Apollo program keretében útnak indult Neil Armstrong 
Hold-expedíciója! Szállás Miami Beach-en. 11-12. nap Florida állam legismertebb üdülőhelye Miami Beach, 

melyről mindenki fejében elevenen él a filmekből, magazinokból is-
mert kép: napfény, tenger, homok és éjszakai élet. Az utolsó néhány 
nap a kikapcsolódásé! Pihenjen az óceánparton, vagy látogasson el 
fakultatív kiránduláson az Everglades Nemzeti Parkba, ahol a láp-
világban élő őshonos 300 madárfaj közül számos egyedet felfedez-
het, ám a  túra fénypontját az alligátor show jelenti. 

13. nap Reggeli a szállodában, még néhány perc a „világ leghíresebb 
strandján”, majd transzfer a repülőtérre, hazaindulás Budapestre 
menetrend szerinti repülőjáratokkal. 

14. nap Hazaérkezés a menetrend függvényében.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

USA – A NYUGATI PART FÉNYEI ÉS A GRAND CANYON
Los Angeles – Grand Canyon – Zion Nemzeti Park – Bryce Canyon – Hoover-gát – Las Vegas – Death Valley – Yosemite Nemzeti Park – San Francisco

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

2. nap Városnézés az „Angyalok Városában”: El Pueblo óváros, Be-
verly Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevardon a hírességek 
kéz- és lábnyomainak megtekintésével. Délután séta Santa Moni-
ca tengerparti strandján és a híres mólón. Szállás Los Angelesben. 

3. nap Délelőtt szabad program, vagy fakultatív belépés a Universal 
Studios látványos szabadidős és szórakoztató parkjába, ahol a leg-
híresebb és legújabb mozifilmek inspirálta létesítményeket, hul-
lámvasutakat próbálhatják ki az érdeklődők. 
Délután továbbutazás a Mojave sivatag érintésével, változatos ter-
mészeti képződményeket felvonultató tájon Kingman környékére, 
ahol szállás. Arizona állam kisvárosa az egykor forgalmas 66-os út 
egyik fontos csomópontjaként ismert.

4. nap Elutazás a Colorado folyó által több millió év alatt vájt me-
redek szurdokba, a Grand Canyonhoz. A kopár, óriás vörös sziklák 
szabdalta völgyeket látva érezni csak igazán a természet lenyűgö-

ző erejét. Fakultatív programlehetőség: Grand Canyon 25 perces 
helikoptertúra. Szállás a kanyon környékén. 

5. nap Reggelit követően látogatás a Bryce kanyon csipkézett, va-
rázslatos rózsaszín természeti képződményekben gazdag vidékén 
és a Zion Nemzeti parkban, melyet a mormonok fedeztek fel. Szál-
lás Kanab környékén. 

6. nap Délelőtt utazás autóbusszal a Nevada és Arizona határán, a 
Colorado folyóra épült zseniális építészeti különlegességhez a Hoo-
ver-gáthoz. Érkezés a Szerencsejáték fővárosába a koraesti órák-
ban. Szállás Las Vegasban.
 
7. nap A teljes nap a kikapcsolódásé és pihenésé! Lazítson a szálloda 
medencéjénél napközben, de sötétedés után fedezze fel a világ egyik 
legnagyobb szórakoztató-, bevásárló- és szerencsejáték központját! 
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Sétáljon a város főutcáján, a Strip-en, avagy a Las Vegas Boulevar-
don! Este fakultatív „Las Vegas by night” túra. Szállás Las Vegasban.
 
8. nap A kaszinók és a neonreklámok világa után az utazás foly-
tatódik a Death Valley holdbéli táján keresztül. A völgy az Egye-
sült Államok legforróbb pontja, a sivatag 57 fokos melegrekordot is 
magáénak tudhat. Immár újra Kaliforniában, irány a Mamut fenyők 
birodalma! Szállás Fresno-ban. 

9. nap Reggeli után látogatás a Yosemite Nemzeti Parkban, mely a 
Sierra Nevada hegyvonulatának nyugati lejtőin fekszik. Hatalmas 
sziklák, magasból lezúduló vízesések, hűs patakok, zöldellő völgyek 
jellemzik a tájat. A park déli részének fő látványosságát az egyedül 
Kaliforniában megtalálható óriásfenyők jelentik. A természeti cso-

2018. július 25. – augusztus 5.

Kétágyas szobában 719 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 995 000 Ft/fő

Gyermek ár 399 000 Ft/fő

3. személy - felnőtt 659 000 Ft/fő

Illetékek 149 000 Ft/fő

2018. szeptember 20. – október 1. 

Kétágyas szobában 669 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 923 000 Ft/fő

Gyermek ár 399 000 Ft/fő

3. személy - felnőtt 599 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.
Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető fel-
nőttel egy szobában.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Los Ange-
les / San Francisco – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás, helyi középkategóriájú szállodák 
és Inn-nek kétágyas szobáiban reggelis ellátással, programok a leírás szerint, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: ille-
tékek, ESTA engedély, belépők felára, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)
„Las Vegas by night” 18 000 Ft/fő
Universal Studios 42 000 Ft/fő
Helikopter túra a Grand Canyon felett 72 000 Ft/fő 

dák után következik a Nyugati Part sokak szerint legkedvesebb vá-
rosa! Szállás San Franciscóban. 

10. nap Városnézés a páratlan elhelyezkedésű, meredek utcák jel-
lemezte városban: Golden Gate híd, Kínai negyed, Fisherman’s 
Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, Városháza, Union Squa-
re, Telegraph Hill, Coit Tower, Transamerica Piramis. Szállás San 
Franciscóban. 

11. nap Délelőtt szabadprogram; sétáljon még egyet a Union Squa-
re nyüzsgésében! Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtér-
re, hazautazás átszállással Budapestre. 

12. nap Megérkezés a menterend szerint.
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USA – „ELFÚJTA A SZÉL”- A TITOKZATOS DÉL 
ÜDÜLÉSSEL FLORIDÁBAN

1. nap Elutazás Budapestről Atlantába menetrend szerinti repü-
lőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, 
szállás Atlantában.

2. nap Városnézés a nyüzsgő, modern metropoliszban és ismerke-
dés a város egyik leghíresebb szülöttével, Margaret Mitchell-lel. 
Legismertebb regénye az Elfújta a Szél az amerikai polgárháború 
viharos időszakát mutatja be egy gazdag ültetvényes család egyik 
lányának kalandos, nehézségektől sem mentes életútján keresz-
tül. Délután látogatás a Road to Tara múzeumban és a Stately 
Oaks ültetvényen, melyről a regénybeli híres birtokot, Tarát min-
tázta 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 
legrégebbi városa, egyben a golfmesterek tornájának helyszíne. 

Délután érkezés a hamisítatlan déli hangulatot árasztó Charles-
tonba. Séta a macskaköves utcákon, ahol jellegzetes verandás 
házak bújnak meg a mohával benőtt tölgyek takarásában. Es-
te fakultatív lovas kocsikázás a belvárosban. Szállás Charleston 
környékén.

4. nap Városnézés a dél ékköveként számon tartott Charleston 
óvárosában, mely a természeti katasztrófák és a polgárháború vi-
szontagságai ellenére, az Egyesült Államok talán legjobban meg-
óvott települése. Látogatás a Boone Hall ültetvényen, amelynek 
több száz éves tölgyek övezte sétánya a dél szimbóluma, s számos 
híres filmben szerepelt. Szállás Charleston környékén.

5. nap Reggeli után utazás délre útközben érintve Port Royal szi-
getén található Beaufort városkát, amely jellegzetes, épségben 
megőrzött háború előtti építészete okán szintén több film, példá-
ul a Forrest Gump helyszínéül is szolgált. Délután érkezés Savan-

Atlanta – Augusta – Charleston – Beaufort – Savannah – St. Augustine – Tallahassee – Pensacola Beach – Mobile – New Orleans

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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nah-ba, a világ egykori legnagyobb gyapotkikötőjébe. Az ültetvé-
nyek fénykorában a helyiek diktálták a gyapottőzsde világpiaci 
árait, és bár a polgárháború Georgia nagy részét elpusztította, 
Savannah csodával határos módon épségben maradt. Az épüle-
tek többsége több száz éves, állaguk megőrzésére komoly gondot 
fordítanak, némelyik a nyilvánosság számára is látogatható. Vá-
rosnézés az óvárosban látogatással a hajdani folyóparti gyapot-
raktárakban, melyek ma üzletekként és éttermekként szolgálnak. 
Szállás Savannah környékén.

6. nap Utazás Georgia partvonalát követve délre. Délután érkezés 
a Napsütötte Államként ismert Florida északi részére, ahol pihenő 
a 1565-ben spanyolok által alapított, elbűvölő St. Augustine város-
kában. Ez az Egyesült Államok legrégebbi ma is lakott európaiak ál-
tal alapított városa és kikötője. Utazás tovább Florida központjába 
Tallahassee-ba, ahol szállás.

7. nap Reggeli után utazás nyugat felé a Mexikói-öböl partján. 
Ismerkedés az 1599-ben alapított Pensacolával, mely egyike Flo-
rida legismertebb üdülőhelyeinek, köszönhetően több mérföld 
hosszú homokos partvonalának, amelyek egy része természet-
védelmi terület. A Pensacola Beach-i szálloda elfoglalása, pihe-
nés a tengerparton.

8. nap Egész napos pihenés és szabadprogram a floridai tengerpar-
ton. A hófehér homokú, kristálytiszta vizű strandok tökéletes ki-

kapcsolódást nyújtanak, jól kiegészülve az éttermek és üzletek kí-
nálatával. Szállás Pensacola Beach-en.

9. nap Továbbutazás New Orleans-ba. Útközben megálló Mobile-ban. 
Az 1702-ben alapított alabamai kikötőváros egyike a legjelentőseb-
beknek az öbölben. Délután érkezés a kreol kultúra központjába New 
Orleansba. A jazz zene fellegvára igazi olvasztótégelye a népeknek, 
ahol az építészetet és a gasztronómiát máig meghatározzák a spa-
nyol, francia, karibi, afrikai és angolszász gyökerek. Fakultatív dixie-
land zenés vacsora egy folyami hajón. Szállás New Orleansban.

10. 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 Orleansba.

11. nap Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és utazás két átszál-
lással Budapestre.

12. nap Megérkezés a menetrend függvényében.

2018. június 20. – július 1.

Kétágyas szobában 759 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 989 000 Ft/fő

Gyermek ár 299 000 Ft/fő

3. személy – felnőtt 679 000 Ft/fő

Félpanziós felár (9 ebéd, vagy vacsora) 129 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 
Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízum-
mentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem hosszabb időtar-
tamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási engedélyt jóváhagyó elektroni-
kus 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.
Gyermek ár: max. 2 gyerek 6-12 éves korig két teljes árat fizető felnőt-
tel egy szobában.

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)
New Orleans – hajós vacsora 35 000 Ft/fő
Charleston – lovas kocsikázás 19 000 Ft/fő

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Atlanta / 
New Orleans – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás, helyi középkategóriájú szállodák és 
Inn-nek kétágyas szobáiban reggelis ellátással, programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illeté-
kek, ESTA engedély, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

USA – YELLOWSTONE ÉS AZ IGAZI VADNYUGAT

1. nap Elutazás Budapestről Denverbe menetrend szerinti repülő-
járattal, két átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodá-
ba, szállás Denverben.

2. nap Reggeli után városnézés az "egy mérföld magasan fekvő" 
Colorado aranyáról híres városban, amely a XIX. században a vas-
útépítésnek és az aranynak köszönhetően gyorsan a vadnyugat 
első számú kereskedelmi központja lett. A Sziklás-hegység kapu-
jában elterülő városból könnyen megközelíthető az azonos nevű 
nemzeti park, melynek elsődleges feladata, hogy eredeti állapo-
tában megőrizze a hatalmas háborítatlan erdőségek növény- és 
állatvilágát úgy, ahogy egykor a prémvadászok is láthatták. A 
végtelen fenyvesekkel tarkított hegyvidék egyike a legszebbek-
nek Észak-Amerikában, azonban a parkot átszelő panoráma út, 
ha lehetséges még ezen is túltesz. A nemes egyszerűséggel „égi 
út”-ként emlegetett szakasz magasan a hatalmas fák koroná-
ja között kanyarog, gigászi hegycsúcsok ölelésében többször át-
lépve a kontinentális vízválasztót. Ezt követően utazás Wyoming 

központjába, Cheyenne-be, mely magán viseli az igazi vadnyugat 
minden tipikus ismertetőjegyét. A város egyike azoknak, melyek 
gombamód szaporodtak a vasút nyomvonalán. Az első gőzmoz-
donyoknak hála a Union Pacific vasúttársaság átvágta a sziklás 
hegységet és kiépítette a transzamerikai vonalat  New Yorktól 
egészen San Franciscóig. Itt, az ország vasúti fővárosának neve-
zett Cheyenne-ben látható világ máig legnagyobb gőzmozdonya 
is. Szállás Cheyenne környékén.

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

Denver – Cheyenne – Mount Rushmore – Cody – Yellowstone Nemzeti Park – Grand Teton Nemzeti Park – Jackson Hole - Salt Lake City
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4. nap Utazás vissza Wyomingba a Bighorn Természetvédelmi te-
rület sűrű fenyvesek, alpesi tavak és csipkézett sziklák szabdal-
ta tájain keresztül. Cody-ban látogatás a Buffalo Bill múzeumban, 
mely a névadó William F. „Buffalo Bill” Cody életének és korának 
bemutatásával tiszteleg a legenda előtt. Este cowboyok, rodeó 
bemutató és pisztolypárbaj előadás szórakoztatja a látogatókat. 
Szállás Cody környékén.

5. nap Reggelit követően kirándulás Amerika legrégebbi és 
egyik legkülönlegesebb természeti látnivalójához a Yellow-
stone Nemzeti Parkba. A Föld vulkanikus tevékenységének 
köszönhetően impozáns hegyvonulatokat, vízeséseket, fo-
lyókat és máig aktív gejzíreket találni itt. A legismertebb lát-
nivalók az Old Faithful, a Mammoth Hot Springs és a Yellow-
stone Canyon mind ismerős lehet már képről, de élőben látni 
egészen különleges élmény. Ez a vidék az otthona számta-
lan sasfajnak, grizzlynek és fekete medvének, bölénynek és 
jávorszarvasnak, melyekkel lépten-nyomon találkozhatunk. 
Szállás a park környékén.

6. nap Utazás a Yellowstone déli részén elterülő Grand Teton 
Nemzeti Parkba, melynek robusztus névadó csúcsa a kristály-
tiszta tavak fölé magasodik. Pihenő a Snake River kilátónál, me-
lyet Ansel Adams híres képe a laposban kanyargó, kígyóra emlé-
keztető folyó látképe tett halhatatlanná. Utazás tovább Jackson 
Hole-ba, a valaha telepesek lakta völgybe. Szállás Jackson Ho-
le környékén.

7. nap Reggeli, majd utazás Dél-Idaho festői vidékein a mormo-
nok fővárosába Salt Lake City-be. A hatalmas hegyek övezte vá-
rost, ami 2002-ben a téli olimpiai játékok színhelye is volt, a mor-
monok alapították 1847-ben. Ismerkedés a belvárossal: State 
Capitol Building, Temple Square, Salt Lake Temple. Szállás Salt 
Lake City környékén.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Denver / Salt 
Lake City – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolású középkategóriájú szállodák 
és Inn-nek kétágyas szobáiban reggelis ellátással, programok a leírás szerint, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: ille-
tékek, ESTA engedély, belépők felára, félpanzió, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, hosszabbítás 
Hawaii-on. A hawaii hosszabbítás felára tartalmazza a  4 éjszakai szállást 4 csillagos hawaii szálloda kétágyas szobájában ellátás nélkül, 
a repülőtéri transzfereket és a repülőjegy többet költségét, de nem tartalmazza a magyar idegenvezetést.

2018. augusztus 24. – szeptember 1.

Kétágyas szobában 689 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 879 000 Ft/fő

Gyermek ár 299 000 Ft/fő

3. személy – felnőtt 619 000 Ft/fő

Hawaii hosszabbítás felára 4 éjszakára

Kétágyas szobában 369 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 441 000 Ft/fő

Gyermek ár 273 000 Ft/fő

3. személy – felnőtt 329 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Vízum: biometrikus, bordó útlevéllel rendelkező magyar állampolgá-
rok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba 90 napnál nem 
hosszabb időtartamra, a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási enge-
délyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezni, 
melyet az utazás megkezdése előtt Interneten lehet megkérni. Bővebb 
tájékoztatást a irodáinkban, vagy a http://hungarian.hungary.usem-
bassy.gov/ weboldalon kaphat.
Gyermek ár: legfeljebb két 6-12 éves gyermek két teljes árat fizető 
felnőttel egy szobában.

8. nap Reggeli után szabad program, majd transzfer a repülőtérre 
és utazás átszállással Budapestre, vagy egyéni hosszabbítási lehe-
tőség Hawaii Oahu szigeten, Waikiki Beachen.

9. nap Megérkezés a menetrend függvényében.
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NAGY KÖRUTAZÁS MEXIKÓBAN, 
ALL INCLUSIVE ÜDÜLÉSSEL CANCÚNBAN

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

2. nap Reggeli után félnapos városnézés Mexikóvárosban. A ten-
gerszint felett 2000 méteren fekvő városban már érkezéskor érez-
hető annak magaslati fekvése. 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), ahol Mexikó és Amerika legnagyobb katedrálisa, a 
Metropolitan Katedrális látható, valamint a történelmi központ és 
a szövetségi negyed épületei. A Nemzeti Palota, az Alameda Park, 
Szépművészeti Palota megtekintése (kívülről). Látogatás a Plaza 
Garibaldin, a hangulatos „mariachik terén”, ahol mariachi zenészek 
szórakoztatják a turistákat fülbemászó dallamaikkal. A városnézés 
után utazás Xochimilco kerületébe, hajókirándulás tarkabarka me-
xikói színekben pompázó, gondolákhoz hasonlító hajókon a környék 
tó-és csatornarendszerén. A program után visszautazás autóbusz-
szal a Chapultepec Parkhoz, ahol szabadidő, vagy az Antropológi-
ai Múzeum fakultatív megtekintése idegenvezetővel. A belépő díja 
kb. M$70/felnőtt, mely a helyszínen fizetendő. A múzeumban az or-
szág prekolumbián és még létező indián kultúráinak páratlan gyűj-
teménye látható, itt tekinthető meg többek között a 24 tonnás ba-
zalttömbből kifaragott híres Nap-kő vagy Naptár, az azték kultúra 
jelképe is.  Transzfer a szállodába, szállás Mexikóvárosban.

3. nap Egész napos kirándulás Teotihuacanba, a Világörökség ré-
szét képező romvárosba. A Kolumbusz előtti időkben Teotichua-
can volt Mexikó és Közép-Amerika legnagyobb városa. A legkoráb-
bi építkezések ie. 200-as évekre tehetők - itt épült fel Mexikó és 
az Újvilág második legnagyobb piramisa, a Nap piramis. A hatal-
mas területen levő négyzetháló alapú város másik nevezetessége a 
több kilométer hosszú Holtak Útja, mely a Hold piramisnál végző-
dik. Elbúcsúzva Tollas Kígyótól és Esőistentől, Guadalupé, az ame-
rikai kontinens legnagyobb búcsújáró helye felé folytatódik a me-
xikói körutazás. A Miasszonyunk Bazilika katolikus templom és 
nemzeti búcsújáróhely Mexikóvárostól északra, annak a helynek a 
közelében, ahol a legenda szerint Szűz Mária megjelent. A búcsújá-
róhelyre az országból és a világ számos pontjáról érkeznek nagy tö-
megben hívők és gyógyulni vágyók, színes forgataggá varázsolva a 
helyet. Visszautazás Mexikóvárosba, ahol szállás.

4. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, elutazás belső repülő-
járattal Méridába, Mexikó Yucatán szövetségi államának főváro-
sába. A megérkezés után városnézés a spanyol Francisco de Mont-
ejo "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 otthona volt, mind a vá-
ros lenyűgöző látnivalói. Látogatás a híres Paseo de Montejo város-
részben, ahol a XX. században számos milliomos épített csodálatos 
haciendát a város körüli dzsungelben. Transzfer a szállodába, szál-
lás Méridában.

Mexikóváros - Teotihuacan - Guadalupé - Mérida - Kabah - Uxmal - Izamal - Chichén Itzá – Cancún

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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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 képmása látható, összesen 260 
változatban.  Uxmal, a maják alapította lenyűgöző romváros 1996 
óta része az UNESCO Világörökségének. Máig is rejtély, miért épí-
tettek itt várost, hiszen nincsenek, s nem is voltak folyók vagy helyi 
vízforrások a környéken. Uxmal egyik legkiemelkedőbb látnivalói a 
chultun-ok, azok a ciszternák, melyekben az esővizet felfogták és 
tárolták a lakosság számára. Fakultatív program: az Uxmal mellett 
található különleges Kakaó Múzeum megtekintése idegenvezető-
vel. 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 legnagyobb 
és leglátogatottabb romvárosába, Chichén Itzába, ahol az ősi maja 
és a tolték idők emlékei keverednek. Út közben a varázslatos „sárga” 
város, Izamal megtekintése, mely az ősi időkben a legmagasabb ma-
ja isten, Itzamná és a napisten, Kinich-Kakmó imádásának központja 
volt. Chichen Itzába érve az ősi maja és a tolték idők emlékeinek fel-
fedezése. A hatalmas területen fekvő egykori településből rögtön ki-
emelkedik az El Castillo (a Kastély), melyet Kukulkan, a tollas kígyóis-
ten tiszteletére emeltek. Az 55 méter magas templomra 91 lépcső 
visz fel, és aki elég bátor, megmászhatja a piramistemplomot, hogy 
onnan lássa a letűnt korok grandiózus épületeit. A Labdajáték tere 
különleges akusztikával a maja élet mindennapjait örökíti meg. A lá-
togatás után utazás a Yucatán-félsziget egyik különleges természeti 
sajátosságához, egy cenotéhoz, vagyis beszakadt tetejű mészkőbar-
langhoz, melynek kristálytiszta vizében fürdőzésre is alkalom nyílik. 
Továbbutazás Cancúnba, a tengerpartra, ahol szállás.

7-9. nap Üdülés Cancúnban, Mexikó Riviera Maya névre hallgató tu-
ristaövezetének központjában, fakultatív programlehetőségek a 
helyszínen. A Yucatán-félsziget Atlanti-óceán felöli partvidékén elte-
rülő "Can Cún" egyesek szerint az mexikói maják nyelvén azt jelenti: 
"kígyófészek", mások szerint a név eredete "aranyedény". Cancún és a 
hozzá tartozó kisebb üdülőhelyek minden elvárásnak megfelelnek, hi-
szen a pezsgő tengerpartok mellett csendesebb, családias hangulatú 
partszakaszok is megtalálhatók. Ahol egykor maja városok romjai és 
szerény halászfalvak álltak, ma a világ egyik legkedveltebb üdülőpa-
radicsoma található. Szállás 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 felejthe-
tetlen strandolással. Reggel elutazás autóbusszal a Cancúntól dél-
re fekvő Tulum romvárosába, mely a legnagyobb épségben meg-
maradt tengerparti maja rom és a spanyol hódítások idején még 
fontos jelentőségű maja kikötőváros volt. A romváros szépségét el-
sősorban fekvése adja: egy gyönyörű tengerparti sziklafalra épült. 
Tulum megtekintése után utazás autóbusszal a Maya Riviera szívé-
be, Xel-Ha méltán természeti csodaként nyilvántartott vízi parkjá-
ba, 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 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 felsze-
relés biztosított. A búvárkodás után a ismerkedés a szigettel séta 
keretében, majd ebéd egy helyi étteremben. Délután visszautazás 
Cancúnba hajóval.

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

11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – 
Mexikóváros / Cancún - Budapest útvonalon, valamint belső repülőjárattal Mérida – Cancún útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt 
utazás légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai szállás Mexikóvárosban, 2 éjszakai szállás Meridában középkategóriájú szállodák kétágyas 
szobáiban reggelis ellátással, 4 éjszakai szállás Cancúnban helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban all incusive ellátással, a leírt prog-
ramok és kirándulások a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, fél-
panzió felára, borravaló (javasolt mértéke 35 USD/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. december 26. – 2019. január 5.

Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 859 000 Ft/fő

Gyermek ár 539 000 Ft/fő

3. személy – felnőtt 619 000 Ft/fő

Félpanzió (5 vacsora) felára 35 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 
Gyermek ár: legfeljebb egy 6-12 éves gyermek két teljes árat fizető fel-
nőttel egy szobában. 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)
Tulum – Xel Ha ebéddel 49 000 Ft/felnőtt, 33 000 Ft/gyermek
Xcaret Park ebéddel 55 000 Ft/felnőtt, 35 000 Ft/gyermek
Hajókirándulás Isla Mujeresre 29 000 Ft/felnőtt, 21 000 Ft/gyermek
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AZ AZTÉK MEXIKÓ ÜDÜLÉSSEL ACAPULCÓBAN

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállás-
sal Mexikóvárosba. Mexikó fővárosát Tenochtitlán néven az azté-
kok alapították 1325 körül, jelenleg közel 20 millióan lakják. Az az-
ték város maradványai a mai főtér, a Zócalo környékén láthatók. 
A téren megtapasztalható, hogyan él békésen él egymás mellett a 
rangját időközben ismét visszanyert indián kultúra a spanyol és az 
ebből kialakult mexikói kultúrával. A megérkezést követően transz-
fer a szállodába, szállás Mexikóvárosban.  

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 emlékekkel a spanyol hódítás előtti 
korból. 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 éven-
te. 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 meg-
hódítójának palotája látható e rendezett városban. Szállás Aca-
pulcóban, tengerparti szállodában.

5-7. nap Pihenés Acapulcóban. A Csendes-óceán partján fekvő 
kedvelt üdülőhely 16 km hosszú homokos stranddal, pálmafákkal 

övezett sétányokkal, nagy éjszakai élettel és kiváló éttermekkel 
várja a látogatókat. 

SZABADPROGRAM VAGY FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK: 
Félnapos városnézés Acapulcóban. A program során megtekinthető 
a tengerparti korzó és bevásárlóutca, az öböl, valamint a Gyémánt 
Acapulco városrész a kilátóival. A sziklaugró show koktélos megte-
kintése a La Quebrada fokon méltó befejezése a kirándulásnak. 
Félnapos hajókirándulás az Acapulco-öbölben. 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 ezüstbányák-
nak köszönheti. Taxco, a gyarmatosítás korban kiépült hangulatos vá-
ros több mint ezer ezüstüzletében mindenki talál ízlésének megfelelő 
ékszereket és dísztárgyakat. A várost kétezer méteres hegyek veszik 
körbe. Főtere a város legmagasabb pontján található, itt áll a csodá-
latos Santa Prisca templom is. Délután városnézés. Szállás Taxcóban.

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

10. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

Mexikóváros - Teotihuacan - Guadalupé – Cuernavaca – Acapulco – Taxco - Mexikóváros

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – 
Mexikóváros - Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszaka szállás a körutazás alatt kö-
zépkategóriájú, Acapulcóban helyi besorolás szerint négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírt programok és kirándulások 
a szükséges belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, félpanzió felára, fakultatív programok, bal-
eset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. november 13–22.

Kétágyas szobában 359 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 469 000 Ft/fő

Pótágy 349 000 Ft/fő

Félpanzió (7 vacsora) felára 69 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 
Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Városnézés sziklaugró bemutatóval 
a La Quebrada foknál 22 000 Ft/fő
Hajókázás az Acapulco-öbölben (ebéd nélkül) 23 000 Ft/fő

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS



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
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

KÖRUTAZÁS KUBÁBAN, ÜDÜLÉSSEL VARADERÓN 
Havanna – Viñales-völgy – Santa Clara – Sancti Spiritus – Trinidad – Cienfuegos – Montemar Nemzeti Park – Varadero

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 Ha-
vanna legfőbb nevezetességeivel: Malecon, Katedrális tér, Plaza de Ar-
mas, Kapitólium. Ebéd egy helyi étteremben. Délután kóstolóval egybe-
kötött látogatás a Havana Club Rum Múzeumban, ahol ismerkedés a 
cukornád feldolgozás és a híres rum készítés folyamataival. A program-
ból természetesen nem maradhatnak ki Hemingway kedvenc törzshelyei 
sem: az Ambos Mundos hotel, ahol az „Akiért a harang szól” című mű-
ve 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-

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 Ku-
ba legrégebbi kőhídja, a Yayobo híd is található. Este szabadprog-
ram, mely során lehetőség nyílik a koloniális kisváros esti életének 
felfedezésére. Igazi autentikus élményben lesz annak része, aki el-
látogat a híres Casa de la Trovába, ahol egy vérbeli kubai salsa mu-
latság várja helyi kubai zenekarral és tánccal. Vacsora és szállás 
Sancti Spiritusban. 

5. nap Elutazás az Escambray hegység déli oldala mentén Trini-
dadba, Kuba egyik legszebb gyarmati városkájába. Útközben az el-
ső megálló a „cukormalmok völgye”. Látogatás egy cukornádültet-
vényen, melynek 7 emeletes tornyáról csodálatos panoráma nyílik a 

KALANDOZÁSOK

EGYÉNILEG



otptravel.hu 35

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a helyi besorolás szerinti választott kategóriájú szállodák két-
ágyas szobáiban, teljes ellátás, Varaderón all inclusive ellátás, utazás a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal vagy személygépkocsival, 
helyi magyarul beszélő idegenvezető a körutazás alatt és magyar telefonos asszisztencia az üdülőhelyen. A részvételi díjon felül fizetendő:  
repülőjegy Kubába, melynek aktuális árairól az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást, turistakártya díja, betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

környező ültetvényekre. A program után továbbutazás a Karib-ten-
ger partjára épült Trinidadba. Ebéd egy helyi étteremben majd város-
nézés a szűk utcácskáival, kovácsoltvas kapus, színes házaival lenyű-
göző látványt nyújtó, több mint ötszáz éve alapított kubai városban, 
amely egykor cukorültetvényeinek köszönhette gazdagságát. A ko-
loniális kisváros szinte változatlanul maradt fönn az eltelt több száz 
év alatt, Kuba egyik igazi ékköve. Trinidad főbb látnivalóinak megte-
kintése: a La Santissima Trinidad tér, a Plaza Mayor, a Contra Ban-
dido torony, a Canchanchara bár. 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 Cien-
fuegosban: Palacio de Valle palota, katedrális, Jose Marti tér a régi 
Thomas Terry színházzal. A program után továbbutazás Kuba legje-
lentősebb természetvédelmi területére, a Zapata-félszigetre, a ma-
dár- és állatvilágáról híres Montemar Nemzeti Parkba. Motorcsó-

A körutazás során elhelyezés háromcsillagos 
szállodákban vagy panziókban, Havannában 
és Varaderón választható a szállodai 
kategória az alábbiak szerint

2018. máj.1., 8., 15., 22., 29., 
jún. 5., 12., 19., 26., júl. 3., 10., 17., 24., 31., 

aug. 7., 14., 21., 28., 
szept. 4., 11., 18., 25., 

okt. 2., 9., 16., 23.

Hosszabbítás Varaderón

Üdüléssel Varaderón

3* kétágyas szobában 515 000 Ft/fő 19 000 Ft/fő/éj

3* egyágyas szobában 645 000 Ft/fő 25 000 Ft/fő/éj

4* kétágyas szobában 565 000 Ft/fő 27 000 Ft/fő/éj

4* egyágyas szobában 699 000 Ft/fő 40 000 Ft/fő/éj

5* kétágyas szobában 659 000 Ft/fő 43 000 Ft/fő/éj

5* egyágyas szobában 855 000 Ft/fő 59 000 Ft/fő/éj

Pótágy kedvezmény 19 000 Ft/fő

Transzfer felár hosszabbítás esetén 21 000 Ft/fő

Minimum létszám 2 fő 

naktúra a tengerbe vezető természetes lagúnán, majd kikötés az 
őslakos taino indiánok szigetén, ahol a szokásaikat bemutató „in-
dián skanzen” megtekintése. A program után látogatás az ország 
legnagyobb krokodilfarmján. Továbbutazás a Disznó-öbölbe, mely 
történelmi múltja mellett gazdag élővilágú tengerpartjáról is híres. 
Ebéd egy tengerparti étteremben, majd elutazás Varaderóra.  Va-
csora és szállás a választott üdülőhelyen.

7. nap Üdülés, pihenés a tengerparton „all inclusive” ellátással. 
Sportolási lehetőségek: mini -katamarán, kajak, vízibicikli, szörf. 
A szállodák napközben animációs programokat, esténként szó-
rakoztató műsorokat szerveznek a vendégeknek. Fakultatív le-
hetőségek helyszíni fizetéssel: katamarán kirándulás, delfinshow, 
delfinekkel fürdés. 

8. nap Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a havan-
nai repülőtérre. (Varaderóból kb. 140 km)

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 2 fő)
Tropicana show  45 000 Ft/fő
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

ARGENTÍNA ARCAI – A TŰZFÖLDTŐL AZ IGUAZÚIG
Buenos Aires – Tűzföld/Ushuaia – Patagónia/El Calafate – Perito Moreno gleccser - Iguazú-vízesés

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Buenos Airesbe. Éjszaka a repülőn.

2. nap Érkezés a pampák jó levegőjű fővárosába a reggeli órák-
ban. Városnézés Dél-Amerika legeurópaibb hangulatú fővárosá-
ban: a Kongresszusi Palota, a székesegyház (Catedral Metropolita-
na), a pálmafák övezte „Május téren” – a Plaza de Mayo-n emelkedő 
rózsaszínű Casa de Gobierno (kormányzói palota) és a város egyéb 
nevezetességeinek, Párizst idéző palotáinak megtekintése az au-
tóbuszból. Utazás a tangó születésének helyszínére, a San Telmo 
negyedbe, majd olaszos hangulatú La Boca, a Palermo és az ele-
gáns Recoleta meglátogatása következik. Ebéd egy helyi étterem-
ben. Délután transzfer a szállodába, a szálláshely elfoglalása. Szál-
lás Buenos Airesben. 

3. nap Egész napos kirándulás az argentin pampákra. A szarvasmar-
ha tenyésztés kiemelkedő gazdasági ágazata az országnak. Ismer-
kedés a vidéki élettel egy argentin farmon, ahol házias ebéd után 
a tehénpásztorok, más néven gauchók tartanak bemutatót. Visz-
szaúton látogatás Argentína legjelentősebb zarándokhelyén, a neo-
gótikus stílusú Lujani Miasszonyunk Bazilikánál. Este fakultatív va-
csora és tangó show egy helyi étteremben. Szállás Buenos Airesben.

4. nap Egész napos fakultatív kirándulás Uruguay fővárosába, 
Montevideóba. Utazás komppal a La Plata folyón átkelve (az út kb. 

2,5 órás). Városnézés autóbusszal Dél-Amerika legdélibb fekvésű 
fővárosában, mely kulturális pezsgésével, hangulatos utcáival, em-
beri léptékével földrészének egyik legélhetőbb városa. A program 
során az óváros, a Plaza Matriz, az Igazságügyi Palota, a Metropoli-
tain Katedrális, a botanikus kert megtekintése, út közben ebéd egy 
helyi éteremben. Délután visszautazás komppal az argentin fővá-
rosba. Szállás Buenos Airesben.

5. nap Transzfer a repülőtérre, utazás belső repülőjárattal a va-
rázslatos Tűzföldre. Érkezés Ushuaia-ba, melyet a világ legdéleb-
bi városának tekintenek. Az északról a Martial-hegység övezte, 
délről pedig a Beagle-csatorna vize határolta település, az an-
tarktiszi hajóutak egyik kiindulópontja. Egykor börtönszigetként 
funkcionált, melyről értelmetlen volt a szökést még megkísérel-
ni is. Transzfer a szállodába. A megérkezést követően ebéd, majd 
félnapos kirándulás a Tierra del Fuego, másnéven Tűzföld Nemze-
ti Parkba. A park Chile és Argentína határán található, 1520-ban 
Ferdinánd Magellán volt az első európai, aki erre hajózva meglátta 
ezt a területet és a sok apró indián tűz láttán Tűzföldnek nevezte 
el. A rendkívül hideg klímájú, a legmelegebb hónapban is csak 8 ˚C 
átlaghőmérsékletű, ám változatos területen az argentin kormány 
1960-ban hozta létre a nemzeti parkot. A vadregényes tájon havas 
csúcsok, erdőségek, gleccserek, fjordok és tőzegmohalápok válta-
koznak. Szállás Ushuaia-ban.

6. nap Délelőtt hajókázás a Beagle-csatornán, mely nevét Charles 
Darwin expedíciós hajójáról kapta; innen indulnak déli útjukra az 
Antarktiszt felfedező kutató hajók is. Délre ember lakta vidék már 
nincs, ezért is nevezik sokan az itt található világítótornyot (Les 
Eclaireurs) a „világvégén” lévő világítótoronynak – Faro del fin del 
mundo. A hajókirándulás során megcsodálható a Tűzföld különleges 
élővilága: a kis szigeteken oroszlánfókák, fókák, pingvinek, kormo-
ránok, albatroszok láthatók természetes környezetükben. Martillo 
szigete több pingvinfaj otthona, itt lehetőség nyílik a kedves álla-
tokkal testközelben is találkozni. Szállás Ushuaia-ban.

7. nap Transzfer a repülőtérre, utazás belső repülőjárattal El Calafa-
te-ba, mely Patagóniában, az Argentino-tó mellett található hangu-
latos kisváros. Patagónia Dél-Amerika legdélebbi részének földrajzi 
régiója, területén Argentína és Chile osztozik. Körülbelül háromszor 
akkora, mint Németország, de a hatalmas földrészen csupán két-
millió ember él. Nyugaton és délen az Andok hegyei, keleten alföldek 
és fennsíkok osztják meg területét. Délután utazás egy patagóniai 
farmra, ahol a tavak, homokdűnék, patagóniai sztyeppék szabdalta, vad 
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szépségű táj felfedezése 4x4 kerék meghajtású terepjárókkal. Piknik 
a szabadban. Visszautazás El Calafate-ba, szállás.

8. nap Egész napos kirándulás a Los Glacaires Nemzeti Parkba, ahol Ar-
gentína egyik legszebb és legkülönlegesebb látnivalója a Perito Moreno 
gleccser található. A hatalmas, 5 km hosszú és a víz felett 60 méteren 
magasodó jégfal folyamatosan halad a vele szemközti félsziget irányá-
ba. Az Argentino-tó általa elzárt vize egy jégala gúton próbál utat törni 
magának, a barlangalagút időnkénti leszakadása pedig számtalan tu-
ristát vonz a parkba. Napközben ebéd. Délután egyórás hajókázás a fe-
hér és kék árnyalataiban ragyogó jégfal mentén. Szállás El Calafate-ban.

9. nap Transzfer a repülőtérre és utazás belső repülőjárattal az Igua-
cu-vízeséshez. Az Argentína és Brazília határán található lenyűgöző ví-
zesés valójában 270 zuhogóból és kisebb vízesésből áll. A vízesések leg-
nagyobbika 80 méter magasról, hatalmas víztömeggel és nagy robajjal 
zúdul a mélybe, s a fenséges látvány alapján indokoltnak tűnik a névvá-
lasztás: Garganta do Diablo, vagyis az Ördög torka. A több helyen kiépí-
tett kilátókról páratlan a Niagara után második legnagyobb vízhozamú 
vízesés panorámája. Este fakultatív grill büfévacsora egy jellegzetes 
helyi éteremben, melyet különböző latin-amerikai országok zenéjét és 
népművészetét bemutató folklór show műsor követ. Szállás Iguazúban.

10. nap Kirándulás az Iguazú Nemzeti Parkba, az argentin oldal víze-
séseinek megtekintése. Fakultatív program: szafari motorcsó nakkal 
a vízesések közelébe, ahonnan szinte karnyújtásnyira láthatók és 
„érezhetők” a dübörgő zuhatagok.  Vacsora és szállás Iguazúban.

11. nap A brazil oldal vízeséseinek megtekintése. A túra során hely-
színi fizetéssel (a szabad kapacitás függvényében) helikopter túrá-
val a vízesések madártávlatból is megcsodálhatók. Transzfer a re-
pülőtérre, elutazás Budapestre átszállással.

11–13. nap Fakultatív hosszabbítási lehetőség egyénileg: utazás repü-
lővel Rio de Janeiróba, ahol 3 éjszakai szállás és pihenés várja az uta-
zókat a Copacabanán elhelyezkedő szállodában. A város felfedezésére 
egyénileg vagy  angol nyelvű fakultatív programokkal van lehetőség.

12. nap (riói hosszabbítás esetén 14. nap) Megérkezés Budapestre 
a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest 
– Buenos Aires / Iguazú – Budapest útvonalon, turista osztályon, az országon belül Buenos Aires – Ushuaia – El Calafate – (Buenos Aires-) 
Iguazú útvonalon helyi repülőjáratokkal turista osztályon, a körutazás alatt autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (9 reggeli és 8 ebéd a program szerint), kirándulások a programleírás szerint, magyar ide-
genvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok, vacsorák, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, hosszabbítás Rio de Janeiró-ban. A Rio de Janeiró-i hosszabbítás felára tartalmazza a repülő-
jegy különbözet árát, a 3 éjszakai szállást 4 csillagos, a Copacabanán elhelyezkedő szálloda kétágyas szobájában reggelis ellátással, a repü-
lőtéri transzfereket, de nem tartalmazza a magyar idegenvezetést és a biztosításokat. A felár a szabad kapacitás függvényében változhat.

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 16 fő)
Buenos Aires – vacsora és tangó show 29 000 Ft/fő
Buenos Aires – kirándulás Montevideóba 89 000 Ft/fő
Iguazú – vacsora és folklór show 25 000 Ft/fő
Iguazú – motorcsónak szafari a vízesések közelébe 28 000 Ft/fő 

2018. november 17–28.

Kétágyas szobában 1 059 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 259 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 45 000 Ft/fő

Teljes panzió (7 vacsora) felára 116 000 Ft/fő

Illetékek 189 000 Ft/fő

Hosszabbítás felára Rio de Janeiró-ban:

Kétágyas szobában 129 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 179 000 Ft/fő

Minimum létszám 16 fő 
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

A TANGÓTÓL A SZAMBÁIG: ARGENTÍNA ÉS BRAZÍLIA
Buenos Aires – Iguacu – Rio de Janeiro

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Buenos Airesbe. Éjszaka a repülőgépen. 

2. nap Megérkezés Buenos Airesbe a reggeli órákban. Dél-Ameri-
ka egyik leglenyűgözőbb városa változatos építészetének, koloniál 
épületeinek, francia palotáinak – és persze a város minden porciká-
ját átjáró tangónak köszönheti varázsát. Félnapos autóbuszos vá-
rosnézés Buenos Aires déli látnivalóinak felfedezésével: a Plaza de 
Mayo, mely a város alapításának helyszíne, a rózsaszín ház, az el-
nöki palota, a Cabildo, mely a gyarmati és barokk stílus ékes példá-
ja. A neoklasszicista stílusú Metropolitan katedrális után utazás a 
különleges hangulatú San Telmo negyedbe, 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 ezrei építették itt fel otthonaikat. Fémhulladék-
ból épített, színesre festett házikói a város emblematikus látnivalói. 
Ebéd egy helyi étteremben. Szállás Buenos Airesben.

3. nap Az argentin főváros északi látnivalóinak megismerése fél-
napos városnézés keretében. Az elegáns Retiro és Recoleta negye-
dek, majd a San Martín tér felkeresése, ahol Jorge Luis Borge, az ar-
gentinok híres írója tette sétáit. Az Alvear Avenue elegáns üzletei 

és palotái után a Nuestra Señora Del Pilar bazilika megtekintése kí-
vülről, mely Buenos Aires egyik legrégebbi, még a gyarmati időkből 
származó temploma. Végül a Recoleta temető, ahol Eva Peron sír-
ja is áll. Utazás a modern és nyüzsgő Palermo negyeden áthaladva, 
ahol a Latin-Amerikai Művészetek Múzeuma (MALBA) – a földrész 
egyik legjelentősebb múzeuma és kulturális központja is található. 
(A múzeum megtekintésére önállóan nyílik lehetőség, ez esetben a 
szállodába történő visszajutás egyénileg történik.) Szabadidő ebéd-
re, a délután szabad. Este fakultatív program keretében ismerkedés 
a tangó alaplépéseivel, majd vacsora egy helyi étteremben, melyet az 
egyik híres tangó show megtekintése követ. Szállás Buenos Airesben.

4. nap Szabad program vagy egész napos fakultatív kirándulás:  
„Fiesta Gaucha”: látogatás az argentin pampákra. Utazás egy jelleg-
zetes argentin farmra, ahol ismerkedés a vidéki élettel. A házias ebéd 
során a vendégek megkóstolhatják az ízletes argentin grill ételeket, 
a parrillada fogásait, miközben zenés folklór műsor szórakoztatja 
őket. Ezt követően, a tehénpásztorok, más néven gauchók tartanak 
bravúros lovasbemutatót. A program után visszautazás Buenos  
Airesbe, ahol szállás. 

5. nap Szabad program vagy egész napos fakultatív kirándulás Uru-
guayba, a bájos Colonia del Sacramento városkába. Reggel átke-
lés komppal a La Plata folyó torkolatán Uruguayba. A kb. egyórás 
kompút után megérkezés Colonia del Sacramentóba, mely a por-
tugál gyarmati időkből fennmaradt gyönyörű városka. A várost 
1680-ban alapította Manuel Lobo admirális, Rio de Janeiro akkori 
kormányzója. Különleges építészete miatt az UNESCO Világöröksé-
gének része, keskeny kis macskaköves utcácskái képeslapra kíván-
koznak. 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 étteremben. 
Délután visszatérés komppal Buenos Airesbe, ahol szállás.

6. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás az Iguazú-vízeséshez. Az 
Argentína és Brazília határán található lenyűgöző vízesés a világ 
egyik legszebbje, összesen 270 zuhogóból és kisebb vízesésből áll. A 
vízesések legnagyobbika 80 méter magasról, hatalmas víztömeggel 
és nagy robajjal zúdul a mélybe, s a fenséges látvány alapján indo-
koltnak tűnik a névválasztás: Garganta do Diablo, 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. Utazás kisvonat-
tal, majd gyalogtúra a vízesésekhez, a kilátó pontokról az ördögtorok 
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zuhatag csodálható meg. A lezúduló víz robaja már messziről hal-
latszik, látványa pedig semmihez sem hasonlítható. Út közben ebéd. 
Szállás a brazil oldalon, Foz do Iguacuban.

7. nap Kirándulás a brazil oldal vízeséseihez, ebéddel. A programon 
való részvétel után fakultatív Macuco-szafari kirándulás: felejthe-
tetlen utazás motorcsónakokkal a vízesések közelébe. A vízi kaland 
során alkalom nyílik a vízesések újabb szemszögből történő megis-
merésére. Este fakultatív grill büfévacsora egy tipikus brazil étterem-
ben, melyet különböző latin-amerikai országok zenéjét es népművé-
szetét bemutató folklór show műsor követ. Szállás Foz do Iguacuban.

8. nap A délelőtt szabad. Fakultatív kirándulás: az Itaipu-gát ví-
zerőmű megtekintése, majd látogatás a Madárparkba, ebéddel. 
A Paraná-folyón, Brazília és Paraguay határán lévő vízerőmű a 
világ egyik legnagyobb gátja, az itt termelt áram Paraguay éves 
szükségletének 78%-át, Brazíliáénak 26%-át fedezi. A hét ki-
lométer hosszú, legmagasabb pontján 196 méter magas, mér-
nöki bravúrnak is beillő építmény hosszan kígyózó gátrendsze-
re és a lezúduló víz lenyűgöző látványt nyújt. Továbbutazás az 
Iguazú-vízesések közelében lévő Madárparkba, melynek egy 12 
hektáros szubtrópusi erdő ad otthont A turisták és ornitológusok 
számára egyaránt különleges parkban több mint 160 madárfaj, 
továbbá kajmánok, kígyók, lepkék láthatók. A kirándulás közben 
ebéd. Délután transzfer a repülőtérre, elutazás Rio de Janeiro vá-
rosába, ahová megérkezés a délutáni órákban. Transzfer a szál-
lodába, szállás Rio de Janeiró-ban, a Copacabanától séta távol-
ságra lévő szállodában.

9. nap Délelőtt félnapos városnézés a világ egyik legszebb váro-
sában, mely során lehetőség nyílik a történelmi látnivalók és az 
olimpiai sétány megtekintésére, ahol a „cariocák”, vagyis a helyi-
ek drukkoltak kedvenceiknek a 2016-os nyári olimpiai játékokon. 
Látogatás a Centro városrészben, amely az üzleti élet központ-
ja, itt található az Edgar Fonseca tervezte piramis alakú, modern 
Szent Sebestyén Katedrális, melynek belmagassága 96 méter. Pil-
lantás a Maracana stadionra és a Sambadrome-ra, ahol minden 
év februárjában a riói karnevál során a város szambaiskolái vetél-
kednek egymással a dicsőségért. A Cinelandia negyedben a Mu-
nicipial Színház és a Nemzeti Könyvtár és a Szépművészeti Mú-
zeum látható. A 2016-os Olimpiára megépített kikötői rész, a 
Poero Maravilha, az olimpiai sétány és a Mauá tér a város leg-
újabb ékességei. A program után ebéd egy belvárosi étteremben. 
Délután fakultatív program: látogatás egy szambaiskolába, ahol 
a karnevál kulisszái mögé kukkanthatnak be az utazók. A körül-
belül egyórás program során a résztvevők bepillantást nyerhet-
nek az egyik vezető szambaiskola életébe, a szamba történetébe 
és a karneválok múltjába, és még arra is lehetőség nyílik, hogy a 
csodálatos kosztümöket magukra öltve megörökítsék e felejthe-
tetlen eseményt. Szállás Rio de Janeiró-ban, a Copacabanától sé-
ta távolságra lévő szállodában.

10. nap Egész napos szabad program Rio de Janeiró-ban. Fakulta-
tív program: egész napos látogatás Petropolisban ebéddel. Petro-
polis, a Riótól autóbusszal 2 órára lévő lenyűgöző „császári város” 
az 1800-as években az uralkodócsalád nyári rezidenciájául szolgált. 
Épületeivel, bájos utcáival hűen őrzi I. és II. Péter császár emlékét. A 
Császári Múzeum megtekintése, melynek az egykori nyári reziden-
cia ad otthont és ahol értékes bútorok és személyes tárgyak mesél-
nek a régi időkről. Délután visszautazás Rio de Janeiró-ba. Szállás 
Rio de Janeiró-ban.

11. nap Egész napos kirándulás Rióban a város két emblematikus 
látnivalójának: a Corcovadónak és a Cukorsüveg-sziklának a meg-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Buenos 
Aires / Rio de Janeiro - Budapest útvonalon, valamint belső repülőjáratokkal buenos Aires – Iguazú - 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, programok és kirándulások belépőjegyek 
nélkül, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok árai, borravalók, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 12 fő)
Buenos Aires – ebéd és Fiesta Gaucha bemutató 46 000 Ft/fő
Buenos Aires –vacsora és tangó show 35 000 Ft/fő
Buenos Aires – Uruguay kirándulás ebéddel 69 000 Ft/fő
Iguazú – Macuco-szafari 35 000 Ft/fő
Iguazú – vacsora és Rafain show 25 000 Ft/fő
Iguazú – az Itaipu-gát és a madárpark ebéddel 29 000 Ft/fő
Rio – Petropolis kirándulás ebéddel 32 000 Ft/fő
Rio – látogatás egy szambaiskolában 25 000 Ft/fő
Rio – vacsora és Ginga Tropical show 49 000 Ft/fő
Rio – hajókirándulás a Guanabara-öbölben 23 000 Ft/fő

2018. szeptember 11–23.

Kétágyas szobában 549 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 669 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 50 000 Ft/fő

Illetékek 175 000 Ft/fő

Minimum létszám 16 fő 

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 tüde-
jének is neveznek. A közel 40 méter magas és 700 tonnás szobor a 
világ új hét csodájának egyike. A város másik jellegzetessége a Cu-
korsüveg-hegy, amely drótkötélpályán közlekedő kabinos felvonó-
val közelíthető meg. A két állomásból álló pálya első megállója a 224 
méter magas Urca-hegyen van, majd innen üvegezett falú felvonó-
val közelíthető meg a Pao de Acucar, a Cukorsüveg-hegy, ahonnan 
szintén varázslatos a panoráma. Nem hiába szól a helyiek közmon-
dása, miszerint Isten hat nap alatt teremtette a Világot, a hetediken 
pedig Riót. Este fakultatív program: büfévacsora, majd Rio legújabb 
szamba show-jának, a Ginga Tropicalnak megtekintése a Leblon ne-
gyedben lévő Leblon Theatre-ben. A show a brazil táncokat mutat-
ja be az afrikai gyökerektől, a szamba, a capoeira, a forró látványos 
elemeivel ismerkedhetnek a résztvevők. Szállás Rio de Janeiró-ban.

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

13. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

INDIA ARANY HÁROMSZÖG
Delhi – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur Sikri - Agra – Delhi

1. nap Elutazás Budapestről átszállással Delhibe.

2. nap Érkezés a kora reggeli órákban Delhibe. Transzfer, majd vá-
rosnézés a világ legrégebb óta folyamatosan lakott városában, mely 
megannyi birodalom központja volt már. Újdelhi és az óváros neve-
zetességeinek megtekintése kívülről. A városnézés a 72 m magas, 
lenyűgöző Qutub Minarnál veszi kezdetét, melyet Hindusztán hete-
dik csodájaként tartanak számon. Újdelhiben látogatás Humayun 
uralkodó mauzóleumánál, majd az India kapu, az impozáns Raj-
path sugárút, mely a Vijay Chowk avagy a Győzelem terén zárul és 
kormányhivatali épületeknek ad otthont. Ó-Delhi 1649 és 1857 kö-
zött a mogul birodalom központja volt, látogatás az 1648-ban épí-
tett Vörös Erődnél, mely az egykori mogul hatalom jelképe, majd In-
dia legnagyobb mecsetének, a Jama Masjidnak és Mahatma Ghandi 

nyughelyének a Raj Ghat-nak a megtekintése. Később az óvárosi 
Chandni Chowk bazárjainak felfedezése riksákkal. Szállás Delhiben.

3. nap Reggeli, majd utazás a kb. hatórányi autóútra fekvő Jaipurba, 
a mesés bazárok, gazdag paloták, ún. havelik városába. Rajasthan 
állam kapuja, Jaipur az ország egyik legnagyobb és legrégebbi ék-
szerkészítő központja; a város híres a zománcozási és drágakő-be-
rakási technikájáról. Megérkezést követően pihenés, felfrissülés 
majd fakultatív programlehetőségként rajasthani főzőlecke egy he-
lyi család otthonában. Szállás Jaipurban.

4. nap Reggel utazás a városon kívül található Amber-erődhöz, 
mely egykor uralkodók székhelye volt. Utazás elefántháton vagy 
dzsippel (a szabad kapacitás függvényében) a dombon fekvő vár-
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Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Jaipur – rajasthani főzőlecke 18 000 Ft/fő
Agra - Taj Mohabattein táncos show műsor 12 000 Ft/fő

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Del-
hi – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négy- és öt-
csillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fa-
kultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. november 23–29.

Kétágyas szobában 199 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 245 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 26 000 Ft/fő

Illetékek 128 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

palota bejáratához. Az erőd masszív falai mesés palotákat, pazar 
termeket, gyönyörű templomokat és gondozott kerteket rejtenek. 
Később a Man Sangar-tó és a Jal Mahal palota megtekintése kí-
vülről, majd megállás a Hava Mahalnál – a gyönyörű Szelek Palo-
tájánál. Látogatás az 1728-ban alapított Jantar Mantar obszerva-
tóriumnál, melynek kőből és fémből készült precíz műszerei ma is 
használhatók időjárási előrejelzésre. A városnézés következő ál-
lomása a Városi Palota, a maharadzsa lakhelye, mely különlege-
sen szép ötvözete a mogul és a hindu stílus építészetének. Szál-
lás Jaipurban.

5. nap Reggeli után elutazás Agrába. Útközben megállás Abhane-
ri lépéskútjánál: az esővízgyűjtőt a VIII-IX. században építették és 
3500 lépcsőfok vezet 13 emelet mélyen az aljáig. Az építmény nem 
csak kivételes szépségű, de a világ legmélyebb lépéskútja is. Láto-
gatás Fatehpur Sikriben, a vízhiány miatt elnéptelenedett város-
ban, mely a XVI. században Akbar mogul sah uralkodása alatt volt a 
birodalom központja. 1986-ban az UNESCO Világörökségi védelme 
alá került a különleges, vörös homokkőből épült város, mely a mai 
napig inspirálóan hat India építészeire. A „szellemvárosban” talál-
ható többek között Salim Chisti sírja, a gyermektelen asszonyok 
zarándokhelye és az 1000 hívőt befogadó császári mecset. Meg-

érkezés Agrába, majd fakultatív programlehetőség: Taj Mohabat-
tein táncos show műsor Mumtaz Mahalról és szerelméről. Szállás 
Agrában.

6. nap Kora hajnalban a világhírű, fehér márványból készült Taj 
Mahal, megtekintése, melynek szépsége páratlan. A lélegzetelállí-
tó épületegyüttest Sah Jahan építtette a XVII. században tizenne-
gyedik gyermekük szülése közben elhunyt felesége, Mumtaz Mahal 
emlékére és az iránta érzett örök szerelme jeléül. India legismer-
tebb épületén 1632-től huszonkét éven keresztül dolgozott közel 
húszezer munkás több mint ezer elefánt segítségével. A fenséges 
műemlékegyüttes tökéletes arányaival és szimmetriájával, nemes 
anyagaival, gazdag díszítésével és a hozzá kapcsolódó legendákkal 
számtalan művészt is megihletett. Később visszatérés a szállodá-
ba, reggeli majd a Jamuna-folyó partján álló Agra Erőd felkeresése. 
A vörös homokkőből épült XVI. századi erődítményben paloták, dí-
szes termek, udvarok, galériák, háremek, börtönök, XIX. századi brit 
katonai barakkok találhatóak. Később utazás autóbusszal Delhibe. 
Vacsora és szállás Delhiben. 

7. nap Hajnalban transzfer a repülőtérre és hazautazás egy átszál-
lással. Megérkezés Budapestre a déli órákban.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

INDIA – RAJASTHAN
Delhi – Agra – Abhaneri – Fatehpur Sikri – Jaipur – Puskar – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur – Delhi

1. nap Elutazás Budapestről átszállással Delhibe.

2. nap Érkezés a kora reggeli órákban Delhibe. Transzfer, majd vá-
rosnézés a világ legrégebb óta folyamatosan lakott városában, mely 
megannyi birodalom központja volt már. Újdelhi és az óváros neve-
zetességeinek megtekintése kívülről. A városnézés a 72 m magas, 
lenyűgöző Qutub Minarnál veszi kezdetét, melyet Hindusztán hete-
dik csodájaként tartanak számon. Újdelhiben látogatás Humayun 
uralkodó mauzóleumánál, majd az India kapu, az impozáns Raj-
path sugárút, mely a Vijay Chowk, avagy a Győzelem terén zárul és 
kormányhivatali épületeknek ad otthont. Ó-Delhi 1649 és 1857 kö-
zött a mogul birodalom központja volt. Látogatás az 1648-ban épí-
tett Vörös Erődnél, mely az egykori mogul hatalom jelképe, majd In-
dia legnagyobb mecsetének, a Jama Masjidnak és Mahatma Ghandi 

nyughelyének, a Raj Ghat-nak a megtekintése. Később az óvárosi 
Chandni Chowk bazárjainak felfedezése riksákkal. Szállás Delhiben.

3. nap Reggeli, majd utazás a kb. ötórás autóútra fekvő Agrába; transz-
fer a szállodába. Agra volt a mogul uralkodók székhelye a XVI – XVII. 
században. Délután a Jamuna-folyó partján álló Agra Erőd felkeresé-
se. A vörös homokkőből épült erődítményben paloták, díszes termek, 
udvarok, galériák, háremek, börtönök, XIX. századi brit katonai barak-
kok találhatóak.  Fakultatív programlehetőség: Taj Mohabattein tán-
cos show műsor Mumtaz Mahalról és szerelméről.  Szállás Agrában. 

4. nap Kora hajnalban a világhírű, fehér márványból készült Taj 
Mahal, megtekintése, melynek szépsége páratlan. A lélegzetelállí-
tó épületegyüttest Sah Jahan építtette a XVII. században tizenne-
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gyedik gyermekük szülése közben elhunyt felesége, Mumtaz Mahal 
emlékére és az iránta érzett örök szerelme jeléül. India legismer-
tebb épületén 1632-től huszonkét éven keresztül dolgozott közel 
húszezer munkás több mint ezer elefánt segítségével. A fenséges 
műemlékegyüttes tökéletes arányaival és szimmetriájával, ne-
mes anyagaival, gazdag díszítésével és a hozzá kapcsolódó legen-
dákkal számtalan művészt is megihletett. Később elutazás Jaipur-
ba. Útközben megállás Abhaneri lépéskútjánál: az esővízgyűjtőt az 
i.e. XVIII-IX. században építették és 3500 lépcsőfok vezet 13 emelet 
mélyen az aljáig. Az építmény nem csak kivételes szépségű, de a vi-
lág legmélyebb lépéskútja is. Látogatás Fatehpur Sikriben, a vízhi-
ány miatt elnéptelenedett városban, mely a XVI. században Akbar 
mogul sah uralkodása alatt volt a birodalom központja. 1986-ban 
az UNESCO Világörökségi védelme alá került a különleges, vörös 
homokkőből épült város, mely a mai napig inspirálóan hat India épí-
tészeire. A „szellemvárosban” található többek között Salim Chisti 
sírja, a gyermektelen asszonyok zarándokhelye és az 1000 hívőt be-
fogadó császári mecset. Szállás Jaipurban. 

5. nap Reggeli, majd városnézés Jaipurban, a mesés bazárok, gaz-
dag paloták, ún. havelik városában. Rajasthan állam kapuja, Jaipur 
az ország egyik legnagyobb és legrégebbi ékszerkészítő központ-
ja; a város híres a zománcozási és drágakő-berakási technikájá-
ról.  Utazás a városon kívül található Amber-erődhöz, mely egykor 
uralkodók székhelye volt. Utazás elefántháton vagy dzsippel (a sza-
bad kapacitás függvényében) a dombon fekvő várpalota bejáratá-
hoz. Az erőd masszív falai mesés palotákat, pazar termeket, gyö-
nyörű templomokat és gondozott kerteket rejtenek. Később a Man 
Sangar-tó és a Jal Mahal palota megtekintése kívülről, majd megál-
lás a Hava Mahalnál – a gyönyörű Szelek Palotájánál. Látogatás az 
1728-ban alapított Jantar Mantar obszervatóriumnál, melynek kő-
ből és fémből készült precíz műszerei ma is használhatók időjárá-
si előrejelzésre. A városnézés következő állomása a Városi Palota, a 
maharadzsa lakhelye, mely különlegesen szép ötvözete a mogul és a 
hindu stílus építészetének. Szállás Jaipurban.

6. nap Reggeli, majd továbbutazás Puskarba, ahol közel négyszáz 
templom és számos tó található, melyek a legenda szerint Brahma, 
a Teremtő kezéből kihulló virágszirmokból keletkeztek. A Brahma 
templom megtekintése, majd továbbutazás a kékre meszelt házai-
ról is ismert Jodhpurba, a Thár-sivatag szélénél. A szárazföldi keres-

kedelmi útvonalon meghatározó központtá vált, gazdag paloták és 
tíz kilométer hosszú fallal körülvett nyüzsgő bazár színesíti. Szál-
lás Jodhpurban. 

7. nap Reggelit követően a 122 méter magasan a város fölé tornyosuló 
Mehrangarh-erőd megtekintése, melyet több ízben építettek és tol-
dottak meg a századok során. A zord homokkő erődítmény belsejében 
pompázatosan díszes, aprólékosan megmunkált paloták találhatóak. 
A múzeumban látható többek közt az arannyal és festéssel díszített 
Phool Mahal terem, a jodhpuri uralkodók fehér márványtrónja, a fes-
tett famennyezetű Takhat Mahal, a tükör és aranyfólia díszítésű Mo-
ti Mahal, avagy a Gyöngy palota. Később a Jaswant Thada, II. Jaswant 
Singh síremléke és a huszadik században épült Umaid Bhawan palo-
ta megtekintése kívülről. Szállás Jodhpurban. 

8. nap Reggelit követően utazás Udaipur felé, és útközben megállás 
Ranakpurban, ahol a dzsaina vallás egyik legnagyszerűbb remek-
művének, az Adinath templomnak megtekintése. A dzsainizmust az 
i.e. VI. században alapították, minden élőlény tiszteletén alapszik. A 
Taj Mahalhoz hasonlóan Makranában fejtett fehér márványból fa-
ragott, hihetetlen aprólékossággal megmunkált oszlopok, csarno-
kok, domborművek ékesíti a templomot. Továbbutazás a tavakkal 
és pazar márványpalotákkal teli Udaipurba. Szállás Udaipurban.

9. nap Reggeli után Rajasthan állam legnagyobb palotájának, a 
Városi Palotának a megtekintése, mely közel két hektáron terül el 
és részben múzeum, részben az uralkodó leszármazottainak ott-
hona, valamint luxuszszállodaként is működik és a palotaszige-
tekkel beépített Pichola-tóra néz. Ragyogó lakosztályok, fogadó-
termek, dekoratív freskók, kiállítások találhatók benne. Később a 
Jagdish templom felkeresése, melyben egy fekete kőből faragott 
Visnu-szobrot őriznek, majd csónakázás a festői a Pichola-tavon, 
amelyből a Jag Mandir és Jag Niwas palotaszigetek emelkednek ki. 
Szállás Udaipurban.

10. nap Reggeli, majd menetrendtől függően szabadprogram, vá-
sárlási lehetőség az udaipuri bazárban. Később utazás belföldi re-
pülőjárattal Delhibe. Vacsora és szállás Delhiben. 

11. nap Hajnalban transzfer a repülőtérre  és hazautazás átszállás-
sal. Megérkezés Budapestre a déli órákban.

Fakultatív program ára (minimum létszám: 10 fő)
Agra - Taj Mohabattein táncos show műsor 12 000 Ft/fő

2019. január 24. – február 3.

Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 525 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 34 000 Ft/fő

Illetékek 128 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – 
Delhi – Budapest útvonalon valamint belföldi repülőjárattal Udaipur – Delhi útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált au-
tóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok, 
magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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1. nap Elutazás Budapestről Sanghajba menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással. 

2. nap Megérkezés késő délután Sanghajba. Transzfer a szállodába, 
majd az esti Sanghaj felfedezése: séta a Bundon - a gyarmati kor-
szakot idéző korzón, valamint a város nevezetes bevásárlóutcáján, 
a Nanjing úton. Vacsora és szállás Sanghajban.

3. nap Reggeli után városnézés: az óváros, a Yu Yuan (Örömök) Kert-
je, amely a város legnagyobb kertje, a Sanghaj Múzeum, amely gaz-
dag és magas színvonalú ősi kínai bronz, kerámia, festészeti és 
kalligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik. A csillogó sáfrány falairól 
felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek bel-
sejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade 
Buddha szobor ül. Séta a futurisztikus Pudong negyedben és láto-
gatás a World Financial Center kilátójában. Fakultatív programle-
hetőség: akrobata show. Szállás Sanghajban.

4. nap Reggeli után séta a francia koncessziós negyedben és a ha-
gyományokat tükröző, de újonnan épített elegáns bevásárló ne-
gyedben, a Xintiandiban. Transzfer a repülőtérre és elutazás Xi’an-
ba. Látogatás a régi városfalnál, a Nagy Mecsetnél, majd séta a 
mecsetet körülvevő bazárban. Szállás Xi’anban.

5. nap Reggeli után városnézés Xi’anban, Kína Shaanxi tartományi 
székhelyén. A városnézés során a 652-ben épült Nagy Vadlúd Pa-
goda és a páratlan terrakotta agyagkatonák megtekintése. A kínai 
agyagkatonákat ie. 209-210-ben temették el az első kínai császár-
ral, Qin Shi Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figurából álló ter-
rakotta hadsereget azért formáztatta meg, hogy a lelkek világában 
is legyen támasza birodalma fenntartásában. Transzfer a pályaud-
varra, elutazás szupergyors vonattal Peking városába. Szállás Pe-
kingben.

6. nap Ismerkedés Kína második legnagyobb városával, mely nevé-
nek jelentése: „északi főváros”. Látogatás a világ legnagyobb terén, 
a Tienanmen téren. Itt található a Mao Mauzóleum, az Országos 
Népi Gyűlés csarnoka, valamint a Palotamúzeum bejárata. Az 1406-
1420 között épült Tiltott Város a Ming és a Qing dinasztia uralkodó-

inak lakóhelye volt. 24 császár uralkodott innen csaknem 500 éven 
keresztül. Ebédet követően a Ming-korban épült Ég templomának 
felkeresése. A templom-együttes egy kiterjedt park közepén terül 
el, amelyet reggelenként taicsicsuan gyakorlók töltenek meg. Fakul-
tatív programlehetőség: kungfu show. Szállás Pekingben.

7. nap Reggeli utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kínai Nagy Fal Peking-
hez legközelebb eső részéhez. A 2008-as pekingi olimpiai falu, a 
Madárfészek Stadion és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ, a Vizes 
kocka megtekintése kívülről. A Nyári Palota felfedezése, amely az 
uralkodók menedékeként szolgált a nyári hőségek idején. Este egy 
igazi pekingi kacsavacsora élménye vár az utazóra. Transzfer a re-
pülőtérre és elutazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratok-
kal, átszállással.

8. nap Megérkezés Budapestre a kora délutáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Shanghai / 
Peking – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjárattal Sanghaj – Xi’an útvonalon, Xi'an – Peking között szupergyors vonattal, máso-
dosztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellá-
tás (ebéd vagy vacsora a programok függvényében), programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: 
vízumdíj, illetékek, borravalók (ajánlott mértéke kb. 4–5 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. szeptember 2–9.

Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 385 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj – akrobata show 11 000 Ft
Peking – kungfu show 13 000 Ft

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

KÍNA – CSÁSZÁRVÁROSOK
Sanghaj – Xi’an – Peking
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

PEKING – SANGHAJ

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

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

2.nap Megérkezés kora reggeli órákban Pekingbe. Transzfer a szál-
lodába, reggeli után ismerkedés Kína második legnagyobb városá-
val, melynek neve azt jelenti: „északi főváros”. Látogatás a világ 
legnagyobb terén, a Tienanmen téren. Itt található a Mao Mauzó-
leum, az Országos Népi Gyűlés csarnoka valamint a Palotamúze-
um bejárata. Az 1406-1420 között épült Tiltott Város a Ming- és a 
Csing-dinasztia uralkodóinak lakóhelye volt. 24 császár uralkodott 
itt csaknem 500 éven keresztül. Délután a Ming-korban épült Ég 
templomának felkeresése. A templomegyüttes egy kiterjed park kö-
zepén terül el, amelyet reggelenként taicsicsuan gyakorlók töltenek 
meg. Szállás Pekingben.

3. nap Reggeli, majd a Nyári Palota felfedezése, mely az uralkodók 
menedékeként szolgált a nyári hőségek idején. Később utazás a Yu 
Yong-hágóhoz, a kínai nagy fal Pekinghez legközelebb eső részéhez. 
Útközben a 2008-as pekingi olimpiai falu, a Madárfészek Stadion 
és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ – más néven a Vizeskocka látha-
tó.  Délután vásárlási lehetőség. Szállás Pekingben. 

4. nap Reggel transzfer a vonatállomásra és elutazás szuper- 
expressz vonattal Sanghajba. Megérkezés a déli órákban, majd 
transzfer a hotelbe. Félnapos városnézés során a Sanghaj Múzeum 
megtekintése, mely gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz-, ke-
rámia-, festmény- és kalligráfiagyűjteménnyel rendelkezik. Később a 
csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha templom megte-
kintése, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel fel-
díszített fehér jade Buddha szobor ül. Ezt követően séta a Bundon - 
Sanghaj gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és 
a Nanjing úton, Kína első bevásárlóutcáján. Fakultatív programlehe-
tőség: hajókirándulás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

5. nap Reggeli után látogatás a mára Sanghajhoz tartozó Qibao ősi 
városában, ahol a régi Kína mutatja meg arcát. Felújított épületei 
múzeumoknak, üzleteknek, éttermeknek, kerteknek és teaházaknak 
adnak otthont. Ezt követően a 242-ben épített és több pusztítást 
és átépítést megélt Longhua templom és pagoda felkeresése, mely 
Sanghaj legrégebbi és legnagyobb templomegyüttese. A városnézés 

folytatása az óvárosban, a Yu Yuan (Örömök) kertjében, amely a vá-
ros legnagyobb kertje, majd a francia koncessziós negyedben és a 
hagyományokat tükröző, de újonnan épített, elegáns Xintiandi bevá-
sárlónegyedben. Fakultatív programlehetőség: akrobata show. Szál-
lás Sanghajban.

6. nap Reggeli, majd délelőtt szabadprogram, vásárlási lehetőség. 
Később látogatás a futurisztikus Pudong negyedben, ahol a fel-
hőkarcolók között megtalálható a Kelet Gyöngye tv-torony, a Jin-
mao-torony, a csavart formájú Shanghai Tower és a sörnyitóra em-
lékeztető Shanghai World Financial Center. Ez utóbbi Sky Deck 
kilátójának felkeresése. Vacsora, majd transzfer a repülőtérre és 
hazautazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással. 

7. nap Megérkezés Budapestre a reggeli órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest –Peking / Sanghaj – Buda-
pest útvonalon átszállással, turista osztályon, Peking – Sanghaj között szuperexpressz vonattal, másodosztályon, valamint a körutazás alatt 
légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a prog-
ram szerinti belépőjegyek, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke 4-5 
USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 

2018. augusztus 23–29.

Kétágyas szobában 239 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 279 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj - hajókázás a Huang Pu folyón  11 000 Ft/fő
Sanghaj – akrobata show  11 000 Ft/fő
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

KÍNA ÖRÖKSÉGE
Peking – kínai nagy fal – Xi’an – Hangzhou – Wuzhen – Suzhou – Sanghaj

1. nap Elutazás Budapestről menetrendszerinti járatokkal Pekingbe. 

2. nap Megérkezés a kínai fővárosba, mely a XV. században vált va-
lódi császári fővárossá. Peking képe ma is emlékeztet a régi Ming- 
és Csing-dinasztia kori négyzethálós elrendezésre. Transzfer a szál-
lodába, majd riksákkal látogatás a Tiltott város környékén található 
szűk, kanyargós utcákból és régi udvarházakból álló hutongokban. 
Később séta a Wangfujingon, mely a város legismertebb bevásár-
lóutcája. Szállás Pekingben. 

3. nap Reggeli majd utazás a Pekingtől északra található kínai nagy 
falhoz. Útközben látható a Madárfészek Stadion és az Nemze-
ti Vízi Központ (vagy Vizeskocka), melyek a 2008-as Nyári Olimpi-
ai Játékoknak adtak otthont. A nagy fal több ezer kilométer hosz-
szan kígyózik hegyeken, síkságokon, sivatagokon át. A gyorsabb 
kommunikáció érdekében a fal őrtornyai között tűz-, füst-, dob- és 
harangjelzést is használtak hírek továbbadására. A kínai nagy fal 
fővároshoz közel eső, felújított szakaszának megtekintése. Ebéd 

után a városközponttól távolabb eső Nyári Palota felkeresése, mely 
a Kunming-tó partján fekszik. Cixi anyacsászárné kétszer is újjá-
építtette, mára a kiterjedt területen fekvő parkban templomok, pa-
vilonok, díszesen megfestett fedett folyosó és egy Márványhajó is 
található. Szállás Pekingben. 

4. nap Reggeli, majd a Tian Tan vagyis az Ég templomának felkere-
sése, mely egy hangulatos parkban található. A templomegyüttes 
több részből áll: a 38 méter magas, egyetlen szög nélkül készült Qi-
nian Dian, vagyis az Égi Imádságok csarnokából, melynek kazettás 
mennyezetén aranyozott sárkány és főnix látható, továbbá a Vö-
röslépcső hídból, a Visszhang falból, a Mindenség Istenének temp-
lomából és a kerek kőoltárból. Ezt követően látogatás a Tienanmen 
térre, a Mennyei Béke terére, mely közel 440 ezer négyzetméteren 
terül el. Itt található Mao mauzóleuma, ahol kígyózó sor áll, hogy 
pillantást vethessenek az egykori elnökre, továbbá az Országos Né-
pi Gyűlés csarnoka, a Qian Men kapu, a Népi Hősök emlékműve, a 
Kínai Nemzeti Múzeum és a Tienanmen kapu, mely a Tiltott város 
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bejárata. A Tiltott város – más néven Palotamúzeum megtekintése, 
mely 1420-ban készült el. A császári udvarnak és előkelőségeknek 
fenntartott palotaegyüttest hatalmas belső udvarok, paloták, pavi-
lonok, csarnokok, kertek tagolják, és magas fal veszi körül, melynek 
minden sarkán emeletes tetőszerkezetű nyíltorony áll. Ezt követően 
a tibeti buddhista kolostor, a Lama-templom, avagy a Yonghegong 
megtekintése, majd lehetőség a kínai írásjegyek és tusfestés megis-
merésére. Délután utazás a pályaudvarra, elutazás szupergyors vo-
nattal Xi'an városába. Szállás Xi’anban.

5. nap Reggeli után városnézés Xi’anban - Kína Shaanxi tartományi 
székhelyén: a 652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda és a régi város-
fal, majd a páratlan terrakotta agyagkatonák megtekintése. A kí-
nai agyagkatonákat ie. 209-210-ben temették el az első kínai csá-
szárral, Qin Shi Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figurából álló 
terrakotta hadsereget azért formáztatta meg, hogy a lelkek világá-
ban is legyen támasza birodalma fenntartásában. Este továbbuta-
zás helyi repülőjárattal Hangzhou-ba. Transzfer a szállodába, szál-
lás Hangzhou-ban.

6. nap Reggeli után városnézés Hangzhou-ban; a központjában elte-
rülő Nyugati-tavat Kína egyik legfestőibb vidékének tartják. A lan-
kás, zöld dombokkal övezett tó illatozó lótuszvirág-takarójával régi 
koroktól fogva ihletője a művészeteknek. Hajózás a Nyugati-tavon, 
majd a 60 méter magas Hat Harmónia Pagoda, a 326-ban alapított 
Lélek Rejteke kolostor és a több évezredes tradicionális kínai orvos-
lás múzeumának felkeresése, mely egy régi patikában kapott he-
lyet. Később látogatás egy teaültetvényen. Longjingben termelik Kí-
na egyik leghíresebb zöldtea fajtáját. Szállás Hangzhou-ban.

7. nap Látogatás a Nagy-csatorna mentén Wuzhen vízivárosába, 
melynek  csatornákon átívelő ősi kőhídjai, kövezett utcái és a házakat 
ékesítő finoman megmunkált fafaragásai különlegesek. Rövid hajó-
kirándulás evezős csónakokban, majd továbbutazás Suzhouba, Ji-
angsu tartomány délkeleti részébe, mely gyönyörű kertjeiről, selyem-
termeléséről, csatornáiról nevezetes. A mintegy hétezeréves múltú 
városban a Szerény hivatalnok kertjének megtekintése, mely a város 
egyik legnagyobb és legszebb kertje, ahol csarnokok, pavilonok, folyo-
sók, harsány növényzet által szegélyezett tavak, mesterséges szige-

tek sokasága tárul a látogatók szeme elé. Később a Selyemmúzeum 
megtekintése, majd vásárlási lehetőség egy selyem üzemben. A ha-
gyomány szerint Kr.e. 2640-ben Xi Ling császárné szorgalmazta elő-
ször a kiterjedt selyemhernyó tenyésztést. Közel háromezer évig a se-
lyemtermelés Kína monopóliuma volt. Szállás Suzhouban. 

8. nap Reggel transzfer Sanghajba, majd városnézés: az óváros, a 
Yu Yuan (Örömök) kertje, a francia koncessziós negyed és a hagyo-
mányokat tükröző, de újonnan épített elegáns bevásárlónegyed, a 
Xintiandi meglátogatása. Később séta a Bundon - Sanghaj gyarma-
ti korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton, 
Kína első bevásárlóutcáján. Fakultatív programlehetőség: hajóki-
rándulás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

9. nap Reggeli után a városnézés folytatása a Sanghaj Múzeumban, 
amely gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz, kerámia, festészeti 
és kalligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik. Később a csillogó sáfrány fa-
lairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek bel-
sejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Budd-
ha szobor ül. Délután séta a futurisztikus Pudong negyedben, ahol a 
felhőkarcolók között megtalálható a 468 méter magas Kelet Gyöngye 
tv-torony, a 420 méteres Jinmao-torony, a csavart formájú 632 méte-
res Shanghai Tower és a sörnyitóra emlékeztető 492 méteres Shanghai 
World Financial Center. A körutazás zárásaként a Sky Deck kilátójáról 
vehető méltó búcsú Kínától, majd vacsora és transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással. 

10. nap Megérkezés Budapestre menetrend szerint.

2018. június 18–27.

Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 499 000 Ft/fő

Illetékek 145 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj - hajókázás a Huang Pu folyón 11 000 Ft/fő

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / 
Sang haj – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjárattal Xi’an – Hangzhou útvonalon, szupergyors vonattal Peking – Xi’an útvo-
nalon, másodosztályon, valamint légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós 
ellátás, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók 
(javasolt mértéke kb. 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

KÍNA ÉS HONGKONG CSODÁI
Peking – Xi’an – Sanghaj – Guilin – Yangshuo – Guangzhou – Hongkong

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 Tienanmen téren - a világ leg-
nagyobb 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 Csing-dinasztia uralkodóinak la-
kóhelye volt. Látogatás egy hagyományos kínai kórházban, séta Liu-
lichang antik utcáján, végül vásárlási lehetőség a Selyem utca piaca-
in. Esti fakultatív programlehetőség: kungfu show. Szállás Pekingben

4. nap A 2008-as pekingi olimpiai falu: a Madárfészek Stadion és a 
Pekingi Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka megtekintése kívülről, 
majd a Szellemek Útja és a Ming császárok temetkezési helyének 
meglátogatása. Utazás a Yu Yong-hágóhoz, a kínai nagy fal Peking-
hez legközelebb eső részéhez. A lenyűgöző nagy fal egyike a világ 
hét csodájának, a különböző korszakokban épült falszakaszok, erő-
dítményrendszerek hossza megközelíti a 7200 km-t. Látogatás egy 
tradicionális teaházban. Szállás Pekingben.

5. nap Az Ég templomának –  szó szerint lefordítva az Ég Oltárának 
megtekintése, mely az egyik legnagyobb kínai templomegyüttes. Az 
Égi Imádságok csarnokát a Vöröslépcső-híd köti össze a Mindenség 

Istenének templomával és a kőoltárral, ahol a császár mutatott be 
áldozatot az Égnek és őseinek a téli napforduló idején. Peking to-
vábbi felfedezése Hutong túra keretében, jellegzetes helyi riksák-
kal a város keskeny sikátorain. 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-
210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdivel, aki 
a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért for-
máztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen támasza birodalma 
fenntartásában. A 652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda megtekintése. 
A Wende császárné emlékének szentelt robusztus téglaépület fa belső 
szerkezetet rejt, fő csarnokában három Buddha-szobor látható. Este 
fakultatív programlehetőség: Tang dinasztia show. Szállás Xi’anban.

7. nap Városnézés Xi’anban, Kína egykori fővárosában; nevének je-
lentése „örök béke”. A városnézés során a régi városfal megtekin-
tése, majd látogatás a Shanxi Történeti Múzeumban. Délután el-
utazás helyi repülőjárattal Sanghajba. Séta a Bundon - Sanghaj 
gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján és a Nan-
jing úton, Kína első bevásárlóutcáján. Este fakultatív programlehe-
tőség: akrobata show. Szállás Sanghajban.

8. nap Városnézés Sanghajban, Kína legnagyobb városában: az óvá-
ros, a Yu Yuan (Örömök) kertje, amely a város legnagyobb kertje, a 
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Sanghaj Múzeum, majd látogatás egy selyemfestő üzemben. A csil-
logó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekin-
tése, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel feldí-
szített fehér jade Buddha szobor ül. Fakultatív programlehetőség: 
hajókázás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

9. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Kína 
déli részére, Guilinbe, a Dél-kínai-hegyvidék jellegzetes mészkőtor-
nyainak lábánál fekvő városba. Városnézés: a Nádas Fuvola csepp-
kőbarlang, az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megtekintése. Es-
te fakultatív programlehetőség: kormorán show. Szállás Guilinben.   

10. nap Hajózás a Li-folyón a Tű-hegyek mentén Yangshuo városá-

ba. A hajóút során páratlan karsztképződmények, hegyek láthatók, a 
folyón tutajok úsznak, a parton bivalyok és lovak legelnek, különleges 
hangulatot áraszt a mesebeli táj. Yangshuo-ba érkezve séta a Nyuga-
ti utcán, a város legrégebbi utcáján. Este fakultatív programlehető-
ség: a Liu San Jie fény show látványos előadása. Szállás Yangshuo-ban.

11. nap Transzfer a vasútállomásra, elutazás másodosztályú vo-
naton Guangzhou érintésével (ebédszünettel) Hongkongba, amely 
Makaó mellett a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású terü-
lete. A nyüzsgő metropolisz a világ kereskedelmi és gazdasági köz-
pontjainak egyike. Felhőkarcolói, esti fényei ámulatba ejtik az uta-
zót. Transzfer a szállodába, szállás Hongkongban.

12. nap Egész napos szabad program Hongkongban vagy fakultatív 
kirándulás komppal Makaóra, a volt portugál gyarmatra, ahol vá-
rosnézés: a Makaó Múzeum, a Szent Pál katedrális romjai, Largo do 
Senado – a portugál városrész főtere, a Lou Lim Lok kert megtekin-
tése, majd látogatás egy kaszinóban. Délután visszautazás komppal 
Hongkongba, ahol szállás.   

13. nap Délelőtt szabad program, vásárlási lehetőség. Délután a 
városnézés során ismerkedés a főbb nevezetességekkel: a Viktó-
ria csúcs siklóval - ahonnan káprázatos panoráma nyílik a városra, 
a Repulse öböl, az Aberdeen halászfalu, majd hajókázás szampan-
nal, a helyiek jellegzetes közlekedési eszközével. Transzfer a repülő-
térre, elutazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással.

14. nap Megérkezés Budapestre a reggeli órákban.

2018. október 21. – november 3.

Kétágyas szobában 619 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 749 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 15 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 – akrobata show  11 000 Ft/fő
Sanghaj – hajókázás a Huang Pu folyón 11 000 Ft/fő
Guilin – kormorán show 9 000 Ft/fő
Yangshuo – Liu San Jie fény show 19 000 Ft/fő
Makaó kirándulás (ebéddel) 58 000 Ft/fő

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking/
Hongkong – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi'an – Sanghaj – Guilin útvonalon turista osztályon, Peking – Xi'an 
között szuperexpressz vonattal, másodosztályon, Yangshuo – Guangzhou – Hongkong útvonalon vonattal, a körutazás alatt légkondicionált 
autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (ebéd vagy vacsora a programok függvé-
nyében), programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: vízumdíj, illetékek, borravalók (javasolt mérté-
ke kb. 4-5 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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PEKING – HAINAN

1. nap Elutazás Budapestről menetrendszerinti járatokkal Pekingbe. 

2. nap Megérkezés a kínai fővárosba, mely a XV. században vált va-
lódi császári fővárossá. Peking képe ma is emlékeztet a régi Ming- 
és Csing-dinasztia kori négyzethálós elrendezésre. Transzfer a szál-
lodába, majd riksákkal látogatás a Tiltott város környékén található 
szűk, kanyargós utcákból és régi udvarházakból álló hutongokban. 
Később séta a Wangfujingon, mely a város legismertebb bevásár-
lóutcája. Szállás Pekingben. 

3. nap Reggeli után látogatás a Tienanmen térre, a Mennyei béke te-
rére, mely közel 440 ezer négyzetméteren terül el. A Tiltott város – 
más néven Palotamúzeum megtekintése, mely 1420-ban készült el. A 
császári udvarnak és előkelőségeknek fenntartott hatalmas palota-
együttest óriási belső udvarok, paloták, pavilonok, csarnokok, kertek 
tagolják és magas fal veszi körül, melynek minden sarkán emeletes, 
tetőszerkezetű nyíltorony áll. Ebéd után a városközponttól távolabb 
eső Nyári Palota felkeresése, mely a Kunming-tó partján található. 
Szállás Pekingben. Fakultatív programlehetőség: kung-fu show. 

4. nap Reggeli, majd a Tian Tan vagyis az Ég templomának felke-
resése, mely egy hangulatos parkban található. A több részből álló 
templomegyüttesben  a császár az Ég fiaként mutatott be áldoza-
tot és járhatott közben a szellemeknél népe javáért és a jó termé-
sért. Később utazás Pekingtől északra található nagy falhoz. Útköz-
ben látható a Madárfészek Stadion és a Nemzeti Vízi Központ (vagy 
Vizeskocka), melyek a 2008-as Nyári Olimpiai Játékoknak adtak 
otthont. A kínai nagy fal több ezer kilométer hosszan kígyózik he-
gyeken, síkságokon, sivatagokon át. Látogatás a nagy fal főváros-
hoz közel eső, felújított szakaszánál. Szállás Pekingben. 

5. nap Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elutazás helyi me-
netrendszerinti járattal Sanyára. Transzfer a szállodába. A sziget a 
Dél-kínai-tenger gyöngyszeme, igazi trópusi paradicsom. Szállás a 
festői Yalong-öbölben található szálláshelyen. 

6–8. nap Szabadprogram és pihenés a tengerparton, reggelis el-
látással. A Sanyától 20 km-re fekvő Yalong-öblöt buja zöld hegyek 

veszik körül, híres páratlan szépségű homokos tengerpartjáról. 
A partközeli korallzátonyok gazdagságában könnyűbúvárok gyö-
nyörködhetnek, de üvegfenekű hajókról is megtekinthető a ten-
ger színes világa.

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK HAINANON:
• Félnapos látogatás a homokos tengerpartjairól, divatos étter-

meiről és boltjairól híres Sanyába, majd a Luhuitou parkba
• Egész napos kirándulás a Binlang-völgyben található őslakos li 

és miao nép tradicionális falujába és egy kínai teaházba
• Egész napos kirándulás a sziget buddhista központjába, a Nans-

han Culture Zone-ba, melynél egy 108 méteres óriási szobor őr-
zi a tengerpartot, továbbá látogatás a Világvége sziklákhoz (Ti-
anyahaijiao), mely hasonlatos a Seychelles-szigeteken található 
jellegzetes formációkra

• Egész napos hajókirándulás a mesés Wuzhizhou korallszigetre

9. nap A reggelit követően transzfer a repülőtérre. Hazautazás át-
szállással Budapestre. 

10. nap Megérkezés Budapestre menetrend szerint.

Peking – kínai nagy fal - Sanya – Yalong-öböl

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sa-
nya – Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjárattal Peking – Sanya útvonalon, turista osztályon, transzferek légkondicionált autóbusz-
szal, 7 éjszakai szállás helyi négy- és ötcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, Pekingben félpanziós, Hainanon reggelis ellátás, a leírás szerin-
ti programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke kb. 
4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. július 18–27., november 1–10. 

Kétágyas szobában 539 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 689 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 15 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Sanya – félnapos kirándulás 18 000 Ft/fő
Binlang-völgy – egész napos kirándulás 24 000 Ft/fő
Nanshan Culture Zone és 
Világvége-sziklák – egész napos kirándulás 27 000 Ft/fő
Wuzhizhou korallsziget – egész napos kirándulás 24 000 Ft/fő

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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HONGKONG – HAINAN SZILVESZTER
Hongkong – Sanya – Yalong-öböl

1. nap Elutazás Budapestről menet rendszerinti járatokkal Hong-
kongba. Éjszaka a repülőn.

2. nap Megérkezés Hongkongba, Ázsia egyik legnagyobb üzleti és 
kereskedelmi metropoliszába a délutáni órákban. Transzfer a szál-
lodába, szállás Hongkongban. 

3. nap Reggeli, majd szabadprogram az izgalmas és különleges vá-
rosállam felfedezésére. Egész napos fakultatív programlehetőség: 
kirándulás Makaóra. A nyugati gyarmatosítók előbb érték el Ma-
kaót, mint Hongkongot: az 1500-as években portugál és jezsui-
ta telepesek vetették meg lábukat a szigeten, mely 1999-ig portu-
gál kormányzás alatt állt, majd később visszakerült Kínához, mint 
különleges közigazgatási terület. A program során utazás komppal 
Makaóra, majd a portugál Fortaleza do Monte erőd, a Makaó Múze-
um, a Szent Pál székesegyház megmaradt homlokzata, a városháza 
- Largo do Senado, a Szenátus tér fekete-fehér hullámzó kövezete, 
a Lou Lim Lok kert és a Venetian Casino megtekintése. Visszatérés 
komppal és szállás Hongkongban. 

4. nap Reggeli, majd városnézés, mely a Hongkong-sziget látnivaló-
ival kezdődik. Kirándulás a Viktória-csúcshoz, melyre az 1888-ban 
megépült sikló előtt kínai szolgák hada hordta fel a gazdag lakoso-
kat. A csúcsról fenséges kilátás nyílik a felhőkarcolókkal teli kikötőre. 
Később Aberdeen nyüzsgő hajókkal tömött kikötővárosának felkere-
sése, mely a hongkongi halászok otthona volt az 1960-70-es években. 
Kikötőjében kis lélekvesztő szampanok, halászhajók kacskaringóz-
nak a hatalmas úszó éttermek között. A riviérára emlékeztető Re-
pulse-öböl után a Kowloon negyed megtekintése következik. A Nan 
Lian kert és a Wong tai sin templom meglátogatása, ahol buddhis-
ta, taoista és konfuciánus oltárokat és ereklyéket őriznek. Rövid sza-
badidő a menetrend függvényében, majd transzfer a repülőtérre és 
elutazás helyi menetrendszerinti járattal Sanyára. Transzfer a szál-
lodába. Hainan sziget a Dél-kínai tenger gyöngyszeme, igazi trópusi 
paradicsom. Szállás a festői Yalong-öbölben található szálláshelyen. 

5-8. nap Szabadprogram és pihenés a tengerparton reggelis ellátás-
sal. A Sanyától 20 km-re fekvő Yalong-öblöt buja zöld hegyek veszik 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Hongkong 
– Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Hongkong – Sanya – Hongkong útvonalon, a helyszínen légkondicionált autó-
busszal, 7 éjszakai szállás Hongkongban helyi három-, Sanyán helyi ötcsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, szilveszteri va-
csora, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók 
(javasolt mértéke kb. 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. december 27. – 2019. január 5. 

Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 859 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 15 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Egész napos Makaó kirándulás (ebéddel) 58 000 Ft/fő
Félnapos Sanya kirándulás 18 000 Ft/fő
Egész napos Nanshan Culture Zone 
és Világvége sziklák kirándulás 27 000 Ft/fő
Egész napos Wuzhizhou korallsziget kirándulás 24 000 Ft/fő
Lantau kirándulás 49 000 Ft/fő

körül, híres páratlan szépségű homokos tengerpartjáról. A partkö-
zeli korallzátonyok gazdagságában könnyűbúvárok gyönyörködhet-
nek, de üvegfenekű hajókról is megtekinthető a tenger színes világa.

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK HAINANON:
• Félnapos látogatás a homokos tengerpartjairól, divatos étter-

meiről és boltjairól híres Sanyába, majd a Luhuitou parkba
• Egész napos kirándulás a sziget buddhista központjába, a Nans-

han Culture Zone-ba, melynél egy 108 méteres óriási szobor őr-
zi a tengerpartot, továbbá látogatás a Világvége sziklákhoz (Ti-
anyahaijiao), mely a Seychelles-szigeteken található jellegzetes 
formációkhoz hasonlatos 

• Egész napos kirándulás a mesés Wuzhizhou korallszigetre

9. nap Reggelit követően transzfer a repülőtérre. Utazás helyi repülőjárat-
tal Hongkongba. Fakultatív programlehetőség: Lantau szigetének felfe-
dezése, mely során utazás felvonóval a hegytetőre, majd a Po Lin monos-
tor és a 26 méter magas Nagy Buddha-szobor megtekintése. A szigeten 
két nemzeti park is található, valamint a hongkongi Disneyland. Vissza-
térés a repülőtérre majd éjszaka hazautazás egy átszállással Budapestre. 

10. nap Megérkezés Budapestre menetrend szerint.

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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ÉSZAK-THAIFÖLDI KÖRUTAZÁS PIHENÉSSEL PHUKETEN
Bangkok - Ayutthaya - Pitsanulok - Sukhothai - Chiang Rai - Chiang Saen - Chiang Mai - Phuket

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

2. nap koradélután érkezés, majd félnapos városnézés Bangkokban: 
az Arany Buddha szobor. A leghosszabb Fekvő Buddha szobor és a 
fehér carrarai márványból készült Márványtemplom megtekinté-
se. Klong túra keretében hajókázás a Chao Praya folyón, ahonnan 
a modern felhőkarcolók és a cölöpökre épült folyóparti házak éles 
kontrasztja is megismerhető. Este vacsora. Szállás Bangkokban.

3. nap Egész napos szabad program vagy fakultatív látogatás a Ki-
rályi Palotában. A korábbi uralkodók lakhelyéül szolgáló 300 éves 
épületegyüttes  az UNESCO Világörökség  része. A  palotán  belül  
található a Wat Phra Kaew, más néven a Smaragd  Buddha temp-
lom és még számtalan lenyűgöző aranyozott sztúpa és színes majo-
likával díszített 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, melynek 
romvárosa a világörökség része, a kambodzsai Angkor Wat épülete-
gyütteséhez hasonlatos, csak sokkal nagyobb területen található. 

Ezt követően látogatás a Bang Pa In palotánál, amely a thai uralko-
dók nyári rezidenciája volt. Napközben ebéd. Szállás 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 tar-
tományának központjába. Napközben ebéd. Szállás Chiang Raiban.

7. nap Délelőtt hajókázás a Mae Kok folyón a burmai és laoszi ha-
tárvidékre a híres „Arany háromszöghöz” a Mekong folyó partján 
található Chiang Saen megtekintésével. Útközben ebéd. Szállás 
Chiang Raiban.

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

9. nap Városnézés Thaiföld második legnagyobb városában, a Wat 
Phrathad Doi Suthep templom megtekintése és látogatás egy 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.

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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10. nap Transzfer a repülőtérre, elutazás 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 Phuket tengerpartján és a szállo-
da kényeztető szolgáltatásainak felfedezése. Szállás Phuketen.

13. nap Szabad program, pihenés a tengerparton. Délután transzfer 
a repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend szerinti járatokkal.

14. nap Megérkezés a menetrend függvényében.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest  –  Bangkok / 
Phuket – Budapest  útvonalon, belső repülőjárattal Chiang Mai – Phuket útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai 
szállás helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban  reggelis ellátással, 4 alkalommal ebéd, 2 alkalommal vacsora a leírás sze-
rint, programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, félpanzió felára, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. december 1-14.

Kétágyas szobában 549 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 679 000 Ft/fő

Pótágyon 549 000 Ft/fő

Félpanzió felára (3 alkalom Phuketen) 25 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Királyi Palota látogatás 15000 Ft/fő
Chao Praya hajós vacsora 14000 Ft/fő
Úszópiac látogatás 15000 Ft/fő
Phi Phi szigettúra hajóval 26000 Ft/fő
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

VILÁGÖRÖKSÉGEK JAPÁNBAN – NAGY KÖRUTAZÁS
Tokió – Kamakura – Kawaguchi-tó – Fuji – Matsumoto – Takayama – Shirakamwa - Kanazawa – Kiotó – Hirosima – Miyajima – Oszaka – Nara

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, szórakozó-
helyek nyílnak utcáin. Hatalmas metropolisz, gazdag, csillogó, ha-
gyományos és ultramodern egyben. A Sensoji templom – Tokió leg-
régebbi és legjelentősebb buddhista temploma Asakusaban, a 
Nakamise bevásárló utca, a Ginza negyed, a Meiji Jingu szentély és 
az Omotesando megtekintése, majd a Tokyo Metropolitan torony a 
202 méter magas kilátóval, 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: kirándulás 
Nikkóba, a Tokiótól 140 km-re, Tocsigu prefektúra hegyei között fek-
vő 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 templomok, 
szent helyek és történelmi épületek sokasága miatt a turisták 
kedvelt úti célja. 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 elhe-
lyezve. Transzfer a Kawaguchi-tóhoz, ahonnan tiszta idő esetén 
szépen láható a Fuji csúcsa és a hegység egyik legszebb tava, va-
lamint a forró vízű forrására épült üdülőhely. Vacsora és szállás 
Fujikawaguchikóban.

6. nap Reggeli, majd látogatás az Itchiku Kubota Szépművészeti 
Múzeumban. Itchiku Kubota a XIV. századi kimonófestészet - vagy 
selyemfestészet- világát hozta vissza modern korba és a múzeum-
ban sok gyönyörű alkotása látható. Elutazás Matsumotóba, ahol lá-
togatás egy miso készítő üzemben. Matsumoto hegyekkel körülvett 
városa népszerű a turisták körében nem csupán kulturális látniva-
lói, hanem 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 Ta-
kayamában tradicionális japán ryokanban – vendégházban (egysze-
rű szálláshely folyosói zuhannyal).
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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 Kami 
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 
között, 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 Hirosimába. Megérkezés után továbbutazás 
helyi vonattal Miyajimaguchiba és komppal Miyajimába. Látogatás 
az Itsukushima kegyhelyen. Visszautazás Hirosimába: a Béke Emlék 
Múzeum és az Atombomba Dóm meglátogatása, melynek váza az 
1945. augusztus 6-án Hirosimát ért atomtámadásban megmaradt, 
s azóta is romosan áll örökké emlékeztetve az utókort a tragédiára. 
Vacsora és szállás Hirosimában.

11. nap Reggeli után elutazás Kurashikibe, útközben Sanyo Jidosya-
do látható. Kurashikiben a XVI-XIX. századi Edo periódusból való ka-
nálisok romantikus hangulatot árasztanak. A város egykor rizsel-
osztó hely volt, és neve is a kereskedőházakra utal, ahol a terményt 
tárolták. Ezek a házak ma múzeumok vagy kiállításoknak adnak 
otthont. Séta az óvárosban - Bikan városrész. Elutazás Himejibe, lá-
togatás a Himeji kastélyban (a vártorony látogatást a program nem 
tartalmazza), majd a Kokoen kertek megtekintése. Transzfer Osza-
kába, 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 búcsújáróhely-
re. Oszakában látogatás a Dotonbori negyedben. A negyed kanális 
köré épült, híres gasztronómiájáról és középkori hangulatáról. A ne-
onnal 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 után szabad program, vagy fakultatív programlehető-
ség: kirándulás Isébe. Ise Jinguban 125 shinto szentély található Ama-
terasu napistennek ajánlva, ahol évente 1500 rituálét tartanak a királyi 
család jólétéért, a világbékéért és a gazdag termésért. Séta a szállodá-
ból a pályaudvarra (a hotelben csomagszoba áll rendelkezésre 10 óra 
után), elutazás a kb. 2 órányira lévő Ise helyiségbe. Megérkezés után 
gyalogos városnézés belépővel az Ise Jingu szentélybe és séta a hangu-
latos Okage Yokocho eredeti házai között. Visszautazás Oszakába a 
szállodához kb.délután 4 órakor. Transzfer a repülőtérre, visszautazás 
Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

14. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Tokió / Osza-
ka – Budapest útvonalon, valamint a Shikanzen szuperexpresszel Kiotó – Hirosima útvonalon másodosztályon, a körutazás alatt légkondicio-
nált autóbusszal, 10 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi háromcsillagos szállodák) kétágyas szobáiban, 1 éjszaka tradicionális japán  ryo-
kanban – vendégházban (egyszerű szálláshely folyosói zuhannyal), 11 alkalommal reggeli, 1 alkalommal ebéd és 3 alkalommal vacsora a leírás 
szerint, programok és kirándulások, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: belépőjegyek, illetékek, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. szeptember 30. – október 13. 

Kétágyas szobában 836 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 055 000 Ft/fő

Kötelező belépők felára 35 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Egész napos kirándulás Nikkóba 59 000 Ft/fő
Egész napos kirándulás Isébe 45 000 Ft/fő



Üdülések széles választéka 
az Atlanti-óceán egzotikus szigetein.

 Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura.

Foglalja le kanári-szigeteki utazását 
a kanariszigetek.utazas.hu honlapon!

…mert biztosan utazik!
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

ÜZBEGISZTÁN ÖRÖKSÉGE
Taskent – Szamarkand - Bukhara - Sahriszabz - Taskent

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 pihe-
nési lehetőség. Reggeli után ismerkedés Taskent látványosságaival: 
a Polovcev Palota (Taskenti Iparművészeti Múzeum), mely egy orosz 
diplomata keleti ízlésű rezidenciája és igaz ékkő a XX. század elejéről, 
ezután a Függetlenség tere és az Alí Sér Návoi Színház környékének 
megtekintése. Ezt követően a Khaszt-i Imám tér felkeresése, ahol a 
X. századi taskenti gyógyító muszlim szent, Kaffál Sasí mauzóleu-
mának meglátogatása, majd látogatás a XV. század végén alapított 
Barak-Khán medreszében és a Múj-i Mubárak (Áldott hajtincs) Me-
csetben, ahol az úgynevezett Oszmán Koránt és a helyi hagyomány 
szerint Mohamed próféta arany hajtincsét őrzik. A XVI. századi Kö-
keldas medresze és a XIX. századi ’Abd al-Kászim medresze megláto-
gatása után szabadidő a Csórszú (Négyosztatú) bazárban, Üzbegisz-
tán legnagyobb bazárjában. Vacsora és szállás Taskentben.

3. nap Reggeli a szállodában, majd utazás expresszvonattal Sza-
markandba, a világhódító Timur Lenk káprázatos fővárosába. Egész 
napos városnézés Szamarkandban. Délelőtt a világhírű szogd fres-
kókat bemutató Afrászijáb Múzeum, majd Üzbegisztán legszebb 
tere, a XV-XVII. században épült Regisztán tér és az ottani monu-
mentális épületek megtekintése: az Ulugbék, a Ser-Dor (Oroszlános) 
medresze és a Tilla-kárí (Aranyozott)-mecset és medresze lenyűgö-
ző élményt kínálnak. A délután során a XV. század elején épült Gúr-e 
Mír, Timur Lenk és családja mauzóleumának meglátogatása, majd 
a lélegzetelállító Bíbí Khaním mecset (Közép-Ázsia legnagyobb me-
csetje) és a misztikus Sáh-i zinda (Élő király) nekropolisz és zarán-
dokhely megtekintésével zárul a program. Vacsora és szállás Sza-
markandban.

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

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 (Medencepart) 
komplexumnál: a XVII. századi dervisszálló, a Nádir Divánbegi khá-
naka és Közép-Ázsia egykori legtekintélyesebb medreszéje, a Kökel-
das medresze megtekintése. Ezt követően látogatás a Pój-i Kalón 
épületegyüttesnél, a középkori és XVI. századi Bukhara szimbólu-
mánál: a XII. századi Kalón (Nagy) minaret, a XVI. században épült 
Nagymecset és a vele szemben álló, a XVI. században alapított és 
máig működő Mír-i Arab (Arab herceg) medresze megtekintése. A 
következő látnivaló a XV. század első felében emelt Ulugbék medre-
sze és a vele szemben álló XVII. századi ’Abd al-’Azíz kán medresze. 
Séta a bazár híres „táqjainak” fedett boltíves csarnokaiban (arany-
művesek, süvegárusok, pénzváltók csarnokai). Ezután a Magok-i 

Atori mecset, egy buddhista és zoroasztriánus alapokra épült kora 
iszlámkori szentély következik. Majd a Bóló hauz mecset XVIII. szá-
zadi együttesének felkeresése és látogatás a bukharai Arg erődbe, 
ahol az egykoron itt járt Vámbéry Ármin magyar keletkutató emlék-
műve található. Látogatás a számánida dinasztia alapítója, Iszma’íl 
b. Ahmad 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). A pa-
lota az európai és közép-ázsiai hatások különös elegye, ahol az 
európai szecesszió, az orosz klasszicizmus és a hagyományos 
bukharai művészet stílusai fonódnak egybe. Ezután Üzbegisztán 
egyik legszentebb helyének megtekintése: látogatás a Bahá al-
Dín Naqsbandí, a ma is népszerű közép-ázsiai és közel-keleti der-
visrend, a naqsbandíjja alapítójának lenyűgöző XVI-XX. századi 
síremlékénél. Délután expresszvonattal visszautazás Taskentbe. 
Szállás Taskentben.

7. nap Korai reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre, ha-
zautazás átszállással Budapestre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti járatokkal, 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, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, magyar ide-
genvezető.  A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018.  november 5–11.

Kétágyas szobában 349 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 399 000 Ft/fő

Illetékek 95 000 Ft/fő

Vízumdíj a helyszínen 50 USD

Minimum létszám 15 fő 
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

IRÁN – PERZSA EMLÉKEK
Teherán – Kashan – Isfahan – Yazd – Persepolis – Pasargad – Shiraz

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Irán fővárosába, a mintegy 14 millió lakosú Teheránba. Éjszaka a 
repülőgépen (az októberi csoportnál megérkezés még aznap Tehe-
ránba, transzfer, majd vacsora és szállás Teheránban).

2. nap Érkezés a kora reggeli órákban. Transzfer a szállodába. 
Rövid pihenés után félnapos városnézés Teheránban: látogatás 
az ősi Perzsia 2500 éves történelmének emlékeit bemutató Ar-
cheológiai Múzeumban, valamint a Pávatrónt és az iráni sahok 
koronáit kiállító Ékszermúzeumban. A program végén az egyko-
ri uralkodói rezidencia, a Golesztán Palotaegyüttes megtekinté-
se. Szállás Teheránban.

3. nap Reggeli után elutazás autóbusszal Isfahanba. Útközben 
Khomeini Ayatollah mára zarándokhellyé vált síremlékének meg-
tekintése kívülről. Az iráni körutazás következő megállója Kas-
han, a sivatag szélén fekvő oázisváros, mely tradicionális stí-
lusban épült házairól híres. Broujerdi, a dúsgazdag kereskedő 

gyönyörű széltornyokkal díszített házának megtekintése, majd 
pihenő a természetes forrású kútjairól nevezetes Fin kertben. A 
program után továbbutazás Isfahanba. Szállás Isfahanban.

4. nap Egész napos városnézés Isfahanban, Irán talán legtöbb 
látnivalójával rendelkező városában: séta az Imam téren, láto-
gatás az Ali Qapou palotában, és az iszlám építészet remekmű-
veinek számító Imam és Sheikh Lot Follah mecsetekben. Rövid 
vásárlási lehetőség a térről nyíló nagybazárban. Délután láto-
gatás az örmény negyedben található Vank Katedrálisban, mely 
Isfahan egyik legnagyobb és legszebb temploma, majd a város 
folyóján átívelő hangulatos, régi hidak megtekintése. Szállás Is-
fahánban.

5. nap Reggeli után a város világörökségi helyszíneinek felkeresése, 
a negyvenoszlopos Chehel Sotun palota majd a Péntek mecset meg-
tekintése. Továbbutazás Irán és a világ egyik legrégebbi óvárosával 
büszkélkedő Yazdba.  Szállás Yazdban.
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Teherán és 
Shiraz – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során autóbusszal, júniusi időpontnál 7 illetve az októberi időpontnál 8 éjszakai 
szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, magyar idegenvezető. A részvételi 
díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, kötelező szervízdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

6. nap Reggeli után városnézés Yazdban: séta a nyüzsgő siká-
torokban, látogatás a Jame mecsethez és az Amir Chakhmaq 
komplexumhoz. Majd az iszlám előtti, ősi perzsa vallás, a zoro-
asztrizmus jegyében épült Tűz Templomának felkeresése. Ne-
vezetessége az itt őrzött, több mint ezernégyszáz éve lobogó 
szent tűz. Az iráni körutazás e napi programja egy kirándulás-
sal zárul a város melletti sivatagi temetkezési helyhez, a Csend 
tornyához. Szállás Yazdban.

7. nap Továbbutazás autóbusszal Shirazba. Útközben megálló Pa-
sargadban, ahol az Akhamenid dinasztia alapítójának, Kürosz ki-
rálynak a sírhelye található. Elutazás a Naqshe Rostam sziklafal-
hoz, ahol több perzsa uralkodó, többek között Dareiosz, valamint 
Xerxész kőbe vájt sírhelye látható. Továbbutazás Irán egyik leg-
csodásabb helyére, a Világörökség részét képező Persepolisba, 
melyet mintegy 2500 évvel ezelőtt, a legendás királyok, Dareiosz 
és Xerxész építettek. Séta az egykori főváros romjai között. Meg-

érkezés Shirazba, majd az Imam Zade Aliebne Hamzeh tükörme-
cset megtekintése. Szállás Shirazban.

8. nap Egész napos városnézés Shirazban, Irán és Perzsia egyik 
legrégebbi városában, mely gyönyörű kertjeiről is híres: ezek kö-
zül a Narenjestan 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. Idő függvényé-
ben a híres iráni költő, Saadi sírja illetve a Shah Cheragh mecset 
megtekintése kívülről. Az iráni körutazás este szabadprogrammal, 
vásárlási lehetőséggel zárul. A szállodai szobát a késői elutazásig 
használhatják utasaink. Éjjel transzfer a repülőtérre.

9. nap A hajnali órákban elutazás menetrend szerinti repülőjára-
tokkal, átszállással Budapestre. Megérkezés a menetrend szerint a 
reggeli vagy délelőtti órákban. 

2018. június 22–30., október 26. – november 3.

Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 499 000 Ft/fő

Illetékek 143 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj 15 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő 
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

KÖRUTAZÁS GRÚZIÁBAN

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

2. nap Hajnali érkezés Kutaisibe. Transzfer a szállodába, felfrissülés 
és reggeli után városnézés Kutaisiben. A városnézés során a Bagra-
ti-katedrális és a Gelati kolostor és akadémia megtekintése. A ma már 
UNESCO-védelem alatt álló épületegyüttes Grúzia fénykorában épült 
a XII. században. A kolostor és a hozzá kapcsolódó akadémia sokáig az 
ország kulturális és szellemi központja volt. Tanítottak itt többek kö-
zött kánon-jogot, de a komplexumnak volt csillagvizsgálója is. Kérésé-
re itt temették el IV. (Építő) Dávid grúz királyt. Ebéd után kirándulás a 
Martvili-kanyonba, ahol csónakba szálva csodálják meg a különös kék, 
zöld színekben pompázó patakot és a meredek sziklákat, majd séta 
keretében fedezik fel a patakot tarkító vízeséseket. Szállás Kutaisiben.

3. nap Reggeli után kirándulás Borjomiba. Borjomiban tör felszínre 
a méltán világhíres ásványvíz. A víz jótékony tulajdonságira alapoz-
va Borjomi ma Grúzia kedvelt üdülőtelepülése. Ebéd a városban, majd 
utazás a 13. században épült Rabati erődítmény és kastély komple-
xumba. Szállás Akhaltsikheben.

4. nap Reggeli után utazás Vardzia barlangvárosába. A XII. században 
50 ezer lakossal büszkélkedő városban templom, kincstár, könyvtár is 
működött. A barlangváros a XII. században volt stratégiai fontossá-
gú, mert a szeldzsuk-grúz konfliktus alatt I. Tamar királynő is a város-
ban lakott. A barlangváros megtekintése után ebéd, majd továbbuta-
zás Tbiliszibe. Szállás Tbilisziben.

5. nap Reggeli után gyalogos városnézés keretében ismerkedés Tbi-
liszi látnivalóival: a XII. században alapított Metheki templom, a zsi-
nagóga, a Szióni székesegyház, a Béke hídja és az Ancsiszkati templom 
megtekintése. Ebéd után a modern városrész felkeresése: Grúzia anya 
szobra, a Narikala erőd majd a óvárosban elhelyezkedő kénes fürdő 
megtekintése kívülről. Szállás Tbilisziben.

6. nap Reggeli után indulás a grúz hadiút mentén az orosz határ köz-
vetlen közelében lévő Kazbegibe. Az odaút során az Ananuri erőd- és 
templomkomplexum felkeresése, majd ebéd. Négykerék-meghajtású 
terepjárókkal utazás a 2170 méter magasan fekvő Gergeti Szenthá-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Kutaisi 
– Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során utazás autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi osztályba sorolás szerinti három- 
és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (7 reggeli, 5 ebéd, 1 vacsora) a leírás szerint, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. augusztus 6–14. 

Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 359 000 Ft/fő

Illetékek 60 000 Ft/fő

Minimum létszám 15 fő 

romság templomhoz. Tiszta idő esetén lenyűgöző kilátás nyílik innen 
az egyik legmagasabb kaukázusi vulkánra, az 5047 méter magas Kaz-
begire. Szállás Tbilisziben.

7. nap Reggeli után elutazás Grúzia leghíresebb borrégiójának köz-
potnjába, Sighnaghiba. A szerelem városának is nevezett település-
ről jó idő esetén gyönyörű kilátás nyílik a Kaukázus hegység csúcsa-
ira. Továbbutazás Velistsikhe településen lévő bormúzeumba, ahol 
ismerkedés a világhírű Grúz borkészítési eljárással. Ebéd borkóstoló-
val. Délután Alexandre Chavcavadze múzeumának megtekintése Tsi-
nandaliban. Szállás Tbilisziben. 

8. nap Reggeli után látogatás Mtcheta-ba, Grúzia ősi fővárosába és 
vallási központjába. A városnézés során a Jvari és a Szvetichoveli szé-
kesegyház megtekintése. A Szvetichoveli (Elő Oszlop) székesegyház 
a grúz ortodox egyház központja és az ország második legnagyobb 
egyházi épülete. Utazás Kutaiszibe, délután szabadprogram. Szállás 
Kutaisiben.

9. nap Hajnalban transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre 
menetrend szerinti közvetlen járattal.

Kutaisi – Borjomi – Varzida – Tbiliszi – Kazbegi – Mtcheta – Kutaisi
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TÖRÖK EMLÉKEK – KÖRUTAZÁS TÖRÖKORSZÁGBAN 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Elutazás Budapestről Isztambulba menetrend szerinti, köz-
vetlen repülőjárattal. Érkezést követően transzfer a szállodába, a 
környék egyéni felfedezése. Vacsora és szállás Isztambulban.

2. nap Reggeli, majd utazás a magyar történelemből jól ismert Ro-
dostó városába. Itt II. Rákóczi Ferenc házának megtekintése, ahol a 
fejedelem élete utolsó tizenöt évét töltötte. A körutazás következő 
állomása Trója ókori városa. A délutáni órákban utazás Canakkaléba, 
majd vacsora és szállás a környéken. 

3. nap Reggeli után utazás az ókori emlékekben gazdag Pergamon an-
tik városába. A pergamoni ásatások nagyban hozzájárultak a Kr. e. III. 
és II. század görög kultúrájának megismeréséhez. Délután utazás Selcuk 
városába, ahonnan Epheszosz ősi városának felfedezése a program. Az 
egykori görög polisz ókori látnivalói, mint a János evangelista temploma, 
vagy Szűz Mária háza egyfajta időutazásként repítik vissza a látogatót a 
hellenisztikus és római korokba. Szállás Selcuk vagy Kusadasi városában. 

4. nap Korai ébredést követően utazás Pamukkale városába, amely 
a Törökországba látogató turisták kedvelt úticélja. Az UNESCO Vi-
lágörökségei között számon tartott mészkőmedencéket a dombol-
dalon lezúduló, 35 Celsius fok hőmérsékletű, szén-dioxidban gazdag 
zuhatag hozta létre, és már az ókorban is egyfajta gyógyhelyként 
látogatták. Hierapolisz ősi városának megtekintése után Kleopát-
ra fürdőjének márványkővel kirakott medencéjében mártózhatnak 
meg a látogatók. Vacsora és szállás Pamukkale környékén.

5. nap Reggeli után utazás autóbusszal Antalya városába. A helle-
nisztikus korban alapított tengerparti város mára a környék egyik 
leglátogatottabb turisztikai centrumává nőtte ki magát. A délelőtt 
folyamán óvárosi séta keretében a város ókori látnivalóinak felke-
resése: az Óratorony, a Minaret, valamint a Hadriánusz császár be-
vonulásának tiszteletére emelt diadalív. Délután szabadidő egy kel-
lemes sétára a kikötőben, vagy az óváros hangulatos bazársorának 
felfedezésére. Vacsora és szállás a városban. 

6. nap A reggelit követően utazás Isztambul irányába. Látogatás 
a Porsuk folyó két partján fekvő Eskisehir városában, amelyet ma 
a környék egyik központjaként tartanak számon. A város megte-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti közvetlen repülőjáratokkal Budapest – Isztambul – Bu-
dapest útvonalon, az országon belül utazás légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi háromcsillagos) szállodák 
kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (8 alkalommal reggeli és vacsora) a leírás szerint, programok és kirándulások, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépők felára, baleset-, betegség és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. október 18–26.

Kétágyas szobában 159 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 189 000 Ft/fő

Illetékek 49 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Hajókirándulás a Boszporuszon 29 000 Ft/fő

kintése után szabadprogram a folyóparton.  Vacsora és szállás 
Eskisehirben.

7. nap A korai reggeli után továbbutazás Isztambulba. Az érkezést 
követően a világ egyik legnagyobb fedett piaca, a Nagy Bazár felfe-
dezése, melynek eredeti épületei XV. századi, kupolás raktárépüle-
tek voltak. A következő évszázadok során a középkori „bevásárló-
központ” folyamatosan bővült, újabb és újabb környező utcácskák 
kapcsolódtak hozzá, melyek mára egy valóságos labirintust alkot-
nak, s bebarangolásuk páratlan élmény. Az Isztambul jelképévé vált 
Kék Mecset, valamint az Hagia Sofia, az egykori ortodox bazilika a 
városnézés következő állomása, ahonnan a Hippodromhoz, a haj-
dani isztambuli társasági élet központjához vezet az út. Vacsora és 
szállás Isztambul belvárosában.

8. nap Reggeli, majd félnapos városnézés Isztambulban, mely so-
rán első program a Topkapi szultáni palota megtekintése. A pa-
lota egészen a XIX. századig volt az Oszmán Birodalom admi-
nisztratív központja. Az épület az oszmán építészet jegyeit viseli 
magán és jelenleg az egykori birodalom öltözékeit, fegyvereit és 
használati tárgyait mutatja be a látogatóknak. Délután szaba-
didő, majd az egyedi hangulatú belváros felfedezése. Vacsora és 
szállás a belvárosban.

9. nap A reggelit követően szabadprogram Isztambulban. Fakultatív 
programlehetőség: hajókirándulás az Európát Ázsiától elválasztó ten-
gerszoroson, a Boszporuszon. Kora délután transzfer a repülőtérre, 
majd elutazás Budapestre menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal.

Isztambul – Rodostó – Trója – Pergamon – Epheszosz – Pamukkale – Antalya – Eskisehir – Isztambul



otptravel.hu64

CSODÁLATOS EMIRÁTUSOK – DUBAI ÉS ABU DHABI
1. nap Délután elutazás Budapestről menetrend szerinti, közvetlen 
repülőjárattal Dubaiba. A késő esti érkezést követően transzfer a 
szállodába. Szállás Abu Dhabiban.

2. nap A hét emírség legnagyobb és egyben leggazdagabb tagorszá-
ga Abu Dhabi, melynek azonos nevű fővárosát egyedi hangulat jel-
lemzi. Az utóbbi évtizedekben a hagyományos épületek futurisztikus 
felhőkarcolók árnyékába kerültek, az utakat pedig pálmafák és kutak 
sora szegélyezi szinte mindenhol. A sivatagi klíma ellenére, a parkok 
mindenhol zöldek és gyönyörűen karbantartottak. Egész napos sza-
bad program, üdülés a tengerparton. Fakultatív programlehetőség: 

a Louvre galéria meglátogatása idegenvezető kísérete nélkül, egyéni-
leg. A már külsejében is különleges múzeum hatszáz műtárgyból ál-
ló állandó kiállítását a legnevesebb franciaországi és közel-keleti mú-
zeumoktól kölcsönzött páratlan műkincsek alkotják, melyen felül az 
időszakos kiállítások mintegy kétezer négyzetméteren nyűgözik le a 
látogatókat. Vacsora és szállás Abu Dhabiban.

3. nap Reggeli után városnézés az Egyesült Arab Emirátusok ultra-
modern fővárosában, Abu Dhabiban. A lenyűgöző, 54 fehér már-
ványkupolával díszített, hatalmas Zayed sejk mecset megtekinté-
se. Pazar díszítőelemei között megtalálható a világ legnagyobb kézi 

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti közvetlen repülőjáratokkal, Budapest – Dubai – Buda-
pest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (6 reggeli, 6 vacsora és 1 ebéd), a programleírás szerint programok belépők nélkül, idegenforgal-
mi adók, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2018. október 30. – november 6.

Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 389 000 Ft/fő

Illetékek 89 000 Ft/fő

Belépők felára 32 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Louvre Abu Dhabi – belépőjegy transzferrel 13 000 Ft/fő
Dubai – dhow esti hajókázás vacsorával 15 000 Ft/fő
Musandam hajókirándulás 35 000 Ft/fő

csomózású szőnyege, valamint a világ legnagyobb csillárja is. Uta-
zás a pálmafákkal övezett Corniche Road félholdján, ahol az Emi-
rates Palace Hotel is emelkedik, mely a dubai Burj Al Arab mellett 
az Emírségek másik híres hétcsillagos lusxusszállodája. Látogatás 
Heritage Village-ben, ahol az olaj előtti időkbe, az ország őslako-
sainak mindennapi életébe kapunk betekintést. Vacsora és szállás 
Abu Dhabiban.

4. nap Reggeli után utazás Dubaiba. A városnézés során az ikonikus 
látnivalók felfedezése. A világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa 
meglátogatása, amelynek üvegfalú kilátójából káprázatos, 360 fo-
kos panoráma nyílik a városra. Hajókázás a Dubai Marinán, amely-
nek során a helyi kultúra és a modern világ harmóniája tárul elénk: 
a csillogó felhőkarcolók, a Burj Al Arab Hotel mellett a Madinat Ju-
meirah Hotel, amely egy ősi arab erőd korhű átalakítása. Továbbu-
tazás a Pálma szigetre, amelynek legkiemelkedőbb ékessége az At-
lantis The Palm szállodakomplexuma. A program végén megálló a 
Dubai Mall bevásárlóközpontjában, ahol óriás akvárium, víz alatti 
állatkert és több száz üzlet kínálata is megtalálható. A Dubai Foun-
tain (szökőkút) zenére koreografált csodálatos vízi játékának meg-
tekintése. Vacsora és szállás Dubaiban.

5. nap Reggeli után Dubai régi városrészének felfedezése. Látoga-
tás a souknak nevezett helyi fűszer- és aranypiacon, majd átkelés 
a Creek-en abrával (hagyományos vízitaxival). A Nemzeti Múzeum 
meglátogatása, amely az emirátus legrégibb épületében, az ural-
kodók egykori lakhelyéül szolgáló Al-Fahidi erődben található. Az 
intézmény életnagyságú kiállítási tárgyakkal mutatja be a város 
múltját, a terület lakóinak egykori életét. Fotószünet a Jumeirah 
mecsetnél. A középkori fatimida dinasztia stílusában emelt épü-
let karcsú minaretjeivel és hatalmas kupolájával a város második 

legnagyobb vallási épülete. Továbbutazás a Jumeirah Road felhő-
karcolói, építészeti csodái mellett a Burj Al Arabhoz (megtekinté-
se kívülről), amely arab vitorlást formázó alakjával már messziről 
szembe tűnik. Fakultatív programlehetőség: dhow esti hajókázás 
vacsorával. Vacsora és szállás Dubaiban.

6. nap Egész napos szabad program. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos hajókirándulás az Omán északi csücskében találha-
tó Muszandam-félszigetre. Kb. 3 órás autóbuszos utazás Dubaiból 
Dibba halászfaluba, a Hadzsar-hegység “csipkézett” partvidékén. A 
hagyományos arab dhow hajón tett hajókirándulás során az érin-
tetlen halászfalvak mellett haladva csodálatos kilátás nyílik a lé-
legzetelállító természeti szépségekre, sziklákra és öblökre. A hajóki-
rándulás részeként lehetőség van fürdőzésre és pipás búvárkodásra 
az Indiai-óceán kristálytiszta vízében. Ebéd a hajón (alkoholmentes 
italokat tartalmaz). Vacsora és szállás Dubaiban.

7. nap Délelőtt szabad program, ebéd a szállodában. A délutáni sza-
fari program során megcsodálhatók a vöröslő homokdűnék, a le-
nyűgöző sivatagi naplemente és az autentikus arab élmények. Igazi 
adrenalin túra a homokdűnéken való fel- és lecsúszkálás 4x4 kerék 
meghajtású terepjárókkal a vörös és arany minden árnyalatában iz-
zó sivatag hegyein-völgyein. A csodálatos naplemente fényképezé-
se után utazás a fáklyákkal megvilágított beduin stílusú sivatagi tá-
borba, ahol találkozás további jellegzetes arab élményekkel: ízletes 
arab grill vacsora, a sisha (vízipipa) kipróbálása, hennafestés, teveg-
elés, valamint helyi táncos előadás. Szállás Dubaiban.

8. nap Kora reggel transzfer a dubai repülőtérre (reggelire hideg-
csomag). Visszautazás menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal 
Budapestre.



otptravel.hu66

ISZTAMBULI VÁROSLÁTOGATÁS

1. nap elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjárattal Isz-
tambulba. Transzfer a szállodába, bejelentkezés.

2. nap reggeli után egész napos gyalogos városnézés az óvárosban, 
ahol az Hagia Sophia templom, a XVII. században Ahmed szultán 
által épített Kék mecset, majd a bizánci időkben rendezett verse-
nyek helyszíne, a Hippodrom megtekintése után ebéd. Délután az 
1468-ban épült Topkapi Palota meglátogatása, mely több száz évig 
az Oszmán birodalom adminisztratív központja volt, végül vásárlási 
lehetőség a közel 4000 üzletből álló Fedett Bazárban. 

3. nap Reggeli után szabad program. Fakultatív programlehető-
ség: a fűszerbazár megtekintése után hajókázás Európa és Ázsia 
között. Indulás az Aranyszarv-öbölből menetrend szerint közle-
kedő hajóval: a hajóról a Boszporusz híd, a Dolmabahce Palota, a 
Beylerbeyi Palota, számos márvány palota, valamint az ottomán 
építészeti stílusban épült fából készült villák megtekintése. Ebéd 

egy helyi török étteremben a Çamlıca hegyen, Isztambul legma-
gasabb pontján (268 m), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik mind-
két kontinensre.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal, Budapest-Isztambul-Budapest útvo-
nalon turista osztályon, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerint háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, egész napos 
isztambuli városnézés belépőkkel és ebéddel, repülőtéri transzferek autóbusszal, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: ille-
tékek, fakultatív program, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. április 28. – május 1., október 20–23.

Kétágyas szobában 99 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 122 000 Ft/fő

Pótágyon 89 000 Ft/fő

Illetékek 42 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív program ára (minimum létszám: 10 fő)
Hajókázás az Aranyszarv-öbölben ebéddel 22 000 Ft/fő

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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VÁROSLÁTOGATÁS BARCELONÁBAN
1. nap Elutazás Budapestről Barcelonába menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállással. A megérkezést követően panorámás, buszos 
városnézés a katalán fővárosban: az 1929-es EXPO színhelye, a Plaça 
Espanya (Spanyolország tere), vásárváros a híres Mágikus Szökőkút-
tal, a Spanyol Falu és az Olimpiai Stadion, a Montjuïc-hegyen lévő ki-
látó, a régi hajókikötő, a Kolumbusz emlékmű, ahol a híres gyalogos 
sétány, a Las Ramblas ér véget. Útközben piknik ebéd (hideg csomag) 
a Montjuic-hegyen csodálatos panoráma kíséretében. A városné-
zés folytatása az 1888-as EXPO színhelye, a Ciutadella Park, a Di-
adalív, a Plaza Tetuan, a Plaza de Toros, az Olimpiai Falu, a Sagrada 
Familia (Szent Család bazilika) érintésével. A Carmel-dombon Gau-
di másik lenyűgöző alkotása, az UNESCO Világörökség részét képe-
ző Güell Park meglátogatása. A belvárosban a Paseo de Gracián a 
remek modernista épületek között Gaudí további két világhírű alko-
tása, a Casa Batlló (Csontok háza) és a Casa Milà (Pedrera) látványa 
tárul elénk. Szállás Barcelonában, vagy környékén.

2. nap Délelőtt Barcelona további felfedezése gyalogos sétával, az 
idegenvezető kíséretével. A római eredetű, a középkorban is meglé-
vő városfalakkal határolt gótikus negyed kiemelkedő helyszíneinek 
meglátogatása: Katalán tér, a Via Laietana felől érkezve Gaudi ze-
nepalotája, a város védőszentjének nevét viselő gótikus Szent Eulá-
lia székesegyház, az Aragóniai Királyi Palota, a rendőrség főépülete, 
a Generalitat és a Városháza. Ezt követően a városi Liceu Operaház, 
a Güell-palota, a hangulatos Király tér közelében a gótika kiemelke-
dő alkotása, a Santa Maria del Mar templom, a Ramblas sétány és 
lezárásaként a tengerpart mellett Kolumbusz szobra. Szállás Barce-
lonában, vagy környékén.

3. nap Szabad program vagy fakultatív programlehetőség: autó-
buszos kirándulás Montserratba, a lenyűgöző szépségű sziklatöm-
bön fekvő montserrati bencés kolostorhoz, amely a keresztény világ 
egyik legősibb Mária kegyhelye. Katalónia patrónája, a Moreneta 
(Fekete Madonna) a bazilikában található. A program részeként az 
FC Barcelona klubcsapat sportlétesítményeinek megtekintése, a vi-
lághírű Camp Nou Stadion érintésével (belépés nélkül). Szállás Bar-
celonában, vagy környékén.

4. nap Szabad program vagy fakultatív programlehetőség: a világ-
hírű Salvador Dali Múzeum Figueresben és a középkori hangulatú 

kisváros és megyeszékhely, Girona meglátogatása. Az egyedülálló 
kulturális élményt adó egész napos kirándulást a művészetek iránt 
érdeklődőknek ajánljuk. Szállás Barcelonában, vagy környékén.

5. nap Délelőtt szabad program, majd délután transzfer a repülő-
térre, elutazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással.

A szeptemberi időpontban a 2. és a 4. nap programja felcserélődik.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Barcelona – Budapest út-
vonalon, átszállással, turista osztályon, transzferek a programleírásnak megfelelően, 4 éjszakai szállás Barcelonában vagy környékén három 
csillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, piknik ebéd (hideg csomag) az érkezés napján, félnapos autóbuszos városnézés Barce-
lonában belépővel a Güell Parkba, félnapos gyalogos városnézés Barcelona óvárosában, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül 
fizetendő: illetékek, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. április 27. – május 1., , szeptember 20–24.

Kétágyas szobában 159 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 219 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)
Montserrat – félnapos autóbuszos kirándulás 28 000 Ft/fő 
Figuares a Dali Múzeummal és Girona – 
egész napos autóbuszos kirándulás 29 000 Ft/fő
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ATHÉNI VÁROSLÁTOGATÁS
1. nap Elutazás Budapestről Athénba közvetlen repülőjárattal az es-
ti órákban. Az érkezést követően transzfer a szállodába, bejelentke-
zés. Szállás és fakultatív vacsora Athénban.

2. nap A reggelit követően félnapos városnézés a görög fővárosban: 
Syntagma tér, az Ismeretlen katona sírja, Parlament, a neoklasszi-
cista Venizelos sugárút, ahol az Akadémia, a Nemzeti Könyvtár és 
az Egyetem található. További látnivalók a Hadriánus Diadalív, az 
Olümpiai Zeusz temploma, valamint az első, 1896-ban megrendezett 
Olimpiai játékok helyszíne. A város fölé magasodó fellegvár, az Ak-
ropolisz megtekintése során látogatás Athéné Niké templománál, az 
Erekhtheion szentélynél, pillantással a Dionüszosz színházra. Vége-
zetül a Parthenón megtekintése, amely máig a görög civilizáció szim-
bolikus jelképének számít. Szállás és fakultatív vacsora Athénban.

3. nap Reggeli a szállodában. Szabad program vagy fakultatív egész 
napos kirándulás az ókori világ központjába Delphoi-ba. A Phar-
nasszosz-hegy lábánál épült híres, ókori jóshelyen látogatás az 
Apollón templom maradványainál, valamint a múzeumban és a 
kincstárban. Szállás és fakultatív vacsora Athénban.

4. nap Reggeli a szállodában. Szabad program vagy fakultatív egész 
napos hajókirándulás a Szaróni-öböl három gyönyörű szigetére 
Hydrára, Porosra és Aeginára. Hydra keskeny, macskaköves utcáinak 
látványa és tengerparti sétánya kellemes kikapcsolódást ígér. Poros 

szigete a legkisebb a három közül, a sziget központjára gyönyörű ki-
látás nyílik a szűk tengerszoros felől. Könnyű ebéd a fedélzeten, majd 
jó idő esetén strandolási lehetőség Aegina szigetén, vagy séta a kikö-
tőben. Este fakultatív folklór programmal és vacsorával egybekötött 
görög est egy helyi tavernában. A transzfer során megcsodálható a 
kivilágított Akropolisz látképe. Séta a Plaka hangulatos, szűk utcá-
in keresztül az étterembe. Szállás és a programról távol maradóknak 
fakultatív vacsora Athénban.

5. nap A reggelit követően szabadprogram: a Plaka szűk utcáinak 
egyéni bebarangolása, majd ajándék vásárlás. Kora délután transz-
fer a repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Athén – Budapest útvo-
nalon, turista osztályon, transzferek légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban Athénban, 
reggelis ellátás, félnapos athéni városnézés belépővel az Akropoliszba, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fél-
panzió felára, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. október 21–25.

Kétágyas szobában 185 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 244 000 Ft/fő

Félpanzió felára (4 vacsora a szállodában) 26 000 Ft/fő

Félpanzió felára (3 vacsora a szállodában) 20 000 Ft/fő

Illetékek 45 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 20 fő)
Egész napos kirándulás Delphoi-ba 32 000 Ft/fő
Egész napos hajókirándulás ebéddel 35 000 Ft/fő
Zenés görög folklór vacsora 20 000 Ft/fő
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SZENTPÉTERVÁR – A CÁROK VÁROSA
1. nap Elutazás Szentpétervárra, menetrend szerinti repülőjárattal, 
átszállással. 

2. nap Reggeli után ötórás autóbuszos városnézés, mely során töb-
bek között a Nyevszkij sugárút, Szent Izsák Székesegyház (kívülről), 
a Téli Palota, az Ermitázs, az 1917-es forradalom jelképévé vált 

Aurora cirkáló, a Művészetek terén a Mihalkovszky Palota, cárok 
sírhelyét őrző Péter-Pál-erőd és a Vérző Megváltó temploma látha-
tó. Egyórás hajókázás a Moyka és Fontanka folyókon, majd délután 
szabad program. 

3. nap Reggeli után háromórás látogatás idegenvezetővel az 
Ermitázsban, Oroszország legnagyobb, és leghíresebb múzeumá-
ban, ahol a világ egyik leghíresebb képzőművészeti gyűjteménye 
található, többek között Van Gogh, Michelangelo, El Greco, Leo-
nardo Da Vinci és Rembrandt műalkotásaival. Délután autóbu-
szos kirándulás Peterhofba, ahol az orosz művészetek egyik leg-
ismertebb remekműve, az „orosz Versailles”-ként is emlegetett 
tengerparti cári kastély található. A nyaralóegyüttes I. Péter cár 
nevét viseli, kertjét több szintből álló szökőkutak, vízesések, szob-
rok tarkítják. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része a Palo-
ta Múzeum, mely I. Péter hajdani rezidenciája volt. Visszautazás 
Szentpétervárra autóbusszal.

4. nap Szabad program. Fakultatív programlehetőség: félnapos 
autóbuszos kirándulás Puskinba és a Carszkoje Szelo megtekin-
tése, amely 200 éven keresztül a cárok nyaralóhelye volt. Ott ta-
lálható a barokk és rokokó építészet egyik legnagyszerűbb alko-
tása, a Katalin-palota is, mely világhírét káprázatosan díszített, 
egymásba nyíló arany teremsornak köszönheti, melyek közül a 
legismertebb a Borostyánszoba. Visszautazás Szentpétervárra 
autóbusszal.

5. nap Reggeli a szállodában, kijelentkezés, transzfer a repülőtérre. 
Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapestre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Szentpétervár - Budapest 
útvonalon átszállással, turista osztályon, 4 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, a leírás szerin-
ti programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, félpanzió felára, fakultatív prog-
ram, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. június 4–8. (a fehér éjszakák idején)

Kétágyas szobában 199 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 253 000 Ft/fő

Félpanzió felára 23 000 Ft/fő

Illetékek 69 000 Ft/fő

Vízumdíj 26 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 
Fakultatív programok árai (minimum létszám: 10 fő)
Kirándulás Puskinba 19 000 Ft/fő

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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SZILVESZTERI VÁROSLÁTOGATÁS LISSZABONBAN
1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal Lisszabonba. Érke-
zést követően félnapos városnézés a portugál fővárosban: az óvá-
rosban a középkori Szent György várában és a híres Alfama negyed-
ben tett sétát követően a manuelin stílusú Szent-Jeromos kolostor 
(a kerengőbe a belépő a helyszínen fizetendő), majd a Belém-torony 
és a Felfedezők Emlékművének megtekintése szerepel a program-
ban. A városnézés után transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása.

2. nap Reggelit követően félnapos fakultatív kirándulás Sintrába: a 
XVI. századi Királyi Palota megtekintése után séta a főtéren, majd 
továbbutazás a festői szépségű Cabo da Rocá-hoz, Európa legnyu-
gatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről lenyűgöző látvány 
tárul a kéklő óceánra. Visszautazás Cascais érintésével Lisszabon-
ba. Este a félpanziós felárat befizető vendégek részére korai vacso-

ra a szállodában italfogyasztással, majd a város felfedezése egyéni-
leg, ahol a város több pontján igazi fieszta veszi kezdetét.

3. nap Pihenés, szabad program.

4. nap Pihenés, szabad program. Egész napos fakultatív kirándu-
lás: reggelit követően elutazás autóbusszal Óbidosba, a hangulatos, 
dombtetőre épült, falakkal védett kis faluba, amelyet hófehér házai 
tesznek jellegzetessé. Továbbutazás Nazaréba, a bájos halászfalu-
ba, ahol rövid szabadidő, majd látogatás Fatimában, a világhírű bú-
csújáróhelyen. A nap végén visszautazás Lisszabonba.

5. nap Korai reggelit követően transzfer a repülőtérre, utazás me-
netrend szerinti repülőjárattal Budapestre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás Budapest – Lisszabon – Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjá-
rattal, turista osztályon, 4 éjszakai szállás négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggeli, transzferek és félnapos városnézés Lisszabon-
ban, magyar idegenvezető az utazás teljes időtartamára. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, félpanzió felára (3 vacsora italfogyasz-
tás nélkül és korai szilveszteri vacsora a szállodában italfogyasztással), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. december 30. – 2019. január 3.

Kétágyas szobában 149 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 199 000 Ft/fő

Félpanzió felára (4 vacsora) 39 000 Ft/fő

Illetékek 75 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)
Félnapos Sintra és Cabo da Roca kirándulás 15 000 Ft/fő
Egész napos Obidos, Nazaré, Fatima kirándulás 24 000 Ft/fő
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EZERARCÚ PORTUGÁLIA

1. nap Utazás menetrend szerinti repülőjárattal Lisszabonba. Meg-
érkezést követően félnapos városnézés a portugál fővárosban: a 
középkori Szent György vára és a híres Alfama negyed, a Szent-Je-
romos kolostor (a kerengőbe a belépő a helyszínen fizetendő) és a 
Belém-torony (kívülről) megtekintése szerepel a programban. Dél-
után a szállás elfoglalása. Szállás Lisszabonban.

2. nap Reggelit követően a hangulatos Sintra városába vezet az út, 
ahol rövid séta és a XVI. századi Királyi Palota megtekintése szere-
pel a programban. Továbbutazás autóbusszal a festői szépségű Ca-
bo da Rocá-hoz, Európa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló 
sziklaszirtről lenyűgöző látvány tárul a kéklő óceánra. Délután sza-
bad program. Szállás Lisszabonban.

3. nap Elutazás autóbusszal Óbidosba, a hangulatos, dombtetőre 
épült, falakkal védett kis faluba, amelyet hófehér házai tesznek jelleg-
zetessé. Továbbutazás Nazarébe, a bájos halászfaluba, ahol rövid sza-
badidő, majd Batalhába, ahol a Világörökség részét képező kolostor 
megtekintése. A kolostor Portugália egyik építészeti remeke, kápolná-
jában 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 leg-
különlegesebb hangulatú városa borospincéivel, a Ribeira-negyed 
színes cserepes házaival és az Eiffel tervezte kétszintes híddal. A 
városnézést követően látogatás egy borospincében, borkóstolóval. 
Szállás Ofirban.

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

6. nap Reggeli után utazás Coimbrába, Európa egyik legrégibb 
egyetemi városába, amely a XII. században az ország és király-
ság központja volt. Városnézés keretében a Katedrális és a híres 
egyetemi könyvtár megtekintése. Továbbutazás a lisszaboni ten-

gerpartra. Útközben látogatás Tomarban, a templomok városában, 
ahol a Krisztus- rendi kolostor megtekintése szerepel a programban. 
A kora esti órákban megérkezés Estorilba, a szállás elfoglalása.

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

8. nap Délelőtt szabad program. Délután látogatás a Nemzetek 
Parkjában, mely a 2008-as Világkiállítás helyszíne volt. Szabadidő 
keretében az Ócenárum megtekintése (a belépőjegy a helyszínen 
fizetendő). Este transzfer a lisszaboni repülőtérre, visszautazás az 
éjjeli órákban Budapestre.

9. nap Érkezés Budapestre a hajnali órákban.

Lisszabon – Sintra – Cabo da Roca – Óbidos – Nazaré – Batalha – Fatima – Portó/Ofir – Braga – Coimbra – Tomar – Estoril

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal a Budapest – Lisszabon – Budapest út-
vonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban 
reggelivel, a felsorolt programok belépők nélkül, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, fél-
panzió (7 vacsora), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. július 14–22., október 20–28.

Kétágyas szobában 259 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 359 000 Ft/fő

Félpanzió (7 vacsora) felára 36 000 Ft/fő

Illetékek 75 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 32 000 Ft/fő

Minimum létszám 25 fő 

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

BASZKFÖLDTŐL ASZTÚRIÁIG
Lisszabon - Bilbao – San Sebastian – Azpeitia- Pamplona- Castro Urdiales – Santander – Santillana del Mar – Llanes – Ribadesella- 
Covadonga – Cangas de Ónis – Gijón – Oviedo

1. nap Elutazás reggel Bilbaóba menetrendszerinti repülőjáratokkal, 
lisszaboni átszállással. Lisszabonban panoráma városnézés autó-
busszal, ismerkedés a portugál főváros szépséges látnivalóival. Dél-
után továbbutazás Bilbaóba a menetrend szerint, ahová megérke-
zés az esti órákban. Transzfer a szállodába. Szállás Bilbaóban, vagy 
környékén.

2. nap Délelőtt városnézés Bilbaóban, Baszkföld legjelentősebb vá-
rosában: a Szent Jakab-katedrális, az óváros erődítményének helyére 
épített San Antón templom, a barokk Szent Miklós templom megte-
kintése, majd a Plaza Nueva, az Arriaga színház és a Frank Gehry ál-
tal tervezett Guggenheim Múzeum különleges épülete kívülről. Séta 
az óvárosban. Továbbutazás San Sebastianba, útközben rövid meg-
álló Azpeitiában, Loyolai Szent Ignác szülővárosában. Délután vá-
rosnézés a „mini Riónak” is nevezett, gyönyörű fekvésű városban. A 
La Concha öböl mentén fekvő város zöldellő hegyeivel, kagyló ala-
kú öblével, arany homokú strandjaival lenyűgözi a látogatót. Az óvá-

ros - a Parte Vieja -, a Centro Romántic sétáló- és bevásárlóutca, a 
szecessziós homlokzatú lakóházak, a katedrális és a Santa Maria ba-
zilika megtekintése, majd utazás siklóval. Továbbutazás autóbusszal 
Pamplonába. Szállás Pamplonában, vagy környékén.

3. nap Reggeli után városnézés Pamplonában. Navarra tartomány 
fővárosa elsősorban a minden évben, júliusban megrendezésre ke-
rülő san fermini bikafuttató fesztiválról nevezetes, ahol amatőr bi-
kafuttatók próbálhatják ki bátorságukat és szerencséjüket. A han-
gulatos városban az óváros, a XV. századi Catedral de Santa Maria 
la Real és a Citadella a legfőbb látnivalók. Továbbutazás nyugat fe-
lé, Kantábria tartományba, Castro Urdiales tengerparti települé-
sére. A római korból Flavióbriga néven is ismert gazdag hagyomá-
nyokkal rendelkező halászfalu szép strandjai miatt is kedvelt úti 
cél. Középkori városközpontjának jellegzetessége a faerkélyes há-
zak sora. Séta az idegenvezetővel, szabadidő a városka felfedezé-
sére. Szállás Castro Urdialesben, vagy környékén.
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4. nap Reggeli után utazás a hosszú, homokos strandok városába, 
Santanderbe, amely a világ egyik legerősebb bankrendszerét kép-
viseli. Városnézés, majd fotószünet a tengerparton, ahonnan gyö-
nyörű panoráma nyílik a híres Magdalena-félszigetre. Továbbutazás 
Santillana del Marba, az egyik legősibb, középkori lovagvárosba. A 
Santiago de Compostela-i zarándokút északi útvonalán található, a 
Santa María templom köré épült középkori városka védelmi tornyai 
és reneszánsz palotái miatt Kantábria egyik legfontosabb történel-
mi területe. A városnézést követően látogatás a 2 km-re lévő Alta-
mirai Múzeumban, ahol a híres barlangrajzok „hasonmásai” látha-
tók. Szállás Santillana del Mar környékén.

5. nap Reggeli után utazás Asztúriába, melyet változatos tájai mi-
att a „spanyol Svájcnak” is neveznek. A tartomány egyharmada ter-
mészetvédelmi terület, hegyek és tengerpartok egyaránt megtalál-
hatók gyönyörű vidékein, a festői Vizcayai-öböl mentén hangulatos 
városkák sorakoznak. Először utazás a bájos tengerparti Llanesbe, 
ahol fotóstop és séta a kikötőben. Továbbutazás Ribadesellába, séta 
a városközpontban. A rendelkezésre álló idő függvényében a paleolit 
barlangfestményeiről híres Tito Bustillo barlang megtekintése helyi 
idegenvezetővel. Délután továbbutazás a Picos de Europa hegység 
területén lévő Covadongába. Szállás Covadongában, vagy környékén.

6. nap Covadonga jelentős történelmi szereppel bír: a falucs-
kában aratott győzelmet 722-ben a spanyolok első asztúriai ki-
rálya, Don Pelayo a mórok felett. A Covadongai Szent Barlang 
megtekintése. A barlangban látható katolikus szentélyt a Cova-
dongai Szűz (La Santina) tiszteletére szentelték fel. A Picos de 
Europa Nemzeti Park bejáratánál rövid megálló Cangas de Ónís-
ban, a román kori hídjáról nevezetes városkában. Továbbutazás 

Asztúria legnépesebb és Spanyolország egyik legfontosabb ki-
kötőjével rendelkező városába, Gijónba. A Zöld part kiemelke-
dő városa szépen megőrzött óvárosával, többszáz éves házaival, 
békés kertjeivel és partjaival különleges látnivaló. Városnézés és 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megtekintése. Szállás Gijónban 
vagy környékén.

7. nap Utazás az Asztúriai hercegség fővárosába, Oviedóba. A tör-
ténelmi belváros és a gyönyörű épületek felfedezése városnézés ke-
retében: a gótikus katedrális, majd a Monte Naranco hegy pre-ro-
mán épületegyüttesei, a San Miguel del Lillo és Santa Maria del 
Naranjo templomok megtekintése. A hegyről gyönyörű panoráma 
nyílik a városra. Szabadidő ebédre Oviedóban. A rendelkezésre álló 
szabadidő függvényében utazás és szabadidő a közeli Cudillero ten-
gerparti falvába, mely színes házaival a Costa Verde igazi kis ékszer-
doboza. Délután transzfer Oviedo repülőterére, hazautazás Buda-
pestre lisszaboni átszállással.

8. nap Megérkezés Budapestre a hajnali órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Lisszabon – Bilbao / Ovie-
do - (Lisszabon) Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás sze-
rinti három-és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, programok a leírás szerint belépőjegyek nélkül, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, félpanzió (6 vacsora), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. szeptember 1–8.

Kétágyas szobában 359 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 459 000 Ft/fő

Félpanzió felára (6 vacsora) 48 000 Ft/fő

Illetékek 79 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 25 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 
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AZ ISMERETLEN SZICÍLIA
Catania – Ragusa – Siracusa – Etna – Cefalú – Monreale – Palermo – Corleone - San Mauro – Agrigento – Taormina - Catania

1. nap Elutazás Cataniába diszkont légitársaság járatával. Megér-
kezés után transzfer a Taormina környéki szálláshelyre. 

2. nap Fakultatív program: Elutazás Ragusába, ahol egy XVII. szá-
zadi földrengés következtében épült újjá a két részből álló város, és 
kapta ma is ragyogó barokk arculatát. Napjainkban az UNESCO Vi-
lágörökségéhez tartozik. San Giorgio Templom, San Giovanni Bat-
tista Katedrális és még számtalan templom és köztér tartozik látvá-
nyosságai közé. A barokkon kívül gótikus, rokokó és neoklasszicista 
épületek is felfedezhetők. Továbbutazás Siracusába, amely Cicero 
szerint a „legnagyobb görög város és mind közül a leggyönyörűbb”. 
A korinthoszi görög telepesek alapította város Szicília legősibb vá-
rosa, számtalan görög és római emlék őrzője. Ezek közül a legismer-
tebbek közé tartozik a görög színház és a római amfiteátrum, mely 
egykoron gladiátorok küzdelmének és állatviadaloknak adott ott-
hont. Siracusa eredeti városközpontja egy kis szigetre épült, ez volt 
Ortigia. Rövid séta az Ortigia-sziget hangulatos, szűk utcácskáin. 
Szállás Taormina környékén.

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

4. nap Reggeli és üdülés a tengerparti üdülővárosban, ahol nem a 
középkori óváros kis utcácskáin kívül hangulatos üzletek, kávézók 
és éttermek várják a látogatókat. Hosszú tengerparti sétánya men-
tén homokkal feltöltött, néhol sziklás, sekély vizű tengerparti stran-
dok sorakoznak bérelhető napernyőkkel és nyugágyakkal, nagysze-
rű kikapcsolódást kínálva. Szállás Cefalúban.

5. nap Szabad program vagy fakultatív kirándulási lehetőség: Monre-
ale és Palermo városnézés. Utazás autóbusszal Monreáléba, ahol az 
aranyozott mozaikokkal díszített katedrális megtekintése, majd vá-
rosnézés a sziget fővárosában, Palermóban. A város viharos történel-
mét nagyban meghatározta stratégiai elhelyezkedése, a föníciaiaktól a 
Bourbonokig számos hatalom uralma alatt állt. Köszönhetően a sokfé-
leségnek, az évszázadok csodás építészeti emlékeket hagytak itt örökül, 
melyek megtekintésére egy városnéző program csupán ízelítőt ad: Con-
ca D’Oro, dóm, Capella Palatina, Chiesa degli Eremiti. Szállás Cefalúban.

6. nap Szabad program Cefalúban. Délelőtt Fakultatív programlehetőség: 
látogatás autóbusszal a hegyek közt megbúvó, Palermótól 60 km-re fek-
vő Corleonéba. A kicsi, de annál híresebb falu a Keresztapa filmtrilógia ál-
tal vált ismertté. Igazi szicíliai hangulatot és izgalmas látnivalókat ígér a 
program. A kis főtér és az Antimaffia Múzeum meglátogatása, séta a vá-
roskában. Délután fakultatív programlehetőség: kirándulás San Mauró-
ba és vacsora egy tipikus szicíliai hegyi étteremben zenével. San Mauro 
Castelverde tipikus szicíliai város és megye, gyönyörű fekvése már önma-
gában megér egy kirándulást. A tengerszint felett 1000 méterre lévő he-

LÁTNIVALÓK
ÉS ÜDÜLÉS
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás diszkont légitársaság menetrend szerinti repülőjáratával Budapest – Ca-
tania - Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák 
kétágyas, zuhanyozós szobáiban, reggelis ellátás, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, fa-
kultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 

2018. október 20-27.

Kétágyas szobában 219 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 271 000 Ft/fő

Pótágyon 214 000 Ft/fő

2018. július 7-14.

Kétágyas szobában 264 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 316 000 Ft/fő

Pótágyon 259 000 Ft/fő

Illetékek 68 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára ( a helyszínen fizetendő) kb. 45 EUR/fő

Minimum létszám 20 fő 

Fakultatív programok árai (minimum létszám: 15 fő)
Egész napos kirándulás Ragusa – Siracusa – Ortigia 22 000 Ft/fő
Félnapos kirándulás Corleonéba 16 000 Ft/fő
Félnapos kirándulás Palermóba és Monreáléba 19 000 Ft /fő
Kirándulás San Mauróba, szicíliai vacsorával 20 000 Ft /fő

gyen terül el, a város telis-tele Szicília vallásos történelmének nyomaival: 
Chiesa Madre a XV. századi haranggal, a XVI. századi márvány oltárral, az 
egykori városháza, mely manapság régészeti múzeumnak ad helyet, az 
igazi szicíliai hangulatot árasztó kis utcácskák. A városnézés után tradici-
onális ételekből álló, hangulatos, zenés vacsora. Szállás Cefalúban.

7. nap Reggeli után elutazás a szárazföld belseje felé, városnézés Ag-
rigentóban. A Templomok völgye meglátogatása, ahol hét, dór stí-
lusban épített, fenséges templom látható, melyek a Görögországban 
lévőkön kívül a legjobban megőrzött ókori görög épületek. Kirán-
dulás a Templomok völgyébe, látogatás a majdnem teljes épségben 
megmaradt Concordia templomnál. Szállás Catania környékén.

8. nap Reggeli után séta és rövid szabadprogram a tengerpart és 
az Etna közé ékelődött csodálatos panorámájú elegáns üdülőhe-
lyen, Taorminában. Látogatás a görög színházban, (belépő a helyszí-
nen fizetendő) amelynek egyik különlegessége a kétszintes színpad. 
A színház hátterében tündöklő táj és az Etna sok költőt és festőt ih-
letett meg az évszázadok során. A program után transzfer a repülő-
térre, hazautazás Budapestre a menetrend szerint.
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

ÍRORSZÁG – A SMARAGD SZIGET
Dublin – Avoca – Curracloe Beach – Wexford – New Ross – Waterford – Midleton – Kinsale – Cork – Blarney – Tipperary – Kilkenny – Dublin

1. nap Elutazás Budapestről átszállással Írországba. Érkezést követően 
transzferrel egybekötött autóbuszos panoráma városnézés Dublinban, 
érintve a város legfőbb nevezetességeit, a György korabeli tereket, me-
lyek híresek az épületekről és azok egyedi bejárati ajtajukról. Látogatás 
a Trinity College-ban. Írország legjelentősebb egyetemét I. Erzsébet ala-
pította 1592-ben, impozáns könyvtára 250 000 kötetet tartalmaz. Itt 
látható a VIII. századból származó Book of Kells is, mely a korai keresz-
ténység egyik legszebb alkotása.  Vacsora és szállás Dublin környékén.

2. nap Reggeli után utazás dél irányába, Wexfordba. Útközben pihenő 
Avoca festői kisvárosában, mely ismertségét a Fitzgerald’s pubnak, 
valamint az 1723 óta működő kézi szőttes manufaktúrának köszön-
heti. A manufaktúra látogatóközpontjában a kézi szövés rejtelmeibe 
avatnak be a helyi szakemberek. Továbbutazás, majd fényképezési le-
hetőség a Curracole Beach-en, ahol a „Ryan közlegény megmentése” 
című film látványos partraszállási jeleneteit forgatták. Délután érke-
zés az Ír Nemzeti Örökség Parkba, amely a skanzenek mintájára mu-
tatja be a kelták életét. Vacsora és szállás Wexford környékén.

3. nap A reggelit követően látogatás a Hook világítótoronynál, amely 
a korai XIII. században épült és egy rövid periódust leszámítva 800 
éve folyamatosan működik. Utazás tovább New Ross-ba, ahol a vá-
rost már messziről uralja a lenyűgöző SS Dunbrody vitorlás gálya, 
mely pontos mása a Graves család 1845-ben készült hajójának. Dél-
után utazás Waterfordba, a vikingek alapította kikötővárosba, mely 
megőrizte középkori karakterét. Autóbuszos panoráma városnézés 
után vacsora, majd szállás Waterford környékén.

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

5. nap Reggeli után utazás Kinsale városába, ahol látogatás a XVII. 
századi Károly erődben. Ezt követően autóbuszos panoráma vá-

rosnézés Cork városban, mely 2005-ben Európa Kulturális Főváro-
sa volt. Látogatás a belvárosban található fedett Angol piacon, ahol 
1786 óta árulnak halat, húst, gyümölcsöket és zöldségeket. Délután 
látogatás a McCarthy család ősi várában Blarney-ban, a Blarney kő-
nél, mely a legenda szerint ékesszólással és meggyőzőerővel ruházza 
fel azt, aki megcsókolja. Vacsora és szállás Cork környékén.

6. nap Reggelit követően utazás Cashel sziklájához, amely Írország 
egyik legismertebb turisztikai látnivalója.  A masszív kőfalak ma a 
lakótornyot, a katedrálist és a XII. századi román stílusban épült ká-
polnát rejtik. Látogatás  a Ballyowen House-ban, amely szép példá-
ja a vidéki kúriáknak. Délután gyalogos városnézés a „márvány vá-
ros”-nak nevezett Kilkenny-ben, amely talán a legjobban őrizte meg 
középkori látképét. Vacsora és szállás Kilkenny környékén.

7. nap Utazás Dublinba, útközben látogatás a Nore-folyó partján ál-
ló, festő elhelyezkedésű Kilkenny kastélyban. Transzfer a repülőtér-
re, elutazás Budapestre átszállással. Érkezés a késő esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Dublin – Budapest útvo-
nalon átszállással, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban, félpanziós ellátás (reggeli és vacsora 6 alkalommal), a felsorolt programok belépők nélkül, magyar idegenvezető. A részvételi díjon 
felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. július 4–10., szeptember 6–12.

Kétágyas szobában 349 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 425 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 45 000 Ft/fő

Illetékek 59 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

SKÓCIA – A LEGENDÁK FÖLDJÉN

KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

1. nap Elutazás Budapestről átszállással Skóciába. Az érkezést kö-
vetően buszos városnézés Edinburgban és látogatás a Szent Egyed 
Székesegyházban. Vacsora és szállás Edinburgh környékén.

2. nap Reggeli után városnézés Edinburghban: a vár megtekinté-
se, majd séta a híres "Királyi mérföld"-ön, a Royal mile-on, ami 
az UNESCO Kulturális Világörökség része és az Óváros központ-
ja. Séta a Holyroodhouse Palotához, a jelenlegi királyi rezidenciá-
hoz, majd délután látogatás a Britannia Királyi Yachtnál. Vacsora 
és szállás Edinburgh környékén.

3. nap Reggelit követően, elhagyva Edinburgh városát, utazás a Fel-
földre. Látogatás és whisky kóstoló az 1898-ban alapított Dalw-
hinnie lepárlóban. A festői kisváros Pitlochry és viktoriánus épü-
leteinek megtekintése, ebédszünet, majd látogatás a Blair Atholl 
kastélyban. Több mind 30 gazdagon díszített szobájában eredeti 
bútorok, festmények találhatók, viktoriánus báltermét 175 agancs 
díszíti. Vacsora és szállás Inverness környékén.

4. nap A reggelit követően utazás a 38,5 km hosszú Loch Ness-i 
tó vidékére. Hajókázás a tó szörnyéről elhíresült, legendák övez-
te tavon látogatással a parton magasodó festői Urquhart vár-
nál. Rövid, informatív városnézés Invernessben és kis szabadidő 
ebédre. Délután látogatás Cawdor-nál, Skócia egyik legromanti-
kusabb kastélyánál, amely Shakespeare Macbethjében is szere-
pel, és az Elgin székesegyház romjainál. Vacsora és szállás Inver-
ness környékén.

5. nap Reggeli után utazás Glasgow-ba, útközben érintve Skócia 
legszebb részét a festői Glen Coe-völgyet, mely igazi ékszere en-
nek a kemény, néhol zord, mégis megkapóan szép országnak. Ezt 
követően látogatás Stirling várában, mely az egyik legnagyobb 
és egyben legfontosabb vár Skóciában. Az erődítmény a Vár-
domb tetején áll, amely egy stratégiailag kiválóan védhető vul-
kanikus eredetű szikla. Itt koronázták meg többek között Stuart 
Máriát, a skótok királynőjét. Rövid látogatás a Falkirk keréknél, 
amely az Union-csatornát, valamint a Falkirk és Glasgow közöt-
ti Forth- és Clyde-csatornát összekötő hajólift. Vacsora és szál-
lás Glasgow környékén.

6. nap Reggeli után autóbuszos városnézés Glasgow dinamikus vá-
rosában, látogatással a St. Mungo katedrálisban, valamint a kultu-
rális értékekben gazdag, Európa egyik legszínesebb gyűjteményé-
vel rendelkező Kelvingrove Art Gallery and Museum-ban. Délután 
elutazás átszállással Budapestre.

Edinburgh – Pitlochry - Loch Ness-i tó – Inverness – Glasgow

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Glasgow/Edinburgh – Bu-
dapest útvonalon átszállással, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szo-
báiban, félpanziós ellátás, a programleírás szerint programok, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépője-
gyek felára, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. május 7–12., szeptember 24–29.

Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 385 000 Ft/fő

2018. július 2–7.

Kétágyas szobában 319 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 415 000 Ft/fő

Illetékek 59 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 54 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő 
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UGANDA
Entebbe – Murchison Falls Nemzeti Park - Kibale Nemzeti Park - Queen Elisabeth Nemzeti Park – Bwindi Nemzeti Park – Kampala 

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal 
Közép-Ugandába, Entebbébe. Megérkezés az esti órákban, majd 
transzfer a szállodába. Szállás Entebbében.

2. nap Reggeli, majd transzfer a Murchison Falls Nemzeti Park-
ba. 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 vadálla-
tok egészen közeli megfigyelésére. A program után továbbutazás 
a Nílus mentén a nemzeti park közeli szálláshelyre. Ebéd útközben 
egy helyi étteremben.

3. nap A délelőtti szafari során a park szavannás területein orosz-
lánok, zsiráfok, elefántcsordák, bivalyok láthatók. Délután a kör-
nyék felfedezése egy hajós szafari alkalmával, mely nem csak a 
vízi vadvilág megfigyelésére hanem madárlesre is alkalmat nyújt. 
A folyó ezen szakasza mintegy négyezer vízilónak, és a hatalmas 
nílusi krokodilnak ad otthont, a part mentén lenyűgöző színekben 

pompázó jégmadarak és gyurgyalagok figyelhetők meg. Szeren-
csével az egyes feltevések szerint a dodó és a dinoszaurusz ke-
reszteződéséből származó, igen ritka papucscsőrű madár is lát-
ható. A kirándulás végén a Murchison vízesés megtekintése, ahol 
a Nílus egy mindössze 7 m szélességű szoroson áthaladva 40 mé-
ter magasról zúdul a mélybe. Vacsora és szállás a Murchison Falls 
Nemzeti Park közelében.

4. 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 által 
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.

5. nap Reggeli után félnapos gyalogtúra a Kibale Nemzeti 
Parkban. Az erdős terület három nagy, több mint 100 tagot 
számláló csimpánzközösség, valamint több veszélyeztetett 
faj, mint a vörös kolobusz majmok és a ritka csuklyás cerkófok 

SZAFARI
KÖRUTAZÁS
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élőhelye. A trópusi erdőben sétálva kis szerencsével egészen 
közelről láthatók a csimpánzok. Továbbutazás a Queen Elisa-
beth Nemzeti Parkba. A természetvédelmi területet keletről 
és nyugatról egy-egy tó, északon a Rwenzori-hegyek (a Hold 
hegyei) övezik, melynek legmagasabb, négyezer méter felet-
ti csúcsait gyakran hó fedi. Vacsora és szállás a Queen Elisa-
beth Nemzeti Parkban.

6. 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.

7. nap Reggeli után elutazás a park déli részére, Isasha környéké-
re, amely elsősorban a fára mászó oroszlánok élőhelye. Egész Af-

rikában 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 antilo-
pok párzó helyén. Továbbutazás a Bwindi Nemzeti Parkba. A Kon-
gó és Uganda határán fekvő nemzeti park neve áthatolhatatlan er-
dőt jelent és elsősorban az ország legnagyobb nevezetességének, a 
hegyi gorillának az élőhelye. A mintegy 25 ezer éves erdős területen 
rendkívül ritka hüllők, pillangók és madárfajok is élnek. Vacsora és 
szállás a Bwindi Nemzeti Park Közelében.

8. nap Egész napos gorilla-les. A parkban 340 egyedet regisztrál-
tak, ami a föld állományának csaknem a fele. A hegyi gorillákat 
a kihalás szélén, a kritikusan veszélyeztetett fajok között tartják 
nyilván. Számuk csak az utóbbi időben indult lassú növekedésnek. 
Az eligazítás utáni gyalogtúra az esőerdőben és a bambusszal be-
nőtt hegyi lejtőkőn akár egész nap is tarthat. Ha sikerül a helyi ve-
zetők irányításával egy gorilla család nyomába kerülni, az állatok 
egész közelről, kb. 6 méterről akár egy órán keresztül is megfigyel-
hetők. Vacsora és szállás a Bwindi Nemzeti Park közelében.

9. nap Reggeli után visszautazás Uganda fővárosába, Kampalába. 
A mintegy 8 órás út az Afrika Svájcának is nevezett Uganda he-
gyes, zöld vidékén vezet keresztül. Az utazás emlékezetes pillana-
ta az Egyenlítőn való áthaladás. Rövid pihenő az itt kialakított lá-
togatóközpontban. Este hazautazás menetrend szerinti járatokkal, 
átszállással.

10. nap Megérkezés Budapestre menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Entebbe – Bu-
dapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák 
és szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, Entebbében reggelis, a 2. naptól teljes ellátás, programok és szafarik a leírás szerint, ma-
gyar idegenvezető.  A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. június 6–15., december 3–12., 2019. január 21–30.

Kétágyas szobában 1 165 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 279 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

Vízumdíj 18 000 Ft/fő

Minimum létszám 10 fő.
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
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NAMÍBIA

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 bo-
tanikai szempontból egyedülálló velvícsia (welwitschia mirabilis) 
különleges, szárazságtűrő növény. Nevét felfedezőjéről, Dr. Fri-
edrich Welwitschia osztrák botanikusról kapta. Megérkezés Swa-
kopmundba 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, vadászjelenete-
ket, különböző rituálékat ábrázoló sziklarajzot tártak fel a kutatók. 
Vacsora és szállás Twyfelfontein közelében. 

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

Windhoek - Namíb-sivatag – Sossusvlei – Sesriem – Swakopmund – Burnt Mountain – Twyfelfontein – Etosha Nemzeti Park

SZAFARI
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egyik legrégibb vadrezervátuma. A több mint negyed Magyaror-
szágnyi terület több száz emlős- és madárfaj otthona. Egy rövid 
vadles után bejelentkezés a nemzeti park melletti lodge-ba, ahol 
vacsora 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 sűrű, 
bozótos területeken nagy számban élnek oroszlánok, orrszarvúk, 
zsiráfok, antilopfélék és elefántok, valamint rengeteg madárfaj. 

Köztük számos, mára már veszélyeztetett faj is megtalálható. Va-
csora 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 re-
pülőjáratokkal, átszállással Budapestre. 

12.nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

2018. június 17–28.

Kétágyas szobában 973 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 061 000 Ft/fő

Illetékek 137 000 Ft/fő

2018. október 4-15.

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. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest - Windhoek - 
Budapest útvonalon, a körutazás alatt nem légkondicionált mini busszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos 
szállodák illetve szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, félpanziós ellátás, programok és szafarik a leírás szerint, magyar idegen-
vezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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BOTSWANA ÉS ZAMBIA KÖRUTAZÁS

SZAFARI
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Okavango Delta – Chobe Nemzeti Park – Viktória-vízesés

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállások-
kal Maunba, az Okavango Természetvédelmi Terület központ-
jába. A város az innen induló, egyre népszerűbb szafari útvona-
laknak köszönheti fejlődését, bár Botswana a természet eredeti 
állapotának megőrzése érdekében igyekszik korlátozni az ideér-
kezők számát.

2. nap Érkezés után továbbutazás menetrend szerinti kis repü-
lőgéppel a folyótorkolatot övező egyik nemzeti park, a Moremi Vad-
rezervátum bejárata közelében fekvő szafari lodge-ba. A világ leg-
nagyobb szárazföldi 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 termé-
szeti környezetet hozott létre mintegy 15 ezer négyzetkilométeren, 
egy lagúnákkal, csatornákkal, szigetekkel tarkított vízi paradicso-
mot, ami számos afrikai állatfajnak ad otthont.

3-4. nap Tartózkodás teljes ellátással a szafari lodge-ban. Napi két 
alkalommal szafari gyalogosan, vagy a hagyományos, fából fara-
gott kenukkal (mokoro). A vadlesek során az öt nagyvadon (”big five”:  
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oroszlán, leopárd, kafferbivaly, orrszarvú, afrikai elefánt) kívül 
vízilovak, krokodilok, gepárdok, hiénák, páviánok és több mint 400 
madárfaj, sőt, számos veszélyeztetett állatfaj, így például akár az 
afrikai vadkutya is látható.

5. nap Elutazás helyi, menetrend szerinti kis repülőgéppel 
Botswana északi részére, a négy ország: Botswana, Namíbia, 
Zambia és Zimbabwe határán fekvő Kasane városkába. Transz-
fer a Chobe Nemzeti Park mellett, a Chobe folyó partján fekvő 
szafari lodge-ba.

6. nap Egész napos szafari és hajókirándulás az elsősorban hatal-
mas elefántcsordáiról nevezetes Chobe Nemzeti Parkban. Botswa-
na legrégebbi rezervátumában, amelyet egykor a busmanok laktak. 
A felmérések szerint mintegy 50 000 kalahári elefánt él itt. A Cho-
be folyó is rengeteg állatot vonz a térségbe, a víz mellett vízilovak, 
krokodilok is láthatóak. Teljes ellátás és szállás a szafari lodge-ban.

7. nap Reggeli után elutazás autóbusszal a zambiai Livingstone vá-
rosába. A határátlépés után transzfer a Viktória-vízesés közelében 
fekvő szálláshelyre. Naplementekor hajókázás a Zambézi folyón. 
Szállás Livingstone-ban.
 
8. nap A Viktória-vízesés megtekintése. Afrika negyedik leg-
hosszabb 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 ví-
zesés körül kiépített park kilátóhelyeiről akár több oldalról is 
megcsodálható a 60-100 méterről alázúduló vízfüggöny. Szál-
lás Livingstone-ban.

9. nap Reggeli majd menetrend szerint transzfer a repülőtérre, ha-
zautazás átszállásokkal. 

10. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Maun 
/ Livingstone – Budapest útvonalon és helyi repülőjárattal Maun – Okavango Delta – Kasane között, turista osztályon, valamint a köruta-
zás alatt légkondicionált minibusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szafari lodge-ok kétágyas szobái-
ban illetve zuhanyzós sátrakban, a szafari parkokban teljes ellátás, a Viktória-vízesésénél reggelis ellátás, programok és szafarik a leírás 
szerint, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, zambiai vízumdíj, borravalók, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 

2018. november 11–20.

Kétágyas szobában 1 599 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 699 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Vízumdíj Zambiába lépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám 10 fő. 
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KÖRUTAZÁS TANZÁNIÁBAN ÜDÜLÉSSEL ZANZIBÁRON 

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással a tanzániai Arushába. Megérkezés az esti órákban a 
Meru hegy lábánál fekvő városba. Transzfer a szállodába. Vacso-
ra és szállás az Arushától kb. 20 km-re, a Duluti-tó partján fek-
vő, kávéültetvényekkel övezett afrikai stílusú lodge-ban. A szállás-
hely körül kialakított ösvényeken sétálva számos afrikai madárfaj 
figyelhető meg.

2. nap Reggeli után elutazás a Lake Manyara Nemzeti Parkba. Út-
közben ismerkedés az ország etnikailag egyik legszínesebb, ma-
szájok által is lakott két településével, Makuyuni és Mto wa Mbu 
falvakkal. Lakóik már elsősorban banánnal kereskednek, de a ma-
szájok által tartott ősi szokások a mai napig megfigyelhetőek. To-
vábbutazás a nemzeti park területére, mely nevét a helyiek által 
a kunyhóik építésére használt növényről kapta. A rezervátumban 
elsősorban Tanzánia madárvilágát ismerheti meg az idelátogató, 
az itt regisztrált mintegy 400 madárfajból kis szerencsével akár 
100 féle is látható egy egynapos látogatás során. A turisták nagy 
kedvencei a vándorlásuk során feltűnő rózsaszín flamingók, kor-
moránok, valamint a területre jellemző fára mászó oroszlánok. 

Ismerkedés a park élővilágával Tanzánia egyetlen „Treetop Wal-
kway” túráján, ami egy különleges, 370 méter hosszú, legmaga-
sabb pontján 18 méter magas, függő hidakból és kiépített kilá-
tókból 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, gazel-
la vonul át a területen friss legelőket keresve. A rezervátum a ván-
dorláson kívüli időszakban is az egyik leggazdagabb vadlesre nyújt 
lehetőséget: bivalycsordák, elefánt, zsiráf, és több ezer antilop, im-
pala élőhelye. Útközben piknik ebéd egy helyi étteremben. Vacsora 
és szállás a park területén található sátortáborban.

4. nap Reggel szafari a Serengeti Rezervátum területén, majd el-
utazás a Ngorongoro kráterhez, útközben piknik ebéddel. A több 
millió évvel ezelőtt működő tűzhányó épen maradt pereme a vi-
lágon a legnagyobb ilyen jellegű képződmény. A fűvel, bozótos-
sal benőtt kráter és az alján kialakult szikes tó ma ideális élőhelye  

Lake Manyara Nemzeti Park – Serengeti Nemzeti Park – Ngorongoro kráter – Zanzibár

SZAFARI
KÖRUTAZÁS
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számos afrikai állatfajnak. Útközben a mintegy 45 km hosszú 
Olduvai szurdok, a világ egyik legfontosabb paleoantropológi-
ai helyszínének megtekintése, mely komoly szerepet játszott az 
emberi evolúció feltárásában. Az ásatási területen, ahol ősi cson-
tokat, kőeszközöket találtak, jelenleg is zajlik a feltárás. Látoga-
tás a helyi múzeumban. Továbbutazás a szálláshelyre. Vacsora és 
szállás a Ngorongoro Természetvédelmi Terület mellett található 
szafari lodge-ban.

5. 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.

6. nap Reggeli után visszautazás Arushába. Transzfer a repülőtér-
re, elutazás helyi repülőjárattal Zanzibárra. Vacsora és szállás a szi-
get keleti részén, Stone Town-tól kb. 50 km-re, közvetlenül a ten-
gerparton fekvő szállodában.

7–9. nap Pihenés félpanziós ellátással Zanzibár szigetén. A Tanzá-
niához tartozó, az ország partjaitól alig 40 km-re fekvő paradicso-

mi szigetcsoport ma elsősorban fehér homokos, pálmafás, búvár-
kodásra csábító, színes korallzátonyokkal tarkított, háborítatlan 
tengerpartjai miatt vált népszerűvé a turisták körében. Érdemes 
felkeresni az egykor a világ fűszer kereskedelmi központjának szá-
mító és Afrika legősibb városának tartott Stone Town-t is. Az óvá-
ros alig változott az elmúlt 200 évben, a zegzugos sikátorok, a mó-
dos indiai kereskedők házait díszítő fából faragott kapuk, erkélyek, 
az omán fennhatóságra emlékeztető mecsetek, az illatos fűszerpi-
acok, bazárok méltán kaptak világörökségi védelmet.

10. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, hazautazás menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással. Megérkezés a menetrend szerint.

2018. június 15-24.

Kétágyas szobában 899 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 059 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

2018. szeptember 21–30.

Kétágyas szobában 955 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 048 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

Vízumdíj belépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám 12 fő. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Arusha –
Zanzibár – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, a szafarikon maximum 7 fős terepjárókkal, 9 éjszakai szál-
lás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák, szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, a Serengeti Nemzeti Park-
ban kétágyas, zuhanyozós sátrakban, teljes ellátás, kivéve Zanzibáron, ahol félpanzió, a leírás szerinti programok, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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DÉL-AFRIKA

1. nap Elutazás Cape Townba, azaz Fokvárosba menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap Megérkezés a délelőtti órákban. Félnapos autóbuszos és 
gyalogos városnézés a gyönyörű városban, mely Afrika déli ré-
szén, egy Atlanti-óceánba nyúló kis félszigeten fekszik. A belvá-
ros felhőkarcolóinak, a Company Garden és a parlament épüle-
tének, valamint a Jóreménység várának megtekintése, mely az 
ország legrégibb épülete. Jó idő esetén látogatás a város jelképé-
vé vált Tábla-hegyre (a kabinos felvonó csak megfelelő időjárási 
viszonyok között közlekedik), ahonnan csodálatos kilátás nyílik az 
Atlanti-óceánra. Szállás Fokvárosban.

3. nap Félnapos gyalogos felfedező túra Fokvárosban, mely bete-
kintést nyújt Dél-Afrika történelmébe, közelmúltjába. A maláj ne-
gyed felkeresése, ahová a Holland Kelet-indiai Társaság révén ér-

keztek maláj, indonéz, Sri Lanka-i muzulmánok a XVII. század 
közepétől, akiknek nagy része rabszolga vagy politikai száműzött 
volt. A fokföldi malájok (avagy foköldi muzulmánok) a Signal Hill 
lejtőin telepedtek le a Bo-Kaapon, melynek jelentése: Fokváros fe-
lett. A District Six Múzeum, majd az Old Slave Lodge felkeresése, 
mely egykor rabszolgáknak adott szállást. Délután szabadidő az 
életel teli Victoria & Alfred Waterfront kikötőnél, ahol számos bu-
tik, üzlet, étterem és múzeum található. Szállás Fokvárosban.

4. nap Egész napos kirándulás a Fok-félszigeten: a 12 Apos-
tol hegyvonulata mentén haladva utazás egy, az Atlanti-óce-
án partján fekvő hangulatos halászfaluba. Jó idő esetén hajóki-
rándulás a fókák szigetére, ahol kb. 4000 fóka él. Továbbutazás 
a Jóreménység Foka Nemzeti Parkba, ahol az Atlanti- és az In-
diai-óceán találkozásának, a Cape Point-nak, majd a Jóremény-
ség-fokának megtekintése. Végül a félsziget egyik különleges 

Fokváros (Cape Town) – Cape Point – Stellenbosch – Hermanus – Oudtshoorn – Knysna – Tsitsikamma Nemzeti Park – Port Elizabeth – 
Johannesburg – Blyde River Canyon – Kruger Nemzeti Park

SZAFARI
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látványossága következik, az afrikai pingvinek kolóniája Simon's 
Town mellett. A program végén séta a világhírű Kirstenbosch Bo-
tanikus Kertben. Szállás Fokvárosban.

5. nap Utazás a Fokváros környékén található borvidékre, Stellen-
bosch-ba, mely holland és viktoriánus stílusban épült fehér há-
zairól, szőlőtermesztéséről, egyeteméről híres. Látogatás a Fa-
lu Múzeumban, mely az első telepesek életét mutatja be. Később 
az 1812-ből származó Boschendal-kúria és borgazdaság felkeresé-
se, ahol borkóstolásra is lehetőség nyílik. Ezt követően továbbuta-
zás Hermanus tengerparti városkába, az egykori bálnavadász ki-
kötőbe, mely manapság kitűnő bálnafigyelő helyeiről híres. Minden 
évben június és október között a déli simabálnák a szubarktikus 
vizekből a védett öbölbe úsznak fel, hogy itt hozzák világra utódai-
kat. Szállás Hermanus környékén. 

6. nap Reggeli, majd bálnales hajókirándulás az időjárás függvényé-
ben. Később továbbutazás a közel négyszáz kilométerre taláható 
Swartberg-hegység lábánál fekvő Oudtshoornba, mely az 1870-es 
években a viktoriánus és edwardi divatirányzatok hirtelen megnőtt 
strucctoll iránti igényeinek kiszolgálásakor lett virágzó város.  Lá-
togatás egy struccfarmon. Szállás Oudtshoornban. 

7. nap Reggeli, majd a Cango Caves cseppkőbarlangok megláto-
gatása majd továbbutazás a festői Garden Route szívébe. Utazás 
Knysnába, mely festői lagúnájáról és osztrigatelepeiről híres. A vá-
ros felfedezése majd délután (az időjárás függvényében) hajókirán-
dulás a Knysna–lagúnán. Szállás Knysna környékén.

8. nap Reggeli, majd utazás a fehérhomokos strandjáról híres Plet-
tenberg Bay érintésével az 1964-ben létrehozott Tsitsikamma 
Nemzeti Parkba, mely egy 68 km hosszú, 5 km széles, a Nature’s 

Valleytől egészen Oubosstrandig húzódó, a tengerpartot magába 
foglaló rezervátum. Nagyszerű erdőségek, csipkézett hegygerin-
cek, folyók és patakok sokasága, valamint csodálatos kilátás várja 
itt a kirándulókat. Gyalogos túra a parkban a Storm-folyó torkolán 
átívelő függőhíd érintésével. Továbbutazás Port Elizabeth-be, Ke-
leti-fokföld központjába, az ország harmadik legnagyobb kikötőjé-
be. Szállás Port Elizabeth-ben.

9. nap Reggeli, majd félnapos városnézés során a városközpont, az 
1827-ben épült Castle Hill 7. számú telepesház, a Donkin Reserve 
piramis alakú emlékműve, a Hobie beach, a Frederick erőd felke-
resése. Később transzfer a repülőtérre és utazás Johannesburgba. 
Szállás Johannesburgban. 

10. nap Reggeli, majd utazás a Kruger Nemzeti Park nyugati hatá-
rához Dél-Afrika legszebb Panoráma útvonalán, mely Graskoptól 
északra kezdődik, és sziklacsúcsok, vízesések mellett halad el. A 33 
km hosszú Blyde River kanyon mentén megállás God’s window ki-
látónál, valamint Pilgrim’s Restben, mely egy eredeti pompájában 
helyreállított XIX. századi aranyásó falu. Szállás a nemzeti park kö-
zelében fekvő lodge-ban. 

11–12. nap Reggeli, majd egész napos szafari a Kruger Nemzeti 
Parkban, mely Dél-Afrika legnagyobb és leghíresebb vadrezervá-
tuma. A park 147 féle emlősnek, köztük az öt nagyvadnak (orosz-
lán, leopárd, bivaly, elefánt, orrszarvú) és több mint 500 féle ma-
dárnak ad otthont. 

13. nap Reggeli, majd menetrendtől függően transzfer a repülőtér-
re, hazautazás Budapestre átszállásokkal. 

14. nap Megérkezés a menetrend szerint Budapestre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Fokváros /Port Elizabeth 
– Johannesburg – Nelspruit – Budapest útvonalon átszállásokkal, turista osztályon, valamint a körutazás alatt autóbusszal, 11 éjszakai szál-
lás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodákban és lodge-okban, reggelis ellátás, magyar idegenvezető. A részvételi díjon felül  
fizetendő: vízum ügyintézés díja, illetékek, belépőjegyek, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 

2018. szeptember 2–15.

Kétágyas szobában 799 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 059 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 62 000 Ft/fő

Minimum létszám 15 fő. 
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KULTÚRA
ÉS LÁTNIVALÓK

AUSZTRÁLIA – ÚJ-ZÉLAND KÖRUTAZÁS

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti járatokkal, átszál-
lással Sydney-be. 

2. nap Megérkezés az esti órákban Sydney-be, transzfer a szállodá-
ba. Szállás Sydney-ben.

3. nap Reggelit követően egész napos városnézés Sydney látniva-
lóinak felfedezésével. Egy órás látogatás a város ikonikus jelképé-
ben, az Operaházban, mely 2007 óta az UNESCO Világörökség ré-
sze.  Autóbuszos városnézés során a Mrs Macuaries Chair kilátóról 
és a The Gap szikláról gyönyörködhetnek a város panorámájában, 
majd a Hyde Park, a St Mary Katedrális, a Parlament, a Művészeti 
Galéria, a Paddington negyed, a világhírű Bondi Beach megtekinté-
se. A városnézés folytatásaként másfél órás panoráma hajókirán-
dulás ebéddel.  Szállás Sydney-ben.

4. nap Egész napos kirándulás az UNESCO Világörökség részét 
képező Kék-hegységbe. A hegység a nevét onnan kapta, hogy 
az eukaliptusz fák olajos kipárolgása miatt alkalmanként ké-
kes ködbe borul. Utazás a Jamison-völgybe a Scenic Raliwayen, 
amely a világ egyik legmeredekebb vasúti pályáján közlekedő 
vasúti szerelvénye. Ezt követően átkelés a völgy fölött 270 mé-
ter magasan, drótkötélpályán közlekedő felvonóval az Echo ki-
látóponthoz. Az utazás során lehetőség nyílik a eukaliptusz er-
dők, vízesések, szakadékok fényképezésére a teljes panorámát 
nyújtó kabinból. A hegység jelképe a „Három nővér” sziklafor-
máció, melyre az Echo pontról nyílik a legszebb kilátás. A Syd-
ney-be vezető úton a Sydney Olimpiai Park megtekintése. Szál-
lás Sydney-ben.

5. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, elutazás Ayers Rock-
ba. Az Ausztrál őslakosok nyelvén Ulurunak hívott homokkő szikla-
tömb Ausztrália egyik legismertebb jelképe, szent hely és egyben az 
UNESCO Világörökség része. A szállás elfoglalása után kirándulás a 
Kata Tjuta Nemzeti Parkba. A naplemente megtekintése az Uluru-
nál egy pohár pezsgő mellett. Szállás Ayers Rockban.

6. nap Hajnalban elutazás a Talinguru Nyakunytjaku kilátóhoz, 
ahonnan napfelkeltekor csodás panoráma nyílik az Uluru szik-
latömbjére, valamint az Olga sziklákra. Ezt követően egyórás 
túra keretében ismerkedés a Nemzeti Park növény- és állat-
világával. Transzfer a repülőtérre, elutazás Cairns-be. Szállás 
Cairns-ben. 

7. nap Reggeli után egész napos hajókirándulás a Nagy Korallzá-
tonyhoz az Ocean Sprit katamarán fedélzetén: hajózás a Cairnstől 
41 km-re található Michaelmas zátonyhoz tengerbiológus kísére-
tével. A zátony fontos pihenőhely az erre vonuló madarak számára.  
Könnyűbúvárkodási, fürdési lehetőség az UNESCO világörökség ré-
szét képező zátonynál. A katamaránon svédasztalos ebéd. Délután 
visszautazás Cairns-be. Szállás Cairns-ben.

8. nap Reggeli után utazás a Tjapukai Aboriginal Cultural parkba, 
ahol ismerkedés az ausztrál őslakosok mindennapi életével, tánca-
ival, vadászati szokásaival. Ebéd után az esőerdő felett közlekedő 
Skyrail kabinjaiban utazás Kuranda faluba. Az esőerdőben találha-
tó település kézműves és művészeti központ, ahol lehetőség nyílik 
ajándékok vásárlására. Délután visszautazás Cairnsbe a Kuranda 
Scenic vonat fedélzetén. Az UNESCO Világörökség részét képező 
esőerdőn át haladó utazás során a bővizű Barron folyó vízesésé-
nek megtekintése. A végállomásról transzfer a szállodába. Szállás 
Cairnsben. 

9. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, elutazás Christchur-
ch-be. Autóbuszos városnézés, majd transzfer a szállodába. Szál-
lás Christchurch-ben.

10. nap Reggeli után indulás Új-Zéland két fő szigete közül a nagyobb 
sziget, a Déli-sziget nyugati partvidékére. Az út a Déli-Alpok híres pa-

Sydney – Kék-hegység – Ayers Rock –  Cairns – Nagy Korallzátony - Christchurch – Franz Josef gleccser – Queenstown – Milford Sound 
fjord – Auckland
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norámaútján, az Arthur-hágón keresztül vezet. A nap során az egy-
kori bányásztelepüléseken ismerkedés a korabeli telepesek életével. 
Látogatás a jáde feldolgozásáról híres Hokitika faluban. Kora este ér-
kezés Franz Josef Glacier faluba. Szállás Franz Josef Glacierben.

11. nap A falu szomszédságában található a Franz Josef- és a 
Fox-gleccser. A különleges klímának köszönhetően a több ezer mé-
ter magasságban képződő jégfolyamok a tengerszint felett 240 
méterig nyúlnak le. Az időjárástól függően fakultatív programlehe-
tőség: 20 perces helikoptertúra a gleccserek felett. Délelőtt gyalo-
gos kirándulás a Fox-gleccserhez, majd látogatás a Matheson-tó-
nál. Délután utazás a Haast-hágón keresztül a Mount Aspiring 
Nemzeti Park területére. Megálló a Wanaka-tónál, kora estére ér-
kezés Queenstownba. Szállás Queenstownban.

12. nap Egész napos kirándulás az új-zélandi fjordvidékhez. A Mil-
ford Sound fjordban ebéddel egybekötött sétahajózás, mely so-
rán a jég által kivájt sziklaformákon kívül a különleges állatvilág is 

megfigyelhető. A vízben delfinek, medvefókák élnek, néha bálnák is 
felkeresik. Itt van a fészkelőhelye leghíresebb madarának, a fjord-
landi pingvinnek is. Szállás Queenstownban.

13. nap Délelőtt kirándulás Arrowtownba az egykori aranymosók 
településére, valamint Queenstown nevezetességéhez, a Kawarau 
folyón átívelő hídhoz, ahonnan az első bungee jumping ugrást vég-
rehajtották. Transzfer a repülőtérre, utazás Aucklandbe.  Szállás 
Aucklandben.

14. nap Reggeli után félnapos városnézés keretében ismerkedés a 
másfélmillió lakosú Auckland városával, mely az ország kereskedelmi 
és kulturális központja. Délután szabadprogram. Szállás Aucklandben.

15. nap Reggeli után szabadprogram. Transzfer a repülőtérre, eluta-
zás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

16. nap Megérkezés Budapestre a kora délutáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Sydney / 
Auckland – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Sydney – Ayers Rock – Cairns – Christchurch, valamint Queenstown –
Auckland útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal és Kuranda – Cairns között vonattal, 13 éjszakai szállás helyi háromcsilla-
gos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, valamint 3 ebéd, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2018. december 1–16.

Kétágyas szobában 1 699 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 999 000 Ft/fő

Illetékek 210 000 Ft/fő

Vízum ügyintézés díja 8 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 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 nyilat-
kozatot, melyeket a R. 4. § (1) bekezdése meghatároz.
Ha a Megrendelő nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor 
(jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), így teljes bizonyító ere-
jű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljár-
ni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az OTP Travel Kft. felé a Megrendelő 
(megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább tel-
jes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási 
szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó válik. Az eljáró 
személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birto-
kába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak haladéktalanul átadni. Ameny-
nyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan 
megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – az OTP Travel Kft-t ért, illetve annak 
oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi fele-
lősséggel tartozik. Amennyiben 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 megkezdéséig hátralevő idő ennél kevesebb, 2 na-
pon belül – indokolás nélkül elállhat azzal, hogy köteles a már befizetett előleget, 
és az előleg után a megfizetés napjától a visszafizetésig számított időre járó, érin-
tett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal meg-
egyező mértékű kamatot a Megrendelő 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, ille-
ték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repü-
lőtéri illeték) forintban meghatározott összegét,
h) az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott ösz-
szegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításá-
nak lehetőségére vonatkozó megfelelő tájékoztatást,
i) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az OTP 
Travel 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 kö-
zölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szol gáltatóval, valamint
m) utazásközvetítő (amennyiben közreműködésével történik a szerződés megkö-
tése) 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 
(kivéve, 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 
hazai 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 – kis-
méretűek. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szobákat érkezés napján 14 
órától 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 
alkoholos ital, kávé és tea áll rendelkezésre. Ultra all inclusive ellátás: teljes ellátás 
büférendszerben, minden étkezés: reggeli, késői reggeli, ebéd, snack, vacsora, fagy-
lalt, valamint az italfogyasztás (helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok) 
ingyenes. Egyes import italok és a friss gyümölcslevek térítés ellenében kaphatók. 
Az all inclusive ellátást biztosító szállodákban az utasok általában egy karszalagot 
kapnak, mely feljogosít az ingyenes szolgáltatások igénybevételére. Érkezési és el-

utazás 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 
szerinti repülőjáratokon lehetőség van felár fizetése ellenében magasabb osztá-
lyú helyfoglalásra. Csoportos utazásnál a repülőjegyeket az idegenvezető adja át 
a repülőtéren. Egyéni Megrendelők esetében a repülőjegyeket az OTP Travel bu-
dapesti repülőtéri irodájában indulás előtt 2 órával lehet átvenni. A repülőjáratok 
menetrendjét a légitársaság határozza meg. A légitársaság a menetrend és az út-
vonal változtatás jogát fenntartják. A pontos indulási és érkezési időpontokat az 
indulás előtt átadott úti okmányok tartalmazzák. Az utazás első és utolsó napja 
utazási 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 ga-
rantált programok. Magyar idegenvezetés minimum 30–35 fő jelentkezése esetén 
lehetséges.
h) transzferek: külföldön a repülőterek és a szálláshelyek között – az autóbuszos 
transzferek csoportosak, így útvonalaik a katalógusban szereplő szállodákat érin-
tik, ahol az utasok tartózkodnak. A szállodáknál az utasok ki- és beszállásakor ki-
sebb 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 hatá-
ridők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő 
költségeiért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A Megrendelő útlevelének a ha-
zaérkezést követően még hat hónapig érvényesnek kell lennie. A vízumköteles or-
szágoknál a vízum díja az árlistában van feltüntetve. A vízumbeszerzés feltételei-
ről az OTP Travel Kft irodái adnak felvilágosítást. 

5. Biztosítás
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, 
illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az OTP Travel Kft. a Megrendelő javára 
szóló utazási biztosítást kötött, az OTP Travel köteles a biztosítási kötvényt, az 
adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító 
bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító ira-
tok átadásával 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 fi-
zetett 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 lemond-
ja, vagy egyéb nem az OTP Travel Kft-nek felróható okból nem vesz részt az utazá-
son, 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 Travel 
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, illet-
ve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének idő-
pontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni.
Ha a Megrendelő az OTP Travel Kft. által szervezett külföldi társasutazáson ha-
tósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, to-
vábbá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, az OTP 
Travel Kft-t megillető és 8. pontban részletezetteknek megfelelően a Megrende-
lő által befizetett díjból (díjelőlegből) kötbér címén visszatartott kártalanítást a 
biztosítótársaság – 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 utazás-
képtelenné. A biztosítótársaság 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 
jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj-
ból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgál-
tatások forint ellenértékére tarthat igényt. A Megrendelő a részvételi díjban sze-
replő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának 
visszatérítését 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, 
gyermeke, 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 jo-
gosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási 
szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről a Megrendelő 
haladéktalanul köteles az OTP Travel Kft-t tájékoztatni. Az engedményezést meg-
előzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből ere-
dő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemle-
gesen 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 vala-
mely lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen 
módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, 
köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben a Meg-
rendelő elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a megemelt 
szolgáltatási díjjal együtt, a felek az utazási szerződést módosítják. A Megrendelő 
a döntéséről köteles az OTP Travel Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben 
a Megrendelő a változás közlésétől számított 15 napon belül elállási szándékát 
nem jelenti be, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szer-
ződésmódosítást elfogadta. (A változás közlésétől számított határidő számításá-
nál a közlést tartalmazó értesítés kézhezvételének időpontja az irányadó. Ameny-
nyiben ez nem állapítható 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 
miatt áll el a szerződéstől, úgy az alábbi jogok illetik meg:
a) a Megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgál-
tatásra 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 
utazási szerződés megkötésétől a visszafizetésig tartó időre az érintett naptári 
félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mér-
tékű kamat 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 Meg-
rendelő 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 uta-
zási szerződés megkötésétől a visszafizetésig számított időre az érintett naptári 
félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mér-
tékű kamat 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 
utazási szerződéstől, a jelen pontban meghatározottakon túlmenően köteles a 
Megrendelőnek 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 lát-
ható külső körülmény miatt – ide nem értve valamely személy magatartását, illet-
ve 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 utazás 
megkezdését követően az OTP Travel Kft. az utazási szerződésben meghatáro-
zott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más meg-
felelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás ér-
téke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet 
a Megrendelőre nem hárítható át. Ha az OTP Travel Kft. ilyen részszolgáltatást 
nem tud nyújtani, vagy a Megrendelő azt indokolatlanul nem fogadja el, az OTP 
Travel Kft. – amennyiben a Megrendelő erre igényt tart – köteles gondoskodni a 
Megrendelőnek az utazás kiinduló helyére vagy a Megrendelő által elfogadható, a 
célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításról, ennek költ-
ségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befi-
zetett díjat visszafizetni. A Megrendelő az utazási szerződésben vállalt szolgál-
tatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel 
vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből 
eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a helyszíni szolgáltató-
nak történő bejelentéséről. Az utaskísérő a Megrendelő bejelentését, illetve an-
nak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe fog-
lalni, és ennek egyik példányát a Megrendelőnek átadni. Az utaskísérő köteles az 
OTP Travel Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedése-
ket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a pa-
naszt nem orvosolta – a Megrendelő az OTP Travel Kft-t köteles tájékoztatni.
14.2. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe 
vevő Megrendelők létszáma eléri a tizenöt főt, az OTP Travel Kft. köteles gondos-
kodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban ál-
talánosan 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 Travel Kft. felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utas jegy-
zék) az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak. 
14.3. Az OTP Travel Kft. felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás 
teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, illetve a hibás teljesítés 
sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethe-
tő vissza, 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 uta-
zási 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 Megren-
delőnek, ha nehézségei támadnak.
14.4. Az OTP Travel Kft. kijelenti és a Megrendelőnek a jelen Általános Szerződési 
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 szol-

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

nek fizetendő 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 tájé-
koztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

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

Az OTP Travel Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő maga-
tartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelős-
ségét 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 uta-
zási szerződés feltételeire vonatkozóan a Megrendelő rendelkezésére bocsátott 
tájékoztatónak (a továbbiakban: programfüzet) egyértelműen és pontosan tartal-
maznia 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 szállás-
hely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely 
szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az er-
re vonatkozó figyelemfelhívást, valamint – ha beazonosítható – a komfortfokozat 
hazai besorolás 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 
illeték) forintban meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére 
vonatkozó 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 elő-
írt egyéb különleges előírásokat, továbbá
k) az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.
l) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szerep-
lő 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 
legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti idő-
tartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – köteles a 
Megrendelőt (a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét) írásban tájékoz-
tatni 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 he-
lyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés 
lehetőségéről,
c) a Megrendelő által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzet-
ben nem tette közzé,
d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, 
valamint a Megrendelő által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas 
osztályok, 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 iga-
zolható módon közli.

16. Vagyoni biztosíték
Amennyiben az OTP Travel Kft. nem tesz eleget a Megrendelők házhozszállítá-
sára vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezett-
ségének, akkor a Megrendelő az igényének érvényesítése végett közvetlenül az 
OTP Bank Nyrt-hez fordulhat. Az OTP Travel Kft. ferihegyi irodája az év 365 nap-
ján 06:00 és 22:00 óra között a 297–1900 telefonszámon rendelkezésre áll. Egyé-
ni Megrendelők részére folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámot az elutazás 
előtt átadott 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 ál-

tal 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:



Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.

Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

Foglalja le adriai szálláshelyét 
a horvat.utazas.hu honlapon!

…mert biztosan utazik!

OTPTravel-SajtohirdetesHorvatUtazas-210x297-20170220.indd   1 2017. 02. 21.   9:08



A 2018. március 1-jétől érvényes THM mértéke 38,5%.            
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_0227.indd   1 2018.02.27.   16:25:40
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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.
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