
1. nap • Budapest – New York
Elutazás Budapestről New Yorkba me-
netrend szerinti repülőjárattal, átszál-
lással. Érkezést követően transzfer a 
szállodába, szállás Manhattanben.

2. nap • New York / Manhattan
Egész napos autóbuszos városné-
zés Manhattanben: Times Squa-
re, Metropolitan Opera, Central Park, 
Fifth Avenue, St. Patrick katedrális, 
Rockefeller Center, Greewich Village, 
Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall 
Street, 9/11 Emlékhely. Manhattan hí-
res panorámája megtekinthető egyé-
nileg az Empire State Building tete-
jén lévő kilátóból. Pillantás a Szabad-
ság-szoborra a Battery Parkból, majd 

Keleti part
A Niagara-vízesés és Toronto

hajóval átkelés a Szabadság-sziget-
re. Szállás Manhattanben.

3. nap • New York
Szabadprogram a „Nagy Almában”. 
Fakultatív programlehetőség: 12-15 
perces helikoptertúra Manhattan fe-
lett vagy belépés a város fölé maga-
sodó Top of the Rock kilátóba, ahon-
nan rálátás nyílik az Empire State 
Building-re is. Szállás Manhattanben.

4. nap • Seneca-tó / Watkins 
Glen – Niagara-vízesés
Reggeli után utazás autóbusszal 
északi irányba a Finger Lakes tóvidé-
ken át. Első állomás a Seneca-tó, ahol 
rövid pihenő és borkóstolási lehetőség 

Watkins Glenben. Az utazás folytatá-
sa a föld egyik természeti csodájá-
hoz, a Niagara-vízeséshez. Szállás a 
vízesés közelében. 

5. nap • Niagara-vízesés – 
Toronto
Reggeli után a vízesés felfedezése 
egyénileg vagy részvétel az idegen-
vezető által ajánlott fakultatív prog-
ramon: a „Hornblower” elnevezé-
sű hajós programon, mely keretében 
hajókázás a dübörgő Patkó-zuha-
taghoz és ebéd a Skylon Tower pa-
noráma éttermében, ahonnan szép 
látvány tárul a Niagarára. Délután 
kirándulás autóbusszal Torontóba, 
ismerkedés a kanadai város látniva-
lóival. Szállás a vízesés közelében.

6. nap • Amish Country
Reggeli, majd továbbutazás Amish 
Country-ba, a XVII. századi európai 
kultúrát és hagyományokat máig 
hűen megőrző „amis” közösség ál-
tal lakott vidékre. Szállás Lancaster 
környékén.
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bölcsőjének is nevezett Philadelphi-
ába, ahol az Alapító Atyák egykor aláír-
ták a Függetlenségi Nyilatkozatot és az 
Alkotmányt. Félnapos városnézés: Inde-
pendence Hall, Liberty Bell, Városháza, 
Fairmount Park. Szállás Philadelphia 
környékén.

10. nap • New York – Budapest
Utazás New Yorkba a repülőtérre, 

útközben pihenő és vásárlási lehető-
ség egy bevásárlóközpontban, majd 
utazás átszállással Budapestre.

11. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend függvé-
nyében.

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobában 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – New York – Budapest útvonalon, 
turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szál-
lás középkategóriájú (helyi három- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, 
reggelivel, a leírás szerinti programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ESTA engedély, belépőjegyek felára,  
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.

2019. október 12-22., 
Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 949 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 559 000 Ft/fő

Gyermek ár 399 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
New York - 
helikopterezés 85 000 Ft/fő

Top of the Rock kilátó 15 000 Ft/fő

Niagara - hajózás 
és ebéd a kilátóban 29 000 Ft/fő

7. nap • Gettysburg – 
Washington környéke
Utazás déli irányban az Appalache- 
hegységen át a vadregényes Susque-
hanna-folyó mentén. Megálló Gettys-
burgben, ahol az amerikai polgárhábo-
rú egyik legnagyobb csatája zajlott. Dél-
után érkezés az ország fővárosának, 
Washingtonnak a környékére, a szál-
lás elfoglalása.

8. nap • Washington
Egész napos városnézés az Államok 
fővárosában: Capitolium, Fehér Ház, a 
Washington emlékmű, Vietnámi Vete-
ránok Emlékműve, Jefferson emlék-
mű, Lincoln emlékmű, a II. Világhábo-
rúban elesett katonák emlékére állított 
Iwo Jima emlékmű, az Arlingtoni Nem-
zeti Temető megtekintése, ahol többek 
közt John Fitzgerald Kennedy nyug-
szik. Szállás Washington környékén.

9. nap • Philadelphia
Elutazás autóbusszal  a nemzet 

Capitolium, Washington
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1. nap • Budapest – Boston 
Elutazás Budapestről Bostonba menet-
rend szerinti repülőjárattal, átszállással. 
Érkezés a délutáni órákban, majd transz-
fer a szállodába, szállás Bostonban.

2. nap • Boston
Félnapos városnézés gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkező városban, 
amely az ország egyik első állandóan 
lakott települése volt. Híres egyete-
mén több későbbi elnök is tanult, de a 
mai napig világszerte kiváló útlevél a 
Harvardon szerzett diploma. A város-
nézés során a bostoni teadélután és a 
függetlenségi nyilatkozat kihirdetésé-
nek helyszínét, valamint a macska-
köves sétáló utcákkal szegélyezett 

Keleti parti expressz 

Back Bay városrészt is felfedezi a cso-
port. Délután szabadprogram. Szállás 
Bostonban.

3. nap • Boston - New York
Reggeli után utazás a mindig nyüzs-
gő metropoliszba, melyet a világ gaz-
dasági és kulturális központjaként 
tartanak számon. Fakultatív program: 
est a rivaldafényben, egy Broadway 
show megtekintése.  Szállás Brook-
lynban.

4. nap • New York
Egész napos autóbuszos városnézés 
a „Nagy Almában”: Times Square, 
Metropolitan Opera, Central Park, Fifth 
Avenue, St. Patrick katedrális, Rocke-
feller Center, Vasalóház, Greewich Vil-
lage, Soho, Wall Street, 9/11 Emlékhely. 
Pillantás a Szabadság szoborra a 
Battery Parkból. Szállás Brooklynban.

5. nap • New York
Szabadprogram vásárlásra vagy a 

filmekből jól ismert városrészek sze-
mélyes felfedezésére. Félnapos fakul-
tatív program délelőtt: hajóval átkelés 
a Szabadság-szigetre a szobor talap-
zatához, majd látogatás az ikertor-
nyok helyén épült felhőkarcoló, a One 
World Observatory kilátójába. Az új 
torony nem csupán a kilátás miatt ér-
dekes, építészetileg is felejthetetlen 
élményt nyújt. Délután 12-15 perces 
fakultatív helikoptertúra város felett. 
Szállás Brooklynban.

6. nap • New York – 
Washington DC
Reggeli után utazás az Államok fővá-
rosába. A francia mintára tervezett 
város látványát széles sugárutak és 
látványos terek uralják, azonnal fel-
tűnik ,  hogy itt  hiába keressük a 
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Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Boston / Washington – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, a városok között légkondicionált au-
tóbusszal, vagy vonattal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák és 
kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok belépők nélkül, ma-
gyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illeték, ESTA engedély, belépőjegyek felára, 
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2019. szeptember 8–16.
Kétágyas szobában 599 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 899 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 579 000 Ft/fő

Gyermek ár 559 000 Ft/fő

Belépők felára  29 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő

Fakultatív programok ára 
minimum létszám 15 fő:
Broadway Show  35 000 Ft/fő

Szabadság-szobor 
és One World kilátó 29 000 Ft/fő

New York – 
helikopterezés 85 000 Ft/fő

Előkészületben: 2020 május

felhőkarcolókat, a legmagasabb épü-
let mindössze 169 m magas. A város 
az ország politikai és törvényhozási 
központja, a mindenkori elnök ottho-
na. Szállás Washingtonban. 

7. nap • Washington
Egész napos városnézés: Capitolium, Fe-
hér Ház, a Washington emlékmű, Viet-
nami Veteránok Emlékműve, Jeffer son 

emlékmű, Lincoln emlékmű, a II. világ-
háborúban elesett katonák emlékére ál-
lított Iwo Jima emlékmű, az Arlington 
Temető megtekintése, ahol többek közt 
John Fitzgerald Kennedy nyugszik. 
Szállás Washingtonban.

8. nap • Washington – Budapest
Kijelentkezés a szállodából, majd me-
netrend szerint transzfer a repülőtérre, 

utazás átszállással Budapestre a dél-
utáni órákban.

9. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend függvényé-
ben, a délelőtti órákban.
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1. nap • Budapest – New York
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti repülőjárattal átszállással. Érke-
zést követően transzfer a szállodába, 
szállás Manhattanben.

2. nap • New York
Félnapos autóbuszos városnézés 
Manhattanben: Greenwich Village, 
az Empire State Building épülete, Va-
salóház, Soho, Kínai negyed, Litt-
le Italy, Wall Street, World Trade Cen-
ter emlékhely, Brooklyn híd, fotószü-
net az East River túloldalán. Pillan-
tás a Szabadság-szoborra a Battery 
Parkból. Fakultatív programlehető-
ség: Broadway show, egy musical 
megtekintése.

3. nap • New York
Félnapos autóbuszos városnézés Man-
hattanben: Times Square, Metropolitan 
Opera, Central Park, Metropolitan mú-
zeum, Fifth Avenue, St. Patrik Kated-
rális, Rockefeller Center, Grand Central 
Terminal. Délután szabadprogram, es-
te fakultatív New York by night program.

New York
A város, ami soha nem alszik

4. nap • New York
Délelőtt fakultatív program: hajó-
val átkelés a Szabadság-sziget-
re a szobor talapzatához, majd lá-
togatás az ikertornyok helyén épült 

felhőkarcoló, a One World Obser-
vatory kilátójába. Az új torony nem 
csupán a kilátás miatt érdekes, épí-
tészetileg is felejthetetlen élményt 
nyú j t .  Dé lután szabadprogram, 

Brooklyn híd
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vásárlási lehetőség,  vagy séta a 
High Line szabadidőparkban, mely 
az egykori vasúti vágányok nyom-
vonalán épült.

5. nap • New York
Egész nap szabadprogram. A művé-
szetrajongók 150 múzeum közül vá-
laszthatnak érdeklődésük szerint 
modern vagy klasszikus témában, A 
sportrajongók érdeklődésére számot 
tarthat egy amerikai foci-, vagy egy 
kosárlabda mérkőzés megtekintése.

Gyermek ár: legfeljebb két 18 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaá-
gyon történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – New York – Buda-
pest útvonalon, turista osztályon, a városnézések alatt légkondicionált au-
tóbusszal, 5 éjszakai szállás deluxe kategóriájú (helyi négycsillagos) szállo-
da kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok, magyar ide-
genvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ESTA engedély, fakultatív programok, 
borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Szállás: Fairfield Inn & Suites **** Elhelyezkedés: New York – Downtown Manhat-
tan – World Trade Center. A szálloda központi elhelyezkedésének köszönhető-
en a kihagyhatatlan látványosságok gyalogosan, néhány perces sétával meg-
közelíthetők. Az ikonikus 911 Emlékhely, a One World torony, a Trinity Church, a 
Wall Street bikája, valamint a Century 21 outlet üzletei is egy-két háztömbnyire 
helyezkednek el a szállodától, a közelben számos étterem és kávézó található 
Minden szoba légkondicionált és síkképernyős TV-vel felszerelt.

2019. okt. 18–24., dec. 13–19.
Kétágyas szobában 389 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 619 000 Ft/fő

Gyermek ár 299 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 339 000 Ft/fő

Félpanzió felára
(5 vacsora) 69 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 25 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
New York by night 35 000 Ft/fő

Broadway Show 35 000 Ft/fő

Szabadság-szobor 
és a One World kilátója 29 000 Ft/fő

Előkészületben: 
2020. április

6. nap • New York – Budapest
Reggeli a szállodában, szabad idő 
Manhattenben. Kijelentkezés a szál-
lodából, transzfer a repülőtérre, ha-
zautazás átszállással Budapestre.

7. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

Time Square

A New York-i Grand Cent-
ral Terminal egyike a világ 
legszebb pályaudvarainak.
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1. nap • Budapest – Los Angeles
Elutazás Budapestről Los Angelesbe 
menetrend szerinti repülőjárattal
átszállással. Érkezést követően transz-
fer a szállodába. Szállás Los Angelesben. 

2. nap • Los Angeles
Városnézés az „Angyalok Városá-
ban”: El Pueblo óváros, Beverly Hills, 
Rodeo Drive, séta a Hollywood Bou-
levardon, a hírességek kéz- és láb-
nyomainak megtekintésével. Délután 
szabadprogram, vagy felár ellenében 

belépőjegy a Universal Studios látvá-
nyos szabadidő- és szórakoztatópar-
kjába, ahol a leghíresebb és legújabb 
mozifilmek inspirálta létesítményeket, 
hullámvasutakat próbálhatják ki az 
érdeklődők.  Szállás Los Angelesben. 

3. nap • Santa Monica – 
Kingman környéke
Délelőtt séta Santa Monica tenger-
parti strandján és a híres mólón. Dél-
után továbbutazás a Mojave siva-
tag érintésével, változatos természe-
ti képződményeket felvonultató tá-
jon Kingman környékére, ahol szállás. 
Arizona állam kisvárosa az egykor 
forgalmas 66-os út egyik fontos cso-
mópontjaként ismert.

4. nap • Grand Canyon
Elutazás a Colorado folyó által több 
millió év alatt vájt meredek szurdok-
hoz, a Grand Canyonhoz. A kopár, 
óriás vörös sziklák szabdalta völ-
gyeket látva lehet érezni csak igazán 
a természet lenyűgöző erejét. Fa-
kultatív programlehetőség: a Grand 

Canyon felett 25 perces helikopter-
túra. Szállás a kanyon környékén. 

5. nap • Powell-tó – 
Bryce Canyon
A reggelit követően utazás a Powell-tó 
partjára, melyet a Colorado folyóból 
mesterségesen rekesztettek le a kör-
nyék áramellátásának biztosítására. 
Manapság népszerű pihenőhely, lakó-
hajóval és kirándulóhajókkal látogat-
ják a vízisportok szerelmesei. Délután 
továbbutazás a Bryce Canyon csipké-
zett, varázslatos rózsaszín természe-
ti képződményekben gazdag vidékén. 
Szállás a kanyon környékén. 

6. nap • Zion Nemzeti Park – 
Hoover-gát – Las Vegas
Délelőtt kirándulás a Zion Nemzeti 
Parkba, melyet a mormonok fedeztek 
fel. Továbbutazás autóbusszal a Neva-
da és Arizona határán, a Colorado fo-
lyóra épült zseniális építészeti különle-
gességhez, a Hoover-gáthoz. Érkezés a 
szerencsejáték fővárosába a koraesti 
órákban. Szállás Las Vegasban.
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7. nap • Las Vegas
Egész nap szabad idő Las Vegasban, 
mely az egyik legnagyobb szórakoz-
tató-, bevásárló- és szerencsejáték 
központ az Államokban. Érdemes sé-
tát tenni a város főutcáján, a Strip-
en, avagy Las Vegas Boulevardon. Es-
te fakultatív ’Las Vegas by night’ túra. 
Szállás Las Vegasban.

8. nap • Calico – Fresno
A kaszinók és a neonreklámok vilá-
ga után az utazás folytatódik Cali-
co western „szellemvárosába”, ahol 
meglátogatják az egykori az ara-
nyásók alapította jellegzetes vad-
nyugati városkát. Az élmény vissza-
repíti látogatóit az 1800-as évek hét-
köznapjaiba. Immár újra Kaliforniá-
ban, irány a mamutfenyők birodalma. 
Szállás Fresno-ban. 

9. nap • Yosemite Nemzeti Park 
– San Francisco
Reggeli után kirándulás a Yosemi-
te Nemzeti Parkban, mely a Sierra Ne-
vada hegyvonulatának nyugati lejtő-
in fekszik. Hatalmas sziklák, magasból 
lezúduló vízesések, hűs patakok, zöl-
dellő völgyek jellemzik a tájat. A park 
déli részének fő látványosságát az 
egyedül Kaliforniában megtalálható 
óriásfenyők jelentik. A természeti cso-
dák után következik a nyugati part so-
kak szerint legkedvesebb városa, San 
Francisco. Szállás San Franciscóban. 

10. nap • San Francisco
Városnézés a páratlan elhelyezkedé-
sű, meredek utcák jellemezte város-
ban: Golden Gate híd, Kínai negyed, 
Fisherman’s Wharf, az Alamo Square 
Viktoriánus házai, Városháza, Union 

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Los Angeles / San Francisco – Buda-
pest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 
éjszakai szállás helyi középkategóriájú szállodák és Inn-ek kétágyas szobáiban, reg-
gelivel, a leírás szerinti programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ESTA engedély, belépőjegyek felára, 
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.

2019. szeptember 15–26. 
Kétágyas szobában 689 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 599 000 Ft/fő

Gyermek ár (6-12 éves) 399 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
Las Vegas „by night” 25 000 Ft/fő

Universal Studios 49 000 Ft/fő

Grand Canyon 
helikoptertúra  79 000 Ft/fő

Előkészületben: 2020. május

Square, Telegraph Hill, Coit Tower, 
Transamerica Piramis. Szállás San 
Franciscóban. 

11. nap • San Francisco – 
Budapest
Délelőtt szabadprogram. Kijelentke-
zés a szállodából, transzfer a repülő-
térre, hazautazás átszállással. 

12. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menterend 
szerint.

Grand Canyon – 
a Colorado folyó által 
kivájt völgyszurdok 
17 millió éves
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1. nap • Budapest – Boston
Elutazás Budapestről Bostonba me-
netrend szerinti repülőjárattal, átszál-
lással. Érkezés a délutáni órákban, 
majd transzfer a szállodába, szállás 
Bostonban.

2. nap • Boston
Félnapos városnézés gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkező városban, 
amely az ország egyik első állandó-
an lakott települése volt. Híres egyete-
mén több későbbi elnök is tanult, de a 
mai napig világszerte kiváló útlevél a 
Harvardon szerzett diploma. A város-
nézés során a bostoni teadélután és 
a függetlenségi nyilatkozat kihirde-
tésének helyszínét, valamint a macs-
kaköves sétáló utcákkal szegélyezett 
Back Bay városrészt is felfedezi a cso-
port. Délután szabadprogram. Szállás 
Bostonban.

A keleti és a nyugati part legjava

3. nap • Boston - New York
Reggeli után utazás a mindig nyüzs-
gő metropoliszba, melyet a világ gaz-
dasági és kulturális központjaként 
tartanak számon. Fakultatív prog-
ram: est a rivaldafényben, egy Bro-
adway show megtekintése.  Szállás 
Brooklynban.

4. nap • New York
Egész napos autóbuszos városné-
zés a „Nagy Almában”: Times Square, 
Metropolitan Opera, Central Park, Fifth 
Avenue, St. Patrick katedrális, Rocke-
feller Center, Vasalóház, Greewich Vil-
lage, Soho, Wall Street, 9/11 Emlékhely. 
Pillantás a Szabadság szoborra a 
Battery Parkból. Szállás Brooklynban.

5. nap • New York
Szabadprogram vásárlásra vagy a fil-
mekből jól ismert városrészek szemé-

lyes felfedezésére. Félnapos fakulta-
tív program délelőtt: hajóval átkelés a 
Szabadság-szigetre a szobor talap-
zatához, majd látogatás az ikertor-
nyok helyén épült felhőkarcoló, a One 
World Observatory kilátójába. Az új 
torony nem csupán a kilátás miatt ér-
dekes, építészetileg is felejthetetlen 
élményt nyújt. Délután 12-15 perces 
fakultatív helikoptertúra város felett. 
Szállás Brooklynban.

6. nap • New York – 
Washington DC
Reggeli után utazás az Államok fővá-
rosába. A francia mintára tervezett 
város látványát széles sugárutak és 
látványos terek uralják, azonnal fel-
tűnik, hogy itt hiába keressük a fel-
hőkarcolókat, a legmagasabb épület 
mindössze 169 m magas. A város az 
ország politikai és törvényhozási köz-
pontja, a mindenkori elnök otthona. 
Szállás Washingtonban. 

7. nap • Washington
Egész napos városnézés: Capitolium, 
Fehér Ház, a Washington emlékmű, Vi-
etnami Veteránok Emlékműve, Jeffer-
son emlékmű, Lincoln emlékmű, a II. 
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világháborúban elesett katonák em-
lékére állított Iwo Jima emlékmű, az 
Arlington Temető megtekintése, ahol 
többek közt John Fitzgerald Kennedy 
nyugszik. Szállás Washingtonban.

8. nap • Washington – 
Los Angeles
Kijelentkezés a szállodából a déli 
órákban, transzfer a repülőtérre, majd 
tovább utazás a nyugati part felefe-
dezésére. Szállás Los Angelesben. 

9. nap • Los Angeles
Városnézés az „Angyalok Városá-
ban”: El Pueblo óváros, Beverly Hills, 
Rodeo Drive, séta a Hollywood Bou-
levardon, a hírességek kéz- és láb-
nyomainak megtekintésével. Dél-
után szabad program, vagy fakulta-
tív belépés a Universal Studios lát-
ványos szabadidős és szórakoztató 
parkjába, ahol a leghíresebb és leg-
újabb mozifilmek inspirálta létesít-
ményeket, hullámvasutakat próbál-

hatják ki az érdeklődők. Szállás Los 
Angelesben.

10. nap • Santa Monica – 
Kingman környéke
Délelőtt séta Santa Monica tenger-
parti strandján és a híres mólón. Dél-
után továbbutazás a Mojave siva-
tag érintésével, változatos természe-
ti képződményeket felvonultató tá-
jon Kingman környékére, ahol szállás. 
Arizona állam kisvárosa az egykor 
forgalmas 66-os út egyik fontos cso-
mópontjaként ismert.

11. nap • Grand Canyon
Elutazás a Colorado folyó által több 
millió év alatt vájt meredek szur-
dokba, a Grand Canyonhoz. A kopár, 
óriás vörös sziklák szabdalta völ-
gyeket látva érezni csak igazán a 
természet lenyűgöző erejét. Fakul-
tatív programlehetőség: Grand Ca-
nyon 25 perces helikoptertúra. Szál-
lás a kanyon környékén.

12. nap • Powell-tó – 
Bryce Canyon
A reggelit követően utazás a Po-
well-tó partjára melyet a Colorado 
folyóból mesterségesen rekesztettek 
le a környék áramellátásának bizto-
sítására. Manapság népszerű pihe-
nőhely, lakóhajóval és kirándulóha-
jókkal látogatják a vízisportok sze-
relmesei. Délután utazás tovább a 
Bryce kanyon csipkézett, varázsla-
tos rózsaszín természeti képződmé-
nyekben gazdag vidékén. Szállás a 
kanyon környékén.

13. nap • Zion Nemzeti Park – 
Hoover-gát – Las Vegas
Délelőtt kirándulás a Zion Nemzeti 
Parkba, melyet a mormonok fedeztek 
fel. Továbbutazás autóbusszal a Neva-
da és Arizona határán, a Colorado fo-
lyóra épült zseniális építészeti különle-
gességhez a Hoover-gáthoz. Érkezés a 
Szerencsejáték fővárosába a koraesti 
órákban. Szállás Las Vegasban.

14. nap • Las Vegas
Egész nap szabad idő Las Vegasban, 
mely az egyik legnagyobb szórakoz-
tató-, bevásárló- és szerencsejáték 

Charleston város a 
névadója a jazz korszak 
híres, közel 100 éves 
társastáncának.

Los Angeles

Old State House, Boston
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központ az Államokban. Érdemes sé-
tát tenni a város főutcáján, a Strip-
en, avagy Las Vegas Boulevardon. Es-
te fakultatív ’Las Vegas by night’ túra. 
Szállás Las Vegasban.

15. nap • Calico - Fresno
A kaszinók és a neonreklámok vilá-
ga után az utazás folytatódik Cali-
co western „szellemvárosába”, ahol 
meglátogatják az egykori az ara-
nyásók alapította jellegzetes vad-
nyugati városkát. Az élmény vissza-
repíti látogatóit az 1800-as évek hét-
köznapjaiba. Immár újra Kaliforniá-
ban, irány a mamutfenyők birodalma! 
Szállás Fresno-ban.

16. nap • Yosemite Nemzeti 
Park – San Francisco
Reggeli után kirándulás a Yosemi-
te Nemzeti Parkban, mely a Sierra Ne-
vada hegyvonulatának nyugati lejtő-
in fekszik. Hatalmas sziklák, magasból 
lezúduló vízesések, hűs patakok, zöl-
dellő völgyek jellemzik a tájat. A park 
déli részének fő látványosságát az 
egyedül Kaliforniában megtalálható 
óriásfenyők jelentik. A természeti cso-
dák után következik a nyugati part so-
kak szerint legkedvesebb városa, San 
Francisco. Szállás San Franciscóban.

17. nap • San Francisco
Városnézés a páratlan elhelyezkedésű, 

meredek utcák jellemezte városban: 
Golden Gate híd, Kínai negyed, Fisher-
man’s Wharf, az Alamo Square Viktori-
ánus házai, Városháza, Union Square, 
Telegraph Hill, Coit Tower, Transameri-
ca Piramis. Szállás San Franciscóban.

18. nap • San Francisco – 
Budapest
Délelőtt szabadprogram. Sétáljon 
még egyet a Union Square nyüzsgé-
sében! Kijelentkezés a szállodából, 
transzfer a repülőtérre, hazautazás 
átszállással a délutáni órákban. 

19. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb franciaágyon történik 
az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Boston, Washington - 
Los Angeles és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, a köru-
tazás alatt légkondicionált autóbusszal, egyes szakaszokon vonattal, 17 éjsza-
kai szállás a keleti parton helyi négycsillagos szállodák, a nyugati parton há-
romcsillagos szállodák és Inn-ek kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti 
programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
Figyelem! A belföldi szakaszon Washingtonból Los Angelesbe az utasok egyénileg 
teszik meg a repülőutat, asszisztenciát az induláskor és érkezéskor is biztosítunk.
A részvételi díjon felül fizetendő: illeték, ESTA engedély, belépőjegyek felára, fa-
kultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.

2019. szeptember 8–26.
Kétágyas szobában 1 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 899 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 1 199 000 Ft/fő

Gyermek ár (6–16 éves) 899 000 Ft/fő

Illetékek 159 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
Broadway Show 35 000 Ft/fő

Szabadság-szobor 
és One World kilátó 29 000 Ft/fő

New York – 
helikopterezés 85 000 Ft/fő

Las Vegas „by night” 25 000 Ft/fő

Universal Studios 49 000 Ft/fő

Granc Canyon 
helikoptertúra 79 000 Ft/fő

Előkészületben: 2020. május

A San Franciscó-i Alamo tér elegáns 
viktoriánus épületeit pasztellszínük 
miatt nevezik a „festett hölgyeknek” 
(Painted Ladies) is.
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Napfényes 
Kalifornia

1. nap • Budapest – San Diego 
Elutazás Budapestről San Diegóba 
menetrend szerinti repülőjárattal, át-
szállással. Érkezést követően transzfer 
a szállodába. Szállás San Diegóban.

2. nap • San Diego 
Félnapos városnézés San Diegóban. A 
város hangulatát érezhetően befolyá-
solja az óceán és a mexikói határ kö-
zelsége. Hangulatos spanyol stílusban 
helyreállított óvárosában, a Balboa 
Parkban, vagy a Gaslamp Quarter-
ben sétálva a növényzet buja szépsé-
ge és a gyarmati kor emlékei nyűgö-
zik le a látogatókat. Délután fakulta-
tív sétahajózás az öbölben – a vízről 

kiváló rálátás nyílik a városra, a Coro-
nado szigetre és a Midway anyahajó-
ra. Szállás San Diegóban.

3. nap • La Jolla – 
Santa Monica – Los Angeles 
Az utazás fénypontját a Csendes-óce-
án partján fekvő városok nyújtják. La 
Jolla elegáns tengerparti üdülővá-
rosának felfedezése, melynek utcáin 
édességboltok, pékségek, galériák, ék-
szerüzletek sorakoznak. Délután to-
vábbutazás, séta Santa Monica ten-
gerparti sétányán és a tengerparti 
mulatságok helyszínén a híres mólón. 
Szállás Los Angelesben. 

4. nap • Los Angeles
Városnézés az „Angyalok Városában”: 
El Pueblo óváros, Beverly Hills, Rodeo 
Drive, séta a Hollywood Boulevardon 
a hírességek kéz- és lábnyomainak 
megtekintésével. Délután fakulta-
tív látogatás a Getty Centerben, mely 
művészeti és kulturális központként 
számos gyűjteménynek ad otthont. A 
komplexum névadója az olaj üzletből 
származó vagyonát egy különböző 
történelmi korszakokból származó, 
rendkívüli kollekció összegyűjtésébe 
fektette. Szállás Los Angelesben. 
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5. nap • Malibu – 
Santa Barbara
Los Angeles metropoliszát elhagy-
va barátságos és gazdag települé-
sek váltják egymást a part mentén. 
Az első állomás Malibu, ahol olyan 
neves filmsztárok vásároltak villát, 
mint Jack Nicholson, Jennifer Anis-
ton és Leonardo di Caprio. A mai nap 
végállomása a gyarmati építésze-
ti stílus gyöngyszeme: Santa Bar-
bara. Itt található az egyetlen, meg-
alapítása óra folyamatosan mű-
ködő misszió Kaliforniában. Santa 

Barbarát fekvése és kellemes klímá-
ja miatt „Kalifornia királynőjének” is 
nevezik. Szállás Santa Barbarában. 

6. nap • Solvang – Monterey 
Elutazás a szárazföld belseje felé. Sol-
vang nevezetessége, hogy alapítóinak 
hála Dániában érezheti magát a láto-
gató, hiszen a Kis Hableány és a kör-
torony másolata is a városképet éke-
síti. A település fő utcáján szélmal-
mok és jellegzetes dán stílusban épült 
házak váltják egymást. A völgy híres 
bortermelő vidék, pihenésképpen ér-
demes csatlakozni egy borkóstolóra 
(helyszíni fizetéssel). Délután az uta-
zás folytatása Kalifornia legszebb pa-
noráma útján, mely egy regényíró 
szerint „a föld és a tenger találkozá-
sának legnagyszerűbb helye az egész 
világon”. A lélegzetelállító sziklás öb-
lök és parkok között könnyű sétával 
elérhető a part. Szállás Monterey-ben.

7. nap • Monterey – 
Carmel – San Francisco 
Monterey a mai napig őrzi halászkikö-
tői karakterét, az egykori halfeldolgo-
zó helyén a Cannery Row negyedében 
azonban ma már felújított éttermek, 

üzletek várják a vendégeket. Carmel 
festői városkája teli antikvitás üzletek-
kel és művészeti galériákkal a környék 
kulturális rendezvényeinek ideális 
helyszíne. Délután az út végállomása 
következik. A narancsvörösre festett 
világhírű függőhíd méltán vált a város 
jelképévé. Szállás San Franciscóban.

8. nap • San Francisco
Városnézés a páratlan elhelyezkedé-
sű, meredek utcák jellemezte városban: 
Golden Gate híd, Kínai negyed, Fisher-
man’s Wharf, az Alamo Square viktori-
ánus házai, Városháza, Union Square, 
Telegraph Hill, Coit Tower, Transameri-
ca piramis. Délután fakultatív program-
lehetőség: az Alcatraz börtönszigetre, 
melynek leghírhedtebb lakója Al Capo-
ne volt. Szállás San Franciscóban.

9. nap • San Francisco – 
Budapest 
Délelőtt szabadprogram. Kijelentkezés 
a szállodából, transzfer a repülőtérre, 
hazautazás átszállással Budapestre. 

10. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend szerint. 

Gyermek ár: legfeljebb két 6-12 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! A beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – San Diego / San Fran-
cisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondici-
onált minibussszal, 8 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szállodák két-
ágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok belépők nélkül, ma-
gyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ESTA engedély, belépőjegyek felá-
ra, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosí-
tás,útlemondási biztosítás.

2019. november 25. – december 4.
2020. március 11–20.,
Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 659 000 Ft/fő

Gyermek ár (6–12) 299 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 8 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Sétahajózás 20 000 Ft/fő

Getty Center 9 000 Ft/fő

Alcatraz-sziget 29 000 Ft/fő
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1. nap • Budapest – Atlanta
Elutazás Budapestről Atlantába me-
netrend szerinti repülőjárattal, átszál-
lással. Érkezést követően transzfer a 
szállodába, szállás Atlantában.

2. nap • Atlanta
Városnézés a nyüzsgő, modern met-
ropoliszban és ismerkedés a város 

A titokzatos Dél
„Elfújta a szél”

egyik leghíresebb személyének , Margaret 
Mitchell-nek a történetével. Legismer-
tebb regénye az Elfújta a szél az ame-
rikai polgárháború viharos időszakát 
mutatja be egy gazdag ültetvényes 
család egyik lányának kalandos, ne-
hézségektől sem mentes életútján ke-
resztül. Délután látogatás a Road to 
Tara múzeumban és a Stately Oaks 

Történelmi ültetvények

A legendás helyszíneken több-
száz éves tölgyek és gyarmati 
épületek mesélnek a polgárhábo-
rú előtti időkről.
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ültetvényen, melyről a regényben sze-
replő híres birtokot, Tarát mintázta az 
írónő. Itt a film számos relikviája meg-
tekinthető, köztük eredeti kosztümök, 
melyeket Clark Gable és Vivien Leigh 
viseltek. Szállás Atlantában.

3. nap • Augusta – Charleston
Reggelit követően utazás Augustába, 
mely a dél második legrégebbi váro-
sa, egyben a golfmesterek tornájá-
nak helyszíne. Délután érkezés a ha-
misítatlan déli hangulatot árasztó 
Charlestonba. Séta a macskaköves 
utcákon, ahol jellegzetes verandás 
házak bújnak meg a mohával benőtt 
tölgyek takarásában. Este fakulta-
tív programlehetőség: lovaskocsiká-
zás a belvárosban. Szállás Charles-
ton környékén.

4. nap • Charleston
Városnézés a dél ékköveként számon-
tartott Charleston óvárosában, mely a 
természeti katasztrófák és a polgárhá-
ború viszontagságai ellenére az Egye-
sült Államok talán legjobban megóvott 
települése. Látogatás a Boone Hall ültet-
vényen, amelynek több száz éves töl-
gyek övezte sétánya a dél szimbóluma, 

s számos híres filmben szerepelt. Szál-
lás Charleston környékén.

5. nap • Beaufort – Savannah
Reggeli után utazás délre, útközben 
érintve Port Royal szigetén találha-
tó Beaufort városkát, amely jellegze-
tes, épségben megőrzött háború előt-
ti épületei miatt több film, például a 
Forrest Gump helyszínéül is szolgált. 
Délután érkezés Savannah-ba, a vi-
lág egykori legnagyobb gyapotkikö-
tőjébe. Az ültetvények fénykorában a 
helyiek diktálták a gyapottőzsde vi-
lágpiaci árait, és bár a polgárháború 
Georgia nagy részét elpusztította, Sa-
vannah csodával határos módon ép-
ségben maradt. Az épületek többsége 
több száz éves, állaguk megőrzésére 
komoly gondot fordítanak, némelyik 
a nyilvánosság számára is látogatha-
tó. Városnézés az óvárosban, látoga-
tással a hajdani folyóparti gyapotrak-
tárakban, melyek ma üzletekként és 
éttermekként szolgálnak. Szállás Sa-
vannah környékén.

6. nap • St. Augustine – 
Tallahassee
Utazás Georgia partvonalát követve 

délre. Délután érkezés a Napsütöt-
te Államként ismert Florida északi ré-
szére, ahol pihenő az 1565-ben spa-
nyolok által alapított, elbűvölő St. Au-
gustine városkában. Ez az Egyesült 
Államok legrégebbi ma is lakott euró-
paiak által alapított városa és kikötő-
je. Továbbutazás Florida központjába, 
Tallahassee-ba, ahol szállás.

7. nap • Pensacola
Reggeli után utazás nyugat felé, a Me-
xikói-öböl partján. Ismerkedés Pensa-
colával, mely egyike Florida legismer-
tebb üdülőhelyeinek, köszönhetően 
több mérföld hosszú homokos part-
vonalának, amelyek egy része termé-
szetvédelmi terület. Szállás Pensaco-
la Beach-en, pihenés a tengerparton.

8. nap • Pensacola üdülőhelye
Egész napos pihenés és szabad-
program a floridai tengerparton. A 
hófehér homokú, kristálytiszta vi-
zű strandok tökéletes kikapcsoló-
dást nyújtanak, jól kiegészülve az 

Charleston város a 
névadója a jazz korszak 
híres, közel 100 éves 
társastáncának.
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éttermek és üzletek kínálatával . 
Szállás Pensacola Beach-en.

9. nap • Mobile – New Orleans 
Továbbutazás New Orleans-ba. Útköz-
ben megálló Mobile-ban. Az 1702-ben 
alapított alabamai kikötőváros egyike 
a legjelentősebbeknek az öbölben. Dél-
után érkezés a kreol kultúra központjá-
ba, New Orleansba. A jazz zene fellegvá-
ra igazi olvasztótégelye a népeknek, ahol 
az építészetet és a gasztronómiát má-
ig meghatározzák a spanyol, francia, 
karibi, afrikai és angolszász gyökerek. 

Fakultatív dixie-land zenés vacsora egy 
folyami hajón. Szállás New Orleansban.

10. nap • New Orleans
Séta a francia negyedben, a Bourbon 
Streeten, ahol a szűk utcákat övező 
vaserkélyes házak a város jelképévé 
váltak. Utazás a hangulatos helyi vil-
lamossal, majd délután szabad prog-
ram. Szállás New Orleansban.

11. nap • New Orleans – Budapest
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre 
és utazás két átszállással Budapestre.

12. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend függvé-
nyében.

Gyermek ár: legfeljebb két 12 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is.
Figyelem! A beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Atlanta / New Orleans – Buda-
pest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 
10 éjszakai szállás, helyi középkategóriájú szállodák és Inn-nek kétágyas szobái-
ban reggelivel, a leírás szerinti programok belépő nélkül, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ESTA engedély, belépőjegyek felára, fa-
kultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.

2019. szeptember 27. – október 8.
2020. április 29. – május 10.,
Kétágyas szobában 769 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 679 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 299 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
New Orleans – 
hajós vacsora 35 000 Ft/fő

Charleston – 
lovaskocsikázás 19 000 Ft/fő

Mississippi gőzös, New Orleans
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1. nap • Budapest – Los Angeles
Elutazás Budapestről a Los Angeles-
be menetrend szerinti repülőjárattal, 
átszállással a hajnali órákban. Érke-
zést követően transzfer a szállodába.  
Szállás Los Angelesben, a Hollywood 
szívében elhelyezkedő szállodában. 

2. nap • Los Angeles 
Félnapos városnézés az „Angyalok vá-
rosában”: El Pueblo óváros, Beverly Hills, 
Rodeo Drive, séta a Hollywood Boule-
vardon a hírességek kéz- és lábnyo-
mainak megtekintésével. Délután séta 
Santa Monica tengerparti standján és 
a híres mólón, majd szabadprogram, 
vagy fakultatív látogatás a Getty Cen-
terben, mely művészeti és kulturális 
központként számos gyűjteménynek 
ad otthont. A komplexum névadója J. 

Paul Getty az olajüz-
letből származó va-
gyonát egy rendkívüli 
képzőművészeti kol-
lekció összegyűjté-
sébe fektette. Szállás 
Los Angelesben.

3. nap • Los Angeles – Las Vegas 
Elutazás a kaszinók csillogó világá-
ba autóbusszal. Várható érkezés a 
délutáni órákban. Las Vegas jelleg-
zetessége, hogy kifejezetten naple-
mente után kel életre a neonfényben 
tündöklő út, a Las Vegas Boulevard, 
melyet mindkét oldalát látványos és 
hatalmas szállodák szegélyezik.  A 
szállodák látogathatók, sőt, minde-
gyik saját bevásárlóközponttal és ka-
szinóval csalogatja vendégeit. Szállás 
Las Vegasban a Las Vegas Boulevard 
híres szállodájában. 

4. nap • Las Vegas
Szabad program, vagy egész napos re-
pülős kirándulás a lenyűgöző termé-
szeti szépségű Grand Canyonhoz. Út-
közben lehetőség nyílik madártávlatból 
megcsodálni a zseniális építészeti kü-
lönlegességet: a Hoover-gátat! A ka-
nyonba érve a kilátópontoknál gyönyör-
ködhetnek a Colorado folyó által több 
millió év alatt vájt meredek szurdok lát-
ványában. Visszaérkezés a szállodá-
ba a délutáni órákban. Este fakultatív 

program: a Cirque du Soleil látványos 
előadásának megtekintése. A Cirque du 
Soleil előadásai már több mint 20 éve 
képezik Las Vegas szórakoztató prog-
ramjának részét. A 90 perces showmű-
sorok a zenétől az illúzióig, az akrobati-
kától a színházig teljes művészi skálát 
nyújtanak. Minden előadás felejthetet-
len élménnyel gazdagítja vendégeit! 
Szállás Las Vegasban. 

5. nap • Las Vegas - Honolulu
A délutáni órákban elutazás repülővel 
a népszerű üdülőhelyre, Waikiki Bea-
ch-re, mely ismertségét a több mérföld 
hosszú homokos partvonalának kö-
szönheti. Napjainkban elegáns üzletek 
és éttermek szegélyezik a kiépített, pá-
lmafás sétányt, mely hangulatos hely-
színe az esti sétáknak a naplementé-
ben.  Megérkezés késő este. Transzfer a 
szállodába. Szállás Waikiki Beach-en. 

6–10. nap • Waikiki Beach 
Legyen részese szilveszter este egy 
hamisítatlan hawaii ünneplésnek! (A 
részletes szilveszteri program a ké-
sőbbiekben kerül ismertetésre.) Töltse 
az újév első napjait pihenéssel, feltöl-
tődéssel vagy vegyen részt izgalmas 
fakultatív programjainkon! 

Fakultatív programkínálatunk:
• Oahu nagy szigettúra és Pearl 
Harbor: A kirándulás bemutatja az 
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Arizona Emlékművet és Pearl Harbort, 
majd Oahu szigetének felfedezése kö-
vetkezik: a japán Byodo-In Templom, 
Haleiwa történelmi városrész, a Do-
le ananászültetvény – minden, amit 
Oahu szigetén feltétlenül látni kell! A 
program ebédet tartalmaz.
• Maui egész napos kirándulás re-
pülővel: Mauit a meglepetések szige-
tének is nevezhetjük gazdag termé-
szeti értékei és látnivalói miatt. Vulkán, 
vízesések, ámulatba ejtő strandok vár-
ják itt az utazókat, és mindemellett 
még a szigetcsoport legszebb útvona-
la a „Road to Hana” is itt kanyarog. A 
program ebédet tartalmaz.
• Sétahajózás naplementében, vacso-
rával: Különleges esti hajókázás a leg-
szebb strandok mentén kellemes bü-
févacsorával a fedélzeten. (A hajóra 
alaklomhoz illő öltözettel ajánlott készülni!)
• Oahu rejtett kincsei helikopterrel: 

egyórás helikopteres repülés, mely 
egy egészen más perspektívából mu-
tatja be Oahu kevésbé ismert látniva-
lóit. A program során a Szent-vízesés, 
a Polinéz Kulturális Központ, a Mor-
mon Templom és Kahuku – a bálnák 
telelési helye is megcsodálható ma-
dártávlatból.  
• Polinéz kulturális központ: A kulturá-
lis központot a mormonok alapították 
oktatási céllal. Az érdekes bemutató so-
rán a vendégek megismerhetik a Csen-
des-óceán környékén élő népek hagyo-
mányos viseletét, szokásait, táncukat. 
Az estet egy remek vacsora zárja. 

11–12. nap • Honolulu – Budapest 
Délelőtt szabadprogram. Egy utolsó sé-
ta a parton a Csendes-óceán hulláma-
inak felejthetetlen hangjaiban és látvá-
nyában gyönyörködve. Kijelentkezés a 
szállodából, transzfer a repülőtérre, ha-

Gyermek ár: legfeljebb két 6-12 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! A beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Los Angeles / Honolulu – Bu-
dapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autó-
busszal, 11 éjszakai szállás helyi deluxe kategóriájú szállodák kétágyas szobái-
ban reggelivel, a leírás szerinti programok, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illeték, ESTA engedély, belépőjegyek felára, fa-
kultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.

2019. dec. 26. – 2020. jan. 8.
Kétágyas szobában 1 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 999 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 1 169 000 Ft/fő

Gyermek ár (6-12 éves) 999 000 Ft/fő

Óceánra néző szoba 
felára  99 000 Ft/fő

Illetékek 159 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 12 fő)
Los Angeles, Getty Center 9 000 Ft/fő

Las Vegas showműsor 49 000 Ft/fő

Grand Canyon repülővel 69 000 Ft/fő

Oahu és Pearl Harbor 79 000 Ft/fő

Maui repülővel, ebéddel 229 000 Ft/fő

Sétahajózás vacsorával 59 000 Ft/fő

Oahu helikopterrel 129 000 Ft/fő

Polinéz kultúrközpont 89 000 Ft/fő

Honolulu legendás, 2,5 km 
hosszú tengerpartja, Wai-
kiki napközben a strando-
lásé és a vízisportoké, este 
a szórakozásé.

Maui

zautazás két átszállással Budapestre a 
késő esti órákban. 

13. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend szerint a 
déli órákban.
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