
Madagaszkár 
A lemúrok földjén

1. nap • Budapest – Bécs – 
Antananarivo
Elutazás Budapestről a déli órákban 
a bécsi repülőtérre majd menetrend 
szerinti járatokkal Antananarivóba.

2. nap • Antananarivo
Érkezést követően transzfer a szállo-
dába. Madagaszkár dimbes-dombos 
fővárosában a sziget 22 milliós lakos-
ságából több, mint 1 millióan élnek. 
Vacsora és szállás Antananarivóban. 

3. nap • Antananarivo – 
Andasibe
Reggeli után utazás kelet felé, ahol a 
méltán nyolcadik kontinensként em-
legetett Madagaszkár különleges ter-
mészeti látnivalói várnak felfedezésre. 
Útközben megálló Mandraka faluban, 

ahol a Mr. Peyreiras francia biológus 
által alapított hüllőfarm megtekinté-
se. Itt Madagaszkár legtöbb hüllőfajá-
ban: krokodilokban, kaméleonokban, 
iguánákban, gekkókban, valamint két 
makifajban és különleges lepkékben 
is gyönyörködhet az utazó. Délután a 
Vakona Forest Lodge magánrezervá-
tum meglátogatása, ahol további ál-
latfajok felfedezése. Sötétedés utáni 
állatles, mely során az éjszaka is aktív 
állatok megfigyelése. Vacsora és szál-
lás Andasibe-ben.

4. nap • Andasibe – 
Antananarivo
Reggeli a szállodában. Az Analama-
zoatra Nemzeti Park meglátogatása, 
mely szó szerint hatalmas élménye-
ket ígér, mivel esőerdeje a legnagyobb 
és legfejlettebb gyűrűsfarkú maki faj, 
az Indri Indri otthona. Az itt tartóz-
kodás felejthetetlen „műsora” az Ind-
ri Indri makik beszélgetését hallgat-
ni, kiknek szirénára hasonlító éne-
ke akár három kilométerre is elhal-
latszik. A park más különleges állatok 
otthona is, egyedülálló hangulatát az 
itt fellelhető állatpopuláció mellett a 
rengeteg orchidea- és páfrányfajnak 
is köszönheti. Délután visszaindulás 
Antananarivóba. Vacsora a Lokanga 

étteremben, amely kiváló konyhá-
ja mellett csodás kilátásáról és he-
lyi művészek alkotásait kiállító belső 
terméről híres, mindemellett a fővá-
ros egyik legbarátságosabb helyének 
tartják. Szállás Antananarivóban.

5. nap • Antananarivo – Nosy Be
Reggeli után autóbuszos városné-
zés Antananarivóban, majd transzfer 
a repülőtérre, elutazás helyi repülőjá-
rattal a világ legszebb szigetei között 
számontartott Nosy Be szigetének fő-
városába, Hell-Ville-be. A szállás el-
foglalása a tengerparti hotelben, ahol 
pihentető nyaralás vár az utazókra. 
Vacsora és szállás Nosy Be-n.

6. nap • Nosy Be
Egész napos szigettúra Nosy Be-n, 
amely során a sziget fantasztikus il-
latainak, ízeinek és arcainak felfede-
zése. Nosy Be jelentése: az illatok szi-
gete. Először Hell-Ville, a sziget fővá-
rosának megtekintése, mely a brit Hell 
tábornokról kapta a nevét. Látoga-
tás jellegzetes, apró halászfalvakban, 
ahol a sziget lakóinak mindennapi 
életébe nyerhetnek betekintést az uta-
zók. A helyi kézműves piacon szebb-
nél szebb portékák kaphatók és hely-
ben készült méz, fűszerek és különbö-
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ző finomságok kóstolhatók. A kirán-
dulás végén utazás a Passot-hegyre, 
mely a sziget legmagasabb csúcsa, és 
ahonnan a teljes vulkáni tó lélegzetel-
állító panorámája csodálható meg a 
lemenő nap fényében. A program so-
rán ebéd tradicionális, helyi étterem-
ben a madagaszkári konyha remekei-
vel. Vacsora és szállás Nosy Be-n.

7. nap • Nosy Be – Nosy Iranja
Reggeli után motorcsónakkal ki-
rándulás Nosy Iranja szigetre. Nosy 
Iranja paradicsomi szigete tulajdon-
képpen két kicsi szigetecske, ame-
lyeket egy vékony, vakítóan fehér 
homokföveny választ el egymástól 
a tengerben. A földnyelven átsétál-
ni az egyik szigetről a másikra leír-

hatatlan érzés, nem véletlenül ez a 
program a Nosy Be-szigetcsoport-
hoz látogató turisták egyik kedven-
ce. Az egész napos kirándulás piknik 
ebédet tartalmaz. Vacsora és szál-
lás Nosy Be-n.

8-10. nap • Nosy Be
Szabad program, pihenés Nosy Be 
tengerpartján és a szálloda kényezte-
tő szolgáltatásainak felfedezése. Va-
csora és szállás Nosy Be-n.

11. nap • Nosy Be
Délelőtt szabad program. Koradélután 
transzfer a repülőtérre, elutazás me-
netrend szerinti járatokkal Bécsbe. Éj-
szaka a repülőn. 

12. nap • Bécs – Budapest
Megérkezés Bécsbe a hajnali órákban, 
majd transzfer Budapestre. Érkezés a 
déli órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás autóbusszal a 
bécsi repülőtérre, utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Bécs – 
Antananarivo Antananarivo – Nosy Be – Nosy Be – Bécs útvonalon, turista osztá-
lyon,  a körutazás során autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti há-
romcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (9 reggeli, 9 vacso-
ra, 2 ebéd)  a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. november 20. – december 1.
Kétágyas szobában 859 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 059 000 Ft/fő

Illetékek 185 000 Ft/fő

Vízumdíj a helyszínen 35 EUR/fő

Minimum létszám: 15 fő

Madagaszkár őshonos 
élővilágának 80%-a 
a világon csak itt fellel-
hető, endemikus faj.
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Tanzánia
Üdüléssel Zanzibáron

1. nap • Budapest – Kilimanjaro
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, átszállással 
Tanzániába a kora délutáni órákban. 

2. nap • Kilimanjaro – Tarangire
Megérkezés a kora reggeli órákban Ki-
limanjaro nemzetközi repülőterére. 
Transzfer a Meru hegy lábánál talál-
ható Arusha városába, majd a hideg 
ebédcsomagok felvétele után uta-
zás a Tarangire Nemzeti Parkba, ahol 
az akáciák és majomkenyérfák kö-
zött megfigyelhető a helyi vadállo-
mány. Az év ezen időszakában igen 
nagy számban élnek a Tarangire fo-
lyó közelében elefánthordák, zebrák, 
zsiráfok, víziantilopok, jávorantilopok, 

nyársas antilopok, kuduk, leopárdok, 
oroszlánok és gepárdok. A madárvi-
lág is rendkívül változatos és gazdag. 
Az egész napos program után vacso-
ra és szállás a nemzeti park területén 
található szafari lodge-ban.

3. nap • Tarangire – Serengeti
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, majd egész napos szafariprog-
ram a maszáj nyelven végtelen sík-
ságot jelentő Serengeti Nemzeti Park-
ba. Az út során, a Serengeti síkságon 
átvágva naplementéig van lehetőség 
gyönyörködni a hely vad- és élővilá-
gában, a végtelen akácia erdőkben. 
Az egész napos program után vacso-
ra és szállás a nemzeti park területén 
található szafari lodge-ban.

4. nap • Serengeti – 
Ngorongoro – kráter
Reggeli után egész napos szafariprog-
ram az UNESCO Világörökség része-
ként ismert Ngorongoro – kráterben. 
A kráterbe leereszkedve egyedülál-
ló gazdagságú élővilággal találkozhat 
az utazó. Itt él az öt nagyvad (orosz-
lán, leopárd, kafferbivaly, elefánt, orr-

szarvú), emellett a kialakult szikes ta-
vak vonzzák a madarakat, köztük a 
rózsaszín flamingókat is. Látogatás 
a kráterben található Magadi-tónál, 
a térség legfontosabb ivóvízforrásá-
nál, mely körül rengeteg állat él, orosz-
lánok, sakálok, hiénák, gazellák. Késő 
délután érkezés a Serengeti Nemze-
ti Park és a Lake Manyara között elhe-
lyezkedő Karatuban lévő szállodába.

5. nap • Arusha
Reggeli után indulás Karatuból, láto-
gatás Arushában. A nemzeti park te-
rületén található a Meru-hegy is, Tan-
zánia második legmagasabb hegye a 
Kilimanjaro után. Kis mérete ellené-
re az Arushában az egyik legváltoza-
tosabb az élővilág Tanzánia nemzeti 
parkjai közül, megannyi zsiráf, kaffer-
bivaly, zebra, varacskos disznó, cer-
kóf, flamingó és kolobusz él területén. 
Szállás és vacsora Arushában.

6. nap • Arusha – Zanzibár
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, transzfer a repülőtérre, elutazás 
helyi repülőjárattal Zanzibárra. Va-
csora és szállás a repülőtértől 60 km-
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Fakultatív programok:
• Félnapos kirándulás Stone Town-

ba: az egykor a világ fűszerkereske-
delmi központjának számító Sto-
ne Town városának felkeresése. Az 
óváros alig változott az elmúlt két-
száz évben, a zegzugos sikátorok, a 
módos indiai kereskedők házait dí-
szítő fából faragott kapuk, erkélyek, 
az ománi fennhatóságra emlékez-
tető mecsetek, az illatos fűszerpi-
acok, bazárok méltán kaptak vi-
lágörökségi védelmet.

• Félnapos fűszertúra: Kidichi Zan-
zibár szigetének egyik legjelen-
tősebb fűszerfarmja. Évszáza-
dok óta ugyanazokat, a mai na-
pig is keresett és használt fűszer- 
és gyógynövényeket termesztik, 
de mellette rengeteg különleges 
és meglepő illattal és ízzel is meg-
ismerkedhetnek az ide látogató 
vendégek.

• Félnapos Jozani erdőtúra: a ki-
csiny területű őserdő számtalan, 
kizárólag itt élő állat és növényfaj-

nak az élőhelye, melyek közül a leg-
híresebb a vörös colobusz. 

• Egész napos szuahéli falu túra 
ebéddel: egész napos kirándulás, 
mely több helyi falu meglátogatá-
sán keresztül mutatja be a szuahé-
li és a helyi kultúrák keveredését. A 
tradicionális ebéd mellet lehetőség 
nyílik az igazi arab kávé megkósto-
lására és helyi kézműves termékek 
megismerésére, megvásárlására is.

13. nap • Zanzibár – Budapest
A kora hajnali órákban transzfer a re-
pülőtérre, hazautazás menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással Buda-
pestre, megérkezés az esti órákban. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Kilimanjaro és Zanzibár – Bu-
dapest útvonalon turista osztályon, valamint helyi repülőjárattal Arusha – Zan-
zibár útvonalon, repülőtéri transzferek busszal, a szafari körutazás során 6-8 
fős, négykerék meghajtású terepjárókkal, a körutazás alatt 4 éjszakai szállás 
helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák és szafari lodge-ok 
kétágyas szobáiban teljes panziós ellátással, valamint 7 éjszakai szállás Zan-
zibáron választható helyi négy- vagy négycsillagos superior kategóriájú szállo-
da kétágyas szobáiban félpanziós vagy all inclusive ellátással, a leírás szerinti 
programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, kilépési illeték (kb. 49 USD/
fő) borravalók (javasolt mértéke kb. 20 USD/fő/nap), fakultatív programok, bal-
eset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. jan. 8–20., jan. 22. – febr. 3.
Üdüléssel 4* szállodában 
félpanzióval
Kétágyas szobában 1 099 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 299 000 Ft/fő

All inclusive felár
(7 napra) 133 000 Ft/fő

Üdüléssel 4* superior all inclusi-
ve szállodában
Kétágyas szobában 1 330 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 530 000 Ft/fő

Illetékek 189 000 Ft/fő

Vízumdíj belépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám: 16 fő

Fakultatív programok árai 
Zanzibáron  
(minimum létszám: 6 fő)
Stone Town 19 000 Ft/fő

Fűszertúra 16 000 Ft/fő

Jozani erdőtúra 19 000 Ft/fő

Szuahéli falu túra 39 000 Ft/fő

re, a sziget északi oldalán található, 
tengerparti szállodában.

7–12. nap • Zanzibár
Pihenés félpanziós ellátással Zanzibár 
szigetén, fakultatív programlehetősé-
gekkel. A Tanzániához tartozó, az or-
szág partjaitól alig 40 km-re fekvő pa-
radicsomi szigetcsoport elsősorban fe-
hér homokos, pálmafás, búvárkodásra 
csábító, színes korallzátonyokkal tar-
kított, háborítatlan tengerpartjai miatt 
vált népszerűvé a turisták körében. 
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1. nap • Budapest – Fokváros
Elutazás a kora reggeli órákban Cape 
Townba, azaz Fokvárosba menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállás-
sal. Megérkezés este, majd transzfer a 
szállodába. Szállás Fokvárosban.

2. nap • Fokváros 
Egész napos városnézés Fokváros-

ban, mely Afrika déli részén, egy At-
lanti-óceánba nyúló kis félszigeten 
fekszik. A belváros felhőkarcolóinak, 
a Company Garden és a parlament 
épületének, valamint a Jóreménység 
várának megtekintése, mely az or-
szág legrégibb épülete. A maláj negyed 
felkeresése, ahová a Holland Kelet-in-
diai Társaság révén érkeztek maláj, 
indonéz, Sri Lanka-i muzulmánok a 
XVII. század közepétől, akiknek nagy 
része rabszolga vagy politikai szám-
űzött volt. A fokföldi malájok (avagy 
foköldi muzulmánok) a Signal Hill lej-
tőin telepedtek le a Bo-Kaapon, mely-
nek jelentése: Fokváros felett. Jó idő 
esetén látogatás a város jelképévé vált 
Tábla-hegyre (a kabinos felvonó csak 
megfelelő időjárási viszonyok között 

közlekedik – belépőjegy a helyszínen 
fizetendő), ahonnan csodálatos kilá-
tás nyílik az Atlanti-óceánra. Délután 
szabadidő az élettel teli Victoria & Alf-
red Waterfront kikötőnél, ahol számos 
butik, üzlet, étterem és múzeum talál-
ható. Szállás Fokvárosban.

3. nap • Fokváros – 
Jóreménység-fok
Egész napos kirándulás a Fok-fél-
szigeten: a 12 Apostol hegyvonula-
ta mentén haladva utazás egy, az At-
lanti-óceán partján fekvő hangula-
tos halászfaluba. Jó idő esetén hajó-
kirándulás a fókák szigetére, ahol kb. 
4000 fóka él. Továbbutazás a Jóre-
ménység Foka Nemzeti Parkba, ahol 
az Atlanti- és az Indiai-óceán talál-
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ra is lehetőség nyílik. Szállás Fokvá-
rosban.

5. nap • Fokváros – 
Johannesburg – 
Greater Kruger Nemzeti Park
Transzfer a repülőtérre és elutazás 
Johannesburgba, majd továbbuta-
zás autóbusszal a Kruger Nemze-
ti Park nyugati határához. Útközben 
a gyönyörű panorámát nyújtó Blyde 
River kanyon, vízesések és a God’s 
Window kilátó felkeresése. Kora es-
te szafari program, ismerkedés az 
éjszakai állatok életmódjával. Szál-
lás a nemzeti park közelében fekvő 
lodge-ban.

6. nap • Kruger Nemzeti Park
Reggeli, majd egész napos szafari 
piknik ebéddel a Kruger Nemzeti 
Park területén, mely Dél-Afrika leg-
nagyobb és leghíresebb vadrezervá-
tuma. A park 147 féle emlősnek, köz-
tük az öt nagyvadnak (oroszlán, le-
opárd, bivaly, elefánt, orrszarvú) és 
több mint 500 féle madárnak ad 
otthont.

7. nap • Kruger Nemzeti Park – 
Viktória-vízesés
Reggelit követően transzfer a repü-
lőtérre, majd továbbutazás Zambi-
ába, Livingstone városába. Transz-
fer a Viktória-vízesés közelében fekvő 
szálláshelyre. Naplementekor hajóká-
zás a Zambézi folyón. Szállás Living-
stone-ban.

8. nap • Viktória-vízesés
Délelőtt a Viktória-vízesés megtekin-
tése. Afrika negyedik leghosszabb fo-
lyóján, a Zambézin alakult ki a föld 
legszélesebb zuhataga (mintegy 1700 
méter), melyet látványos szépsége mi-
att méltán tartanak a világ hét termé-
szeti csodája egyikének. Délután sza-
badprogram. Szállás Livingstone-ban.

9. nap • Livingstone – 
hazautazás 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, 
hazautazás átszállásokkal.

10. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint a kora délutáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Fokváros és Johan-
nesburg – Budapest útvonalon, turista osztályon, és helyi repülőjárattal Fok-
város – Johannesburg és Nelspruit – Livingstone – Johannesburg útvonalon, 
a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 8 éjszakai szállás helyi besoro-
lás szerinti három- és négycsillagos hotelek és szafari lodge-ok kétágyas szo-
báiban, reggelivel, kivétel a szafari parkban, ahol teljes ellátás, programok és 
szafarik a leírás szerint, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, zambiai vízumdíj, kilépési illeték 
(kb. 32 USD/fő), borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemon-
dási biztosítás.

2019. november 12-21.
Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 239 000 Ft/fő

Illetékek 269 000 Ft/fő

Vízumdíj Zambiába
lépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám: 12 fő

Fakultatív program ára
(minimum létszám 10 fő)
Stellenbosch borvidéke 33 000 Ft/fő

kozásának, a Cape Point-nak, majd a 
Jóreménység-fokának megtekinté-
se. Végül a félsziget egyik különleges 
látványossága következik, az afri-
kai pingvinek kolóniája Simon’s Town 
mellett. A program végén séta a világ-
hírű Kirstenbosch Botanikus Kertben. 
Szállás Fokvárosban.

4. nap • Fokváros 
Reggeli, majd szabadprogram Fok-
városban. Félnapos fakultatív prog-
ramlehetőség (ebéd nélkül): utazás 
a Fokváros környékén található bor-
vidéken. Stellenbosch a holland és 
viktoriánus stílusban épült fehér há-
zairól, szőlőtermesztéséről, egyete-
méről híres. Látogatás a Falu Múze-
umban, mely az első telepesek életét 
mutatja be. Később az 1812-ből szár-
mazó Boschendal-kúria és borgaz-
daság felkeresése, ahol borkóstolás-
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Szilveszter Dél-Afrikában

1. nap
Elutazás délután menetrend szerinti re-
pülőjáratokkal, átszállással Dél-Afrikába.

2. nap
Megérkezés a reggel i  órákban a 
Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb 
és legnépesebb városába, Johannes-
burgba. Érkezés után transzfer Sun 
Citybe, útközben panoráma város-
nézés Dél-Afrika közigazgatási fővá-
rosában, Pretoriában. Látogatás a Sir 
Herbert Baker által tervezett Union 
Buildingnél, a Church Square-nél és 
Paul Krüger szobránál. Érkezés Sun 
Citybe délután, majd a szállodai szo-
bák elfoglalása után a város gyalogos 
felfedezése. Szállás Sun City-ben.
3.nap Reggeli  után szabadprog-
ram Sun City híres látványosságai-
nak egyéni felfedezésére. A modern lu-
xus-üdülőközpont és kaszinóváros 
számos szórakoztató létesítmény-
nek, kaszinóknak, mesterséges vízesé-
seknek, golfpályáknak ad otthont. Köz-

pontjában emelkedik az Elveszett Vá-
ros Palotája nevű káprázatos luxusz-
szálloda, melynek egyedileg tervezett 
több mint 300 szobája Afrika gazdag 
kultúráját és változatos népcsoportjai 
tükrözi. Délután szabadprogram.
Fakultatív programlehetőség: naple-
mente szafari a Pilanesberg Nemze-
ti Park területén, nyitott, négykerék 
meghajtású járművekkel, vadőr kísé-
retében. A park területén nagy számú 
zebra, impala, zsiráf, kafferbivaly, ele-
fánt, oroszlán, orrszarvú, hiéna és sa-
kál él. Naplemente után visszatérés a 
szállodába, szállás Sun City-ben.

4. nap
Egész napos szabadprogram Sun 
City-ben.
Fakultatív programlehetőség: hajna-
li szafari kirándulás Dél-Afrika egyik 
legnépszerűbb nemzeti parkjában, a 
Pilanesberg Nemzeti Parkban. A ko-
ra hajnalban induló kirándulás során 
látogatás a Büszke hegynél, madárles 
és vadles gyakorlott vezetővel. Szál-
lás Sun City-ben.

5. nap
Reggeli után transzfer a johannesbur-
gi repülőtérre, repülés Fokvárosba. Ér-
kezés után rövid panoráma városné-
zés: a Company Park, a Long Street 
és a Kloof Street érdekes épületeinek 
megtekintése. Kora délután a szállo-
dai szobák elfoglalása, majd pihenés 
és szabadprogram, vacsora előtt séta 
a Victoria & Alfred Waterfronton. Szál-
lás Fokvárosban.

6. nap
Reggeli után félnapos panoráma és 
gyalogos városnézés Fokvárosban. A 
város a Dél-afrikai Köztársaság má-
sodik legnépesebb települése, egyben 
a dél-afrikai parlament és több kor-
mányhivatal otthona, az ország tör-
vényhozási fővárosa. Neve földrajzi 
elhelyezkedéséből ered, hiszen meg-
lehetősen közel fekszik a Jóremény-
ség fokához. Látogatás a városköz-
pontban, a Maláj negyedben, Bo Ka-
ap-nál, a Parlamentnél és a Táb-
la-hegynél. Délután szabadprogram.
Fakultatív programlehetőség: szil-
veszteri vacsora egy helyi étterem-
ben zenével, műsorral, transzferekkel. 
(A részletes szilveszteri program a ké-
sőbbiekben kerül ismertetésre.)
Szállás Fokvárosban.

7. nap
Reggeli a szállodában, majd egész 
napos pihenés, szabadprogram.
Fakultatív programlehetőség: Fokvá-
ros híres strandjai, a Clifton és Camps 
Beach partszakaszok meglátogatá-
sa napozási és fürdőzési lehetőség-
gel. Clifton Beach gömbölyű sziklák-
kal keretezett fövenye a világ egyik 
leghíresebb városi strandja, ahová a 
helyiek is előszeretettel járnak. A koz-
mopolita Champs Bay Beach finom 
homokos strandjai is képeslapra kí-
vánkoznak, háttérben a Tábla-hegy 
látványával. Szállás Fokvárosban.

8. nap
Reggeli után egész napos kirándulás a 

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Pihenés

PRETORIA

FOKVÁROS

SUN CITY

JOHANNES-
BURG 

JÓREMÉNYSÉG FOKA

BOULDERS BAY

STELLENBOCH
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Jóreménység fo-
kához. Utazás a 
Camps Bay part-
s z a kas z át  kö -
vetve a Tizenkét 
Apostol hegyvo-
nulat lábainál ta-
lálható panoráma 
úton Hout Bay-
be. Érkezés után 
kihajózás a Duiker szigetre fókales-
re, majd továbbutazás a Jóreménység 
fokához. Amennyiben az időjárás le-
hetővé teszi, az utazás a sziklába vájt 
Chapman’s Peak festői útjain történik. 
Érkezés után rövid szabadidő fényké-
pezésre a Jóreménység fokánál, majd 
látogatás a világítótorony lábánál fel-
vonóval, ahonnan látható az Atlanti és 
a Csendes óceánok találkozása. Dél-
után látogatás a Boulders Beach-re, az 

egyik legnagyobb afrikai pingvinpopu-
láció élőhelyére. Visszaérkezés a szál-
lodába a késő délutáni órákban, szállás 
Fokvárosban.

9. nap
Egész napos szabadprogram, pihe-
néssel. Fakultatív programlehetőség: 
látogatás az afrikai kontinens egyik leg-
híresebb borvidékére, Stellenboch váro-
sába. A város Fokváros után a máso-

dik legrégibb település az országban. A 
hangulatos épületek között sétálgatva 
lehetőség nyílik megismerkedni a haj-
dani telepesek életével. A borászati farm 
meglátogatása és borkóstolás után 
transzfer a szállodába, délután szabad-
program. Szállás Fokvárosban.

10. nap
Reggeli után transzfer a repülőtérre, 
elutazás menetrend szerinti repülőjá-
ratokkal, átszállással Budapestre.

11. nap
Megérkezés Budapestre a kora regge-
li órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Johannesburg és Fokváros – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerint 
három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, programok és transzferek 
a leírás szerint, magyar idegenvezető
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, borravalók, fakultatív programok, szil-
veszteri vacsora, félpanzió felára, baleset, - betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.

2019. december 26. – 
2020. január 5.
Kétágyas szobában 990 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 190 000 Ft/fő

Félpanzió felára 
(7 vacsora) 99 000 Ft/fő

Illetékek 189 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám 6 fő)
Pilanesberg Nemzeti park
– Naplemente szafari 29 000 Ft/fő

– Hajnali szafari 29 000 Ft/fő

Clifton és Camps Bay 15 000 Ft/fő

Stellenboch borvidék 59 000 Ft/fő

Szilveszteri vacsora 85 000 Ft/fő

Jóreménység foka
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1. nap • Budapest – Victoria
Elutazás Budapestről a Seychelle-szi-
getekre a délutáni órákban menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással. 

2. nap • Victoria
Megérkezés Mahé szigetére, a Sey-
chelle-szigetek fővárosába Victoriába 
a reggeli órákban. Transzfer a kikötő-
be, majd utazás hajóval Praslin szige-
tére (kb. egyórás hajóút). A szállodai 
bejelentkezés után szabadprogram pi-
henéssel. Seychelles a Föld legrégibb 
óceáni szigetegyüttese, 115 kisebb és 
nagyobb gránit- és korallszigetből áll. 
Némelyikük lakatlan, és vannak, ame-
lyeken mindössze egy szálloda talál-
ható. Időtlen szépségüket a lenyűgöző, 
védett partoknak és növényzetnek kö-
szönhetik, amely ritka fajok, csak itt 
őshonos madarak, emlősök otthona. 
A világ zajától távoli kikapcsolódás vár 
arra, aki ide ellátogat. Szállás Praslin 
szigetén.

3. nap • Praslin
Szabad program pihenésre, strando-
lásra, vagy egész napos fakultatív ki-
rándulás Praslin és La Digue szigetén. 
A korai reggeli után utazás az UNES-
CO Világörökség részét képező Valle 
De Mai Nemzeti Parkba, mely a külön-
leges Coco de Mer pálmák otthona. A 
legenda szerint a fa „a jó és a rossz 
tudásának fája” az Édenkertből, és 
termése lehetett valaha a tiltott gyü-
mölcs. A világ legnagyobb tengeri kó-
kuszai között akár 20 kg-os példány 
is akad. Később utazás hajóval a pa-
radicsomi szépségű La Digue szigeté-
re, ahol ebéd egy helyi kreol étterem-
ben. Ezt követően strandolás és ki-

kapcsolódás Anse Source d’Ar-
gent-on, mely gömbölyűre kopott 
szikláival, arany homokjával és kris-
tálytiszta öbleivel méltán érdemes a 
világ legfényképezettebb tengerpartja 
címre. Szállás Praslin szigetén.

4. nap • Praslin 
(Cousin – Curieuse – St. Pierre)
Reggeli után hajós kirándulás Cousin, 
Curieuse és St. Pierre szigetekre. Ezek 
az apró és érintetlen szigetek egyedül-
álló élővilágukról, madárpopulációjuk-
ról, teknősbéka-tenyészetükről és pá-
ratlan szépségükről híresek. A prog-
ram ebédet is tartalmaz. Szállás Pras-
lin szigetén.

Seychelles
Az Indiai-óceán álomszigetei

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók

Pihenés

MAHÉ

PRASLIN
COUSIN

CURIEUSE ST. PIERRE
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Victoria – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, valamint a programok során légkondicionált autó-
busszal, 3-3 éjszakai szállás Praslin és Mahé szigetén helyi besorolás szerinti 
négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban  reggelivel, a leírás szerinti prog-
ramok belépővel és 2 ebéddel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, félpanzió felára, fakultatív progra-
mok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. febr. 14–22., márc. 13–21., 
ápr. 10-18.
Kétágyas szobában 799 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 099 000 Ft/fő

Félpanzió (6 vacsora) 
felára 99 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
La Digue és Valle De Mai 79 000 Ft/fő

Marine Park és Moyenne 59 000 Ft/fő

teaföldeket és a botanikus kertet. 
Kreol büféebéd egy helyi étterem-
ben. Délután tengerparti séta, majd 
transzfer a szállodába. Szállás Ma-
hé szigetén.

7. nap • Mahé 
(Marine Park és Moyenne)
Egész napos szabadprogram tenger-
parti  pihenéssel ,  vagy fakultatív 
programlehetőség: látogatás a Mari-
ne Parkba üvegfenekű csónakkal. A 
program különleges alkalmat kínál a 
trópusi korallzátonyok világának fel-
fedezésére a Seychelles-szigetek 
egyik víz alatti nemzeti parkjában. 
Utazás Victoria kikötőjéből hajóval a 

gyönyörű partok mentén, látogatás 
Moyenne szigetére, a csodálatos kör-
nyezet felfedezése, haletetés. A prog-
ram tartalmazza az ebédet. Szállás 
Mahé szigetén.

8. nap • Mahé – Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból. Délután transzfer a nemzetközi 
repülőtérre. Hazautazás menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással Bu-
dapestre.

9. nap – Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint, a kora reggeli órákban.

5. nap • Praslin – Mahé
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, transzfer a kikötőbe, majd utazás 
Mahé szigetére. A szállodai szobák el-
foglalás után szabadprogram, tenger-
parti pihenés. Szállás Mahé szigetén.

6. nap • Mahé
Reggeli után látogatás a világ egyik 
legkisebb fővárosában, Victoriában. 
Séta a belvárosban, majd látogatás 
a helyi piacon, ahol a kézzel készí-
tett  ajándéktárgyaktól  kezdve a 
gyümölcsökön és halkülönlegessé-
geken át szinte minden helyi porté-
ka beszerezhető. A városnézés érinti 
az óratornyot, a bíróság épületét, a 
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