
Nagy körutazás 
Mexikóban
Üdüléssel Cancúnban

1. nap • Budapest – Mexikóváros
Elutazás menetrend szerinti jára-
tokkal, átszállással Mexikóvárosba. 
A megérkezést követően transzfer a 
szállodába. Szállás Mexikóvárosban.

2. nap • Mexikóváros
Reggeli után félnapos városnézés 
Mexikóvárosban. A tengerszint fe-
lett 2000 méteren fekvő városban 
már érkezéskor rögtön érezhető an-
nak magaslati fekvése. A nagy felfe-
dezők korában, 1519-ben érkezett 
ide Herman Cortéz konkvisztádor 

és a lerombolt azték főváros romja-
ira építette fel a várost. Szerencsére 
ma már békésen él egymás mellett 
a három kultúra: a rangját vissza-
nyert indián, a spanyol és a kettőből 
lett mexikói. A program látnivalói: a 
főtér (Zocalo), ahol Mexikó és Ameri-
ka legnagyobb katedrálisa, a Metro-
politan Katedrális látható, valamint 
a történelmi központ és a szövetsé-
gi negyed épületei. A Nemzeti Palota, 
az Alameda Park, a Szépművészeti 
Palota megtekintése (kívülről). A vá-
rosnézés után transzfer a délre fekvő 

Xochimilco kerületbe, hajókirándu-
lás a tarkabarka mexikói színekben 
pompázó, gondolákhoz hasonlító 
hajókon a környék csatornarendsze-
rén. A program után visszautazás 
autóbusszal a Chapultepec Parkhoz, 
ahol szabadidő, vagy az Antropoló-
giai Múzeum fakultatív megtekinté-
se idegenvezetővel. A belépő díja kb. 
M$70/felnőtt, mely a helyszínen fize-
tendő. A múzeumban az ország pre-
kolumbiai és még létező indián kul-
túráinak páratlan gyűjteménye lát-
ható, itt tekinthető meg többek kö-
zött a 24 tonnás bazalttömbből 
kifaragott híres Nap-kő vagy Naptár, 
az azték kultúra jelképe is. Transz-
fer a szállodába, szállás Mexikóvá-
rosban.

3. nap • Teotihuacan – 
Guadalupe
Egész napos kirándulás Teotihuacan-

MEXIKÓVÁROS

CHICHÉN ITZA
KABAH

GUADALUPÉ

MÉRIDA

UXMAL

IZAMAL

TEOTIHUACAN

CANCÚN

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló Pihenés
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Chichén Itzá legszebb 
épülete El Castillo, a Ku-
kulkan (Tollas Kígyó) is-
tennek épített piramis-
templom.

ba, a Világörökség részét képező romvá-
rosba. A Kolumbusz előtti időkben Teo-
tichuacan volt Mexikó és Közép-Ameri-
ka legnagyobb városa. A legkorábbi épít-
kezések i.e. 200-as évekre tehetők - itt 
épült fel Mexikó és az Újvilág második 
legnagyobb piramisa, a Nap piramis. A 
hatalmas területen fekvő négyzethá-
ló alapú város másik nevezetessége a 
több kilométer hosszú Holtak Útja, mely 
a Hold piramisnál végződik. Elbúcsúzva 
Tollas Kígyótól és Esőistentől, Guadalu-
pe, az amerikai kontinens legnagyobb 
búcsújáró helye felé folytatódik a mexi-
kói körutazás. A Miasszonyunk Bazilika 
katolikus templom és nemzeti búcsú-
járóhely Mexikóvárostól északra, annak 
a helynek a közelében, ahol a legenda 
szerint Szűz Mária megjelent. A búcsú-
járóhelyre az országból és a világ szá-
mos pontjáról érkeznek nagy tömegben 
hívők és gyógyulni vágyók, színes forga-
taggá varázsolva a helyet. Visszautazás 
Mexikóvárosba, ahol szállás.

4. nap • Mérida
Reggeli után transzfer a repülőtérre, el-
utazás belső repülőjárattal Méridá-

ba, Mexikó Yucatán szövetségi álla-
mának fővárosába. Megérkezés után 
városnézés a spanyol Francisco de 
Montejo „El Mozo” alapította városban, 
mely meghódításakor még T’ho né-
ven volt maja romváros. A Plaza kele-
ti oldalán lévő katedrális, a XVIII. szá-
zadi Plaza a Palacio Municipal, vagy 
a XV. századi Casa de Montejo, mely 
a Yucatán uralkodó egykori otthona, 
mind a város lenyűgöző látnivalói. Lá-
togatás a híres Paseo de Montejo vá-
rosrészben, ahol a XX. században szá-
mos milliomos épített csodálatos ha-
ciendát a város körüli dzsungelben. 
Transzfer a szállodába, szállás Méri-
dában.

5. nap • Kabah – Uxmal
Egész napos kirándulás a Puuc régió két 
legnagyobb városába, Kabah és Uxmal 
régészeti lelőhelyeire. A városok a ma-
ja civilizáció késői, klasszikus korában, 
i.sz.700 és 1000 között élték virágkoru-
kat. Kabah legkiemelkedőbb látnivalója 
a Maszkok Palotája, ahol a hosszú orrú 
Chaac esőisten képmása látható, össze-
sen 260 változatban.  Uxmal, a maják 

alapította lenyűgöző romváros 1996 óta 
része az UNESCO Világörökségének. Má-
ig is rejtély, miért építettek itt várost, hi-
szen nincsenek, s nem is voltak folyók 
vagy helyi vízforrások a környéken. Ux-
mal egyik legkiemelkedőbb látnivalói a 
chultun-ok, azok a ciszternák, melyek-
ben az esővizet fogták fel és tárolták a 
lakosság számára. Fakultatív program-
lehetőség: az Uxmal mellett található 
különleges Kakaó Múzeum megtekinté-
se idegenvezetővel. A belépő díja kb. M$ 
120/felnőtt, mely a helyszínen fizetendő. 
Visszautazás Méridába, ahol szállás.

6. nap • Izamal – Chichén Itza
Elutazás Mexikó és a rejtélyekkel teli 
maja kultúra legnagyobb és leglátoga-
tottabb romvárosába, Chichén Itzába, 
ahol az ősi maja és a tolték idők emlé-
kei keverednek. Útközben a varázsla-
tos „sárga” város, Izamal megtekinté-
se, mely az ősi időkben a legmagasabb 
maja isten, Itzamná és a napisten, Ki-
nich-Kakmó kultuszának központ-
ja volt. Chichen Itzába érve az ősi ma-
ja és a tolték idők emlékeinek felfede-
zése. A hatalmas területen fekvő egy-
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kori településből rögtön kiemelkedik az 
El Castillo (a Kastély), melyet Kukulkan, 
a tollas kígyóisten tiszteletére emel-
tek. Az 55 méter magas templomra 91 
lépcső visz fel, és aki elég bátor, meg-
mászhatja a piramistemplomot, hogy 
onnan lássa a letűnt korok grandiózus 
épületeit. A Labdajáték tere különleges 
akusztikával a maja élet mindennap-
jait idézi meg. A látogatás után utazás 
a Yucatán-félsziget egyik különleges 
természeti sajátosságához, egy ceno-
téhoz, vagyis beszakadt tetejű mész-
kőbarlanghoz, melynek kristálytisz-
ta vizében fürdőzésre is alkalom nyí-
lik. Továbbutazás Cancúnba, a tenger-
partra, ahol szállás.

7-9. nap • Cancún
Üdülés Cancúnban, fakultatív prog-

ram lehetőségek a helyszínen. A Yu-
catán-félsziget Atlanti-óceán felőli 
partvidékén elterülő „Can Cún” egye-
sek szerint a mexikói maják nyel-
vén azt jelenti: „kígyófészek”, má-
sok szerint a név eredete „aranye-
dény”. Cancún és a hozzá tartozó ki-
sebb üdülőhelyek minden elvárásnak 
megfelelnek, hiszen a nyüzsgő ten-
gerpartok mellett csendesebb, csa-
ládias hangulatú partszakaszok is 
megtalálhatók. Ahol egykor maja vá-
rosok romjai és szerény halászfalvak 
álltak, ma a világ egyik legkedveltebb 
üdülőparadicsoma található. Szál-
lás Cancúnban all inclusive ellátással. 
Fakultatív kirándulások magya-
rul beszélő idegenvezetéssel: 
Egész napos kirándulás Tulumba és 
Xel Ha-ba ebéddel. A program a ma-

ja történelmi látnivalókat kombinálja 
egy felejthetetlen strandolással. Reg-
gel elutazás autóbusszal a Cancúntól 
délre fekvő Tulum romvárosába, mely 
a legnagyobb épségben megmaradt 
tengerparti maja rom, és a spanyol 
hódítások idején még fontos jelentő-
ségű maja kikötőváros volt. A romvá-
ros szépségét elsősorban fekvése ad-
ja: egy gyönyörű tengerparti sziklafalra 
épült. Tulum megtekintése után uta-
zás autóbusszal a Maya Riviera szí-
vébe, Xel-Ha méltán természeti cso-
daként számon tartott vízi parkjába, 
ahol a fürdőzés mellett all inclusive el-
látás nyújt feltöltődést. A program tar-
talmazza az étkezéseket, korlátlan al-
koholmentes italfogyasztást.
Egész napos kirándulás a Xcaret 
Parkba ebéddel. Xcaret fantaszti-

Izamal

Tulum
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kus eco-parkja egy festői tengerpar-
ton fekszik, kizárólag a félszigeten 
őshonos állatokkal és növényekkel, 
édesvízű barlangfolyóval, búvárko-
dási lehetőséggel várja a kalandok-
ra és a feltöltődésre vágyókat. Több, 
mint negyven attrakciója a történe-
lem, a kultúra, a gasztronómia és a 
természet világához visz közelebb, az 
egész család számára tökéletes ki-
kapcsolódást nyújt. Az itt eltöltött nap 
csúcspontja este az ősi maja labdajá-
ték bemutatója, illetve a folklór műsor 
egy 6000 fős színházban. A program 
tartalmaz egy napközbeni büféétke-
zést alkoholmentes italokkal, 
Egész napos kirándulás Isla Mujeresre 
– az „asszonyok szigetére”. A paradi-
csomi szépségű, csupán 8 km hosszú 

Isla Mujeres Cancún partjaitól rövid 
hajóútra tökéletes kikapcsolódással, a 
legszebb strandokkal és búvárkodási 
lehetőséggel várja az idelátogatókat. 
Utazás autóbusszal a kikötőbe, majd 
onnan hajóval az „asszonyok szige-
tére”. A hajóút során bár és snackek, 
a szigeten snorkel felszerelés biztosí-
tott. A búvárkodás után séta a szige-
ten, majd ebéd egy helyi étteremben. 

10. nap • Cancún – Budapest
Transzfer a repülőtérre, hazautazás 
Budapestre menetrend szerinti jára-
tokkal, átszállással.  

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Mexikóváros / Cancún - Bu-
dapest útvonalon, valamint belső repülőjárattal Mexikóváros - Merida útvona-
lon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai 
szállás Mexikóvárosban, 2 éjszakai szállás Meridában középkategóriájú (he-
lyi négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, 4 éjszakai szállás 
Cancúnban négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban all incusive ellátással, 
a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, borravalók 
(javasolt mértéke USD 35/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.
Figyelem! Az októberi időpontban a hazaúti amerikai átszállás miatt ESTA en-
gedély szükséges, melynek beszerzését irodánk 8 000 Ft/fő áron vállalja.

2019. okt. 27. – nov. 6., 
2020. febr. 18–28., ápr. 9–19.
Kétágyas szobában 559 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 649 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 529 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 369 000 Ft/fő

Félpanzió felára
(5 vacsora) 39 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Szilveszteri időpont
2019. dec. 26. – 2020. jan. 5.
Kétágyas szobában 859 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő

Felnőtt pótágyon 839 000 Ft/fő

Gyermek 12 éves korig 
pótágyon 659 000 Ft/fő

Félpanzió (5 vacsora) 
felára 39 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

5*-os felár 4 éjszakára
Cancúnban 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
A szilveszteri időpontban időbeosztás miatt elma-
rad Kabah megtekintése és az Isla Mujeres fakul-
tatív kirándulás nem foglalható.

Tulum – Xel Ha 49 000 Ft/fő

Xcaret Park 55 000 Ft/fő

Isla Mujeres 29 000 Ft/fő

Izamal

Isla Mujeres
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A maja Mexikó
Mini körutazás és üdülés  

1. nap • Budapest – Cancún
Elutazás Cancúnba menetrend sze-
rinti járatokkal. A megérkezést köve-
tően transzfer a szállodába. Szállás 
Cancún városban.

2. nap • Cancún – Ek Balam – 
Valladolid – Mérida
Amerikai reggeli a szállodában. Ko-
ra reggeli indulás Cancúnból a Yu-
catán-félsziget közepe felé. Az út 
ősi kis mexikói falvakon át vezet, 
ahol az igazi Mexikó mindennapi 

CANCÚN

RIO LAGARTOS

EK BALAM

VALLADOLID

MÉRIDA

UXMAL

IZAMAL

CHITZÉN ITZA MAYA RIVIÉRA

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Pihenés
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A maják páratlan tudás-
sal, kifejlett csillagászati, 
matematika és építészeti 
ismeretekkel rendelkeztek.

életébe nyerhet bepillantást az uta-
zó. Érkezés a Rio Lagartos termé-
szetvédelmi területhez, ahol hajóki-
rándulás a lagúnán. A békés út so-
rán a csodálatos helyi állatvilág, ősi 
madárfajok, rózsaszín flamingó ko-
lóniák is megcsodálhatók. Frissí-
tő fürdő egy természetes forrásnál, 
majd továbbutazás Ek Balam kü-
lönleges régészeti lelőhelye felé. A 
Cancúntól 240 km-re fekvő maja 
romvárost 1997-ben tárták fel, ne-
vének jelentése maja nyelven: fekete 
jaguár. A régészeti kutatások szerint 
Ek Balam fontos és befolyásos vá-
ros volt, virágkorát Kr.e. 700 és 1000 
között élte. A látogatás után uta-
zás Valladolid gyarmati városa felé. 
Az 1543-ban alapított város épség-
ben megmaradt koloniális épületei 
szemet gyönyörködtetőek, közép-
kori erődszerű épületével közülük 
is kiemelkedik Sienai Szent Bernar-

din ferences temploma és egyko-
ri kolostora. A városnézés után láto-
gatás egy tequila lepárló üzemben. 
Utazás Mérida felé, ahol szállás.

3. nap • Uxmal – Oxkutzcab
Amerikai reggeli a szállodában. El-
utazás Uxmalba, a Yucatán-félszi-
get egyik híres régészeti lelőhelyére. A 
maják alapította lenyűgöző romváros 
1996 óta része az UNESCO Világörök-
ségének. Máig is rejtély, miért építettek 
itt várost, hiszen nincsenek, s nem is 
voltak folyók vagy helyi vízforrások a 
környéken. Uxmal egyik legkiemelke-
dőbb látnivalói a chultun-ok, azok a 
ciszternák, melyekben az esővizet fel-
fogták és tárolták a lakosság számá-
ra. A víz további jelentőségét mutatja 
a számos szobor és faragvány, mely 
Chaac-ot, az esőistent ábrázolja. Ux-
mal után a Kakaómúzeum megte-
kintése, majd utazás Oxkutzcab szí-
nes kisvárosába, ahol a helyi piac 
meglátogatása. Visszautazás Méridá-
ba, ahol szállás.

4. nap • Izamal – 
Chichen Itza – tengerpart
Amerikai reggeli a szállodában. El-
utazás Chichen Itzába, a maja civi-
lizáció legjelentősebb romvárosá-
ba, mely az UNESCO kulturális vi-
lágöröksége és 2007-től a világ hét 
új csodájának egyike. Útközben a 
varázslatos város, Izamal megtekin-
tése, mely az ősi időkben a legmaga-
sabb maja isten, Itzamná és a napis-
ten,  Kinich-Kakmó imádásának 
központja volt. A lenyűgöző Chichen 
Itzába érve az ősi maja és a tolték 
idők emlékeinek felfedezése. Chi-
chén Itzát, a legismertebb maja vá-
rost különös kettősség jellemzi: egy-
részt a trópusi rengetegben megbú-
jó romváros az évezredes maja civi-
lizáció dicsőségét hirdeti, másrészt 
az itt található építészeti mestermű-
vek egykor kegyetlen emberáldoza-
tok helyszínéül szolgáltak. A Kukul-
can (Tollaskígyó) piramis és a Lab-
dajáték terének megtekintése, majd 
érkezés a tengerpartra, ahol szállás 

Izamal
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Cancún – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált minibusszal, 7 
éjszakai szállás a körutazás során helyi besorolás szerinti négycsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban reggelivel, az üdülés során választható helyi beso-
rolás szerinti három-, négy-, vagy ötcsillagos szállodák kétágyas szobáiban 
all inclusive ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, a csomaghordá-
rok borravalója, helyi magyar idegenvezető a körutazás alatt, magyarul beszé-
lő telefonos asszisztencia az üdülés alatt. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, borravalók, 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Figyelem! A Mexikóba történő kiutazás során csoportkísérő nem áll rendelke-
zésre! A helyi magyarul beszélő idegenvezető a Cancúnba érkezéskor, a repülő-
téren várja az utasokat!

2020. január 30. – február 7. 
Pihenéssel Cancúnban 
3*-os szállodában
Kétágyas szobában 429 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 519 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 399 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 259 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Pihenéssel Cancúnban 
4*-os szállodában
Kétágyas szobában 459 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 599 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 449 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 339 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Pihenéssel Cancúnban 
5*-os szállodában
Kétágyas szobában 479 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 679 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 459 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 349 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Cobá és Cenotes ebéddel 39 000 Ft/fő

Tulum - Xel Ha ebéddel 55 000 Ft/fő

Xcaret ebéddel 59 000 Ft/fő

a választható szállodák egyikében, 
Cancúnban (***), Playa del Carmenen 
(****) vagy a Riviera Mayán (****), all 
inclusive ellátással.

5-9. nap • Tengerparti 
pihenés a Yucatán-félszigeten
4 éjszakás pihenés és all inclusive 
ellátás a választott szállodában, a 
mexikói Yucatán-félsziget hófehér 
homokú, mesés tengerpartján. Fa-
kultatív kirándulások helyi magyarul 
beszélő asszisztenciával: 
Egész napos kirándulás Cobába és 
Cenotesbe ebéddel.  Kirándulás a 
dzsungelben megbújó Cobá ásatá-
si területére, majd hagyományos ma-
ja stílusú menüs ebéd és ismerkedés 
a maják mindennapi életével. Délután 
látogatás Cenotesbe, amely egyedül-
álló szépségű, földalatti folyók táplálta 
természetes kútjáról híres. 
Egész napos kirándulás Tulumba és 

Xel Ha-ba ebéddel. A kirándulás azok-
nak javasolt, akik kombinálnák a ma-
ja történelmi látnivalókat egy kellemes 
strandolással. Tulum, a maja romváros 
szépségét elsősorban fekvése adja: egy 
gyönyörű tengerparti sziklafalra épült. 
Délután a Xel Ha vízi parkban fürdőzési 
lehetőség all inclusive ellátással, amely 
tartalmazza az étkezéseket, korlátlan 
alkoholmentes italfogyasztást.
Egész napos kirándulás Xcaretbe ebéd-
del. Xcaret egy festői tengerparti eco-
park, kizárólag a félszigeten ősho-
nos állatokkal és növényekkel, édesvi-
zű barlangfolyóval, búvárkodási lehe-
tőséggel. A nap csúcspontja este az ősi 
maja labdajáték bemutatója, illetve a 
folklór műsor egy 6000 férőhelyes szín-
házban. A program tartalmaz egyszeri 
büféétkezést.

10. nap • Cancún – Budapest
Reggeli a szállodában. Kijelentkezés 

és transzfer a cancúni repülőtérre a 
menetrend függvényében.

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.
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SAN JOSÉ

TORTUGERO
NEMZETI PARK

CANO
BLANCO

MANUEL ANTONIO

LA FORTUNA

MONTEVERDE

út folyami hajóval folytatódik az 
északon, az ország karib-tengeri 
partján fekvő Tortugero Nemzeti Park 
területére. A kb. másfél órás hajóút 
során a természet és a békés vízi vi-
lág szépségei láthatók. Megérkezés és 
elhelyezkedés a lodge-ban, majd 
ebéd. Délután az oázishoz hasonlatos 
Tortugero városka megtekintése, 
amely csak a tenger felől közelíthető 
meg. Étkezés (ebéd és vacsora) és 
szállás jellegzetes, helyi lodge-ban.

3. nap • Tortugero Nemzeti Park
Kora reggel kirándulás csónakkal a 
Tortugero Nemzeti Park csatornáin. 
Az itt fellelhető tavak, folyók és csa-
tornák szövevényes hálózata kitűnő 
terepe a természet alapos megfigye-
lésének. A lenyűgöző természeti kör-
nyezetben a helyi élővilág különleges 
fajai, madarak, majmok, lajhárok, kro-
kodilok és kajmánok is élnek, de a 
park menedéket nyújt olyan veszé-
lyeztetett állatoknak is, mint a 

1. nap • Budapest – San José
Elutazás menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással San Joséba. Megér-
kezés a késő délutáni órákban Costa 
Rica földrajzi középpontjában fekvő 
fővárosába. Chepe – ahogy a helyiek 
nevezik, igazi latin-amerikai nagyvá-
ros, melynek szépsége a részletekben 
rejlik. Transzfer a szállodába, szállás 
San Joséban.

2. nap • Cano Blanco – 
Tortugero Nemzeti Park
Kora reggel elutazás autóbusszal Ca-
no Blanco városába, útközben jelleg-
zetes helyi reggeli. Cano Blancótól az 

Costa Rica
Felhőerdők, vulkánok és gazdag partok

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Pihenés

Természeti
 látnivalók
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lamantin, a tapír és a jaguár.  Reggeli 
a lodge-ban, majd gyalogtúra a nem-
zeti park ösvényein, az érintetlen eső-
erdőben, ahol a természet kivételes 
közelségből látható. Ebéd a lodge-
ban. A délután szabad. Vacsora és 
szállás a lodge-ban.

4. nap • Cano Blanco – 
La Fortuna 
Reggeli után utazás hajóval vissza 
Cano Blancóba, majd onnan autó-
busszal az ország középső részén 
emelkedő Arenal vulkánhoz, La For-
tunába. Út közben ebéd.  Délután fa-
kultatív program: betekintés a csoko-
ládékészítés rejtelmeibe. A 2 és fél 
órás program során bemutatásra ke-
rül a világ egyik kedvenc édességé-
nek, a csokoládénak az ősi maya és 
azték kultúrában betöltött 

jelentősége és a kakaó feldolgozásá-
nak története. A bemutató helyszíne 
a Tirimbina Esőerdő, amit egy függő-
hídon keresztül lehet megközelíteni.  
Szállás La Fortuna és az Arenal vul-
kán közelében.

5. nap • Arenal vulkán – 
Monteverde 
Reggeli után látogatás az Arenal 
Vulkán Nemzeti Parkban. Az 1657 
méter magas Arenal Costa Rica 
egyik legfiatalabb és legaktívabb 
vulkánja, és az ország egyik első 
számú látnivalója. Lábánál húzódik 
az Arenal-tó, ahonnan festői lát-
ványt nyújt a vulkán szinte tökéle-
tes kúpja. Kb. 2 órás gyalogtúra a 
vulkánnál, amely során az 1968-as 
lávakitörés nyomai is láthatók. 
Ebéd, transzfer az Arenal-tóhoz, 

majd átkelés hajóval Monteverdébe, 
a felhőerdők hazájába. A páratlan 
természeti régiót egy helyi újság 
Costa Rica hét csodája közé válasz-
totta be. A különleges jelenség an-
nak köszönhető, hogy az Atlan-
ti-óceán felől érkező meleg, magas 
páratartalmú északkeleti passzát-
szelek lecsapódva a hűvös, hegyvi-
déki erdőkben felhőket hoznak létre, 
az esőerdő fái ezért folyamatosan 
ezekben a felhőkben „fürdenek”. 
Transzfer autóbusszal a montever-
dei szállodába.

6. nap • Monteverde – 
Manuel Antonio
Reggeli után kirándulás a Monteverde 
felhőerdő természetvédelmi területé-
re. Az 1400 méteres tengerszint feletti 
magasságban felhőkbe burkolódzó 
trópusi esőerdőben közel 100%-os a 
páratartalom egész évben. Mintegy 
450 madárfaj – köztük a világ legna-
gyobb quetzal populációja - és több 
mint 100 állatfaj él ebben a csodála-
tos és páratlan környezetben. Délután 
transzfer autóbusszal a csendes- 
óceáni partvidékre, az ország kö-
zépső részére, Manuel Antonio festői 
tengerpartjára. Útközben ebéd. Elhe-
lyezkedés a park és a tengerpart kö-
zelében lévő szállodában, szállás.

7–9. nap • Manuel Antonio
Reggelis ellátás és pihenés a 

Costa Rica Csendes- 
óceáni partvidéke elegáns 
nyaralóhelyekkel, a karibi 
part védett nemzeti par-
kokkal kápráztat el.

Kvézál madár
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szállodában, vagy a tengerparton. 
Szállás a Manuel Antonio Nemzeti Park 
közelében.

Fakultatív programajánlataink: 
• Kirándulás a Manuel Antonio 

Nemzeti Parkba ebéddel: a dús nö-
vényzetű, gazdag állatvilágú Manu-
el Antonio Nemzeti Park felfedezése 
két és fél órás gyalogtúra során. A 
nemzeti park természetes ösvényei 
megismertetik a belső erdők egzoti-
kus növény- és állatvilágát: többek 
között fehér arcú kapucinus maj-
mok, mosómedvék, rágcsálók és 
madarak láthatók itt. A park tenger-
parti szakaszainál csobbanásra is 
lehetőség nyílik a Csendes-óceán 
vízében.

• Félnapos kajakozás búvárkodási 
lehetőséggel (snorkel): tengeri ka-
jakozás Costa Rica legszebb part 

mentiszakaszán a közeli szigetek 
vízi élővilágának felfedezésével. Kü-
lönböző halak, tengeri csillag és ten-
geri teknős is látható a kivételes ter-
mészeti adottságokkal rendelkező, 
elszigetelt öböl közelében. Kezdő ka-
jakosok is bátran jelentkezhetnek, 
gyakorlat nem szükséges. Választ-
ható egy-, vagy kétszemélyes kajak.

• Katamarán kirándulás ebéddel: 
egy kellemes nap az Ocean King 
katamarán fedélzetén teljes ellá-
tással, italfogyasztással. A hajó ki-
köt Biesanz Beach-en, ahol lehető-
ség van megmártózni a kristály-
tiszta vízben. 

10. nap • San José – Budapest 
Reggeli a szállodában. Elutazás autó-
busszal San Joséba, Costa Rica főváro-
sába. A kozmopolita várost nyüzsgés és 
a színek kavalkádja jellemzi. Informatív 

autóbuszos városnézést követően 
transzfer a repülőtérre. Elutazás menet-
rend szerinti járattal a késő délutáni 
órákban, átszállással Budapestre.

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
függvényében a déli órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – San José – Budapest útvo-
nalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetve a program szerint 
hajóval, 9 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák vagy középkategóri-
ájú lodge-ok kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, 2 alkalommal vacsora és 3 
alkalommal ebéd, a programleírás szerinti programok belépők nélkül, magyar 
idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, borravalók, fa-
kultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biz-
tosítás.

2020. március 3–13.
Kétágyas szobában 689 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 989 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 629 000 Ft/fő

Gyermek ár (6–10) 399 000 Ft/fő

Belépők felára 29 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Tirimbina esőerdő: 
a csokoládé története 12 000 Ft/fő

Manuel Antonio 
Nemzeti Park 29 000 Ft/fő

Tengeri kajakozás 22 000 Ft/fő

Katamarán kirándulás  39 000 Ft/fő
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Válasszon több száz útvonal közül igényei szerint 
a hajosut.hu oldalon vagy kérje munkatársaink segítségét!

Szálljon velünk tengerre és  
fedezze fel a tengeri hajók nyújtotta 

élményeket és kényelmet!

hajosut.hu

CSOPORTOS HAJÓÚTJAINK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL:

Ázsia, Panama és Costa Rica, a Karib-tenger vidéke, 
New England és Kanada, Alaszka, Dél-Amerika

A mediterrán térség, a Karib-tenger vidéke, Európa legszebb 
nagyvárosai, norvég fjordok, Dubai és az Emirátusok, Omán



főbb nevezetességeivel: a Capitolium, 
a Paseón található villák, a Malecon 
tengerparti sétány, a Plaza San Fran-
cisco, a Tőzsde palota, az Assisi Szent 
Ferenc templom. Ismerkedés a Ha-
vanna Club Rum Múzeumban a rum-
készítéssel, a cukornád- termesztés 
és -feldolgozás lépeseivel, majd kok-
télkóstolási lehetőség. Később gya-
logos felfedező túra az óvárosban: a 
Plaza de Armas, a Kormányzói palo-
ta, a Katedrális tér, a Plaza Vieja meg-
tekintése, továbbá a La Bodeguita del 

Medio – Hemingway egyik törzshelye 
is lencsevégre kapható. Rövid pihenés 
a Hotel Ambos Mundos panoráma te-
raszán, majd old timer autókkal a vá-
ros további látnivalóinak felfedezése: 
a Forradalom tere, a Jose Marti em-
lékmű, a Forradalmi Múzeum kívül-
ről, ahol a híres Granma hajó található, 
melyről 1956-ban Fidel Castro partra 
szállt a Disznó-öbölben, hogy forradal-
mi gerillaharcot indítson. A nap során 
ebéd egy tipikus, helyi kubai étterem-
ben. Fakultatív programlehetőség: a 

1. nap • Budapest – Havanna 
Elutazás Kubába átszállással a me-
netrend szerint a kora reggeli vagy a 
délelőtti órákban (az utazás időpont-
jától függően). Megérkezés Havanná-
ba a délutáni vagy a kora esti órákban, 
a menetrend függvényében. Transzfer 
a repülőtérről a szálláshelyre. Vacsora 
egyénileg. Szállás Havannában.

2. nap • Havanna 
Reggeli után egész napos, panoráma 
és gyalogos városnézés Havanna leg-

Kubai mozaikok
Üdüléssel Varaderón 

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Pihenés

HAVANNA VARADERO

TRINIDAD
CIENFUEGOS

VINALES-VÖLGY 
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Tropicana show megtekintése. Szál-
lás Havannában.

3. nap • Havanna – 
Viñales-völgy – Havanna 
Egész napos kirándulás ebéddel az 
ország nyugati részére, Pinar del Rio 
tartományba (kb. 170 km), ahol a vi-
lág legjobb dohányát termő ültet-
vények zöldellenek. Látogatás a Vi-
lágörökség részévé nyilvánított festői 
Viñales-völgybe, amely boglya alakú 
szikláival és természeti szépségével 
páratlan látványt nyújt, majd ismer-
kedés a világhírű kubai szivar készí-
tésével egy dohányültetvényen. Ebéd 
után gyalogtúra és csónakázás az in-

dián barlangban. A program zárása-
ként a Mural de la Historia giganti-
kus sziklafestmény megtekintése. Ké-
ső délután visszautazás Havannába, 
szállás.  Fakultatív programlehetőség: 
Buena Vista Social Club koncert.

4. nap • Havanna – Cienfuegos 
Reggeli után utazás Cienfuegosba, 
Kuba déli oldalának elbűvölő gyar-
mati városkájába, mely az UNESCO 
Világörökség része. Rövid panoráma 
és gyalogos városnézés Cienfuegos-
ban: a Palacio de Valle palota, a ka-
tedrális, a Jose Marti tér a régi Tho-
mas Terry színházzal. Szállás Cien-
fuegosban.

5. nap • Cienfuegos – 
Trinidad – Varadero 
Továbbutazás Trinidadba, mely a Ka-
rib-tenger partjára épült. Ebéd egy he-
lyi étteremben, majd városnézés a szűk 
utcácskáival, kovácsoltvas kapus, szí-
nes házaival lenyűgöző látványt nyúj-
tó, több mint ötszáz éve alapított ku-
bai városban, amely egykor cukorültet-
vényeinek köszönhette gazdagságát. A 
koloniális kisváros szinte változatlanul 
maradt fönn az eltelt több száz év alatt, 
Kuba egyik igazi ékköve. Trinidad főbb 
látnivalóinak megtekintése: a La Santis-
sima Trinidad tér, a Plaza Mayor, a Cont-
ra Bandido torony, a Canchanchara bár. 
Később elutazás Varaderóra. Útközben 
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Harmadik személy és gyermek ár: a szobákban legfeljebb 3 felnőtt, vagy 2 
felnőtt és 2 gyermek (12 év alatt) helyezhető el két teljes árat fizető felnőttel, a 
szülőkkel azonos ágyakon, felnőttek esetén is!  
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Havanna – Budapest 
útvonalon, valamint a körutazás során légkondicionált autóbusszal, Havan-
nában és Varaderón 3 – 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsilla-
gos, valamint 1 éjszakai szállás Cienfuegosban háromcsillagos kategóriájú 
szállodák kétágyas szobáiban, a körutazás során félpanziós ellátás, Varaderón 
all inclusive ellátás, a csoporttal utazó magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kubai turistakártya (vízum) díja, 
kötelező szervízdíj, borravalók, teljes panzió felára, ötcsillagos hotel felára Va-
raderón, fakultatív programok, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás. 

2019. november 16–24. 
2020. január 30. – február 7.
2020. március 23–31.
Kétágyas szobában 549 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 649 000 Ft/fő

3. személy (12 év felett) 525 000 Ft/fő

Gyermek (2–11 év) 459 000 Ft/fő

Teljes panzió felára
(4 vacsora) 36 000 Ft/fő

5* felár – Varadero 
Kétágyas szobában 39 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 65 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Turista kártya 
(vízum) díja 10 000 Ft/fő

Kötelező szervízdíj 30 EUR/fő

Minimum létszám: 12 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám 2 fő)
Tropicana show  45 000 Ft/fő

Buena Vista Social 
Club koncert 27 000 Ft/fő

Katamarán túra 45 000 Ft/fő

az első megálló a „cukormalmok völ-
gye”. Látogatás egy cukornádültetvé-
nyen, melynek 7 emeletes tornyáról 
csodálatos panoráma nyílik a környe-
ző ültetvényekre. Szállás Varaderón.

6–7. nap • Varadero
Üdülés, pihenés a tengerparton „all 
inclusive” ellátással, választható 
négy- vagy ötcsillagos szállodában. 
Sportolási lehetőségek: kajak, vízi-
bicikli, szörf. A szállodák napközben 
animációs programokat, esténként 
szórakoztató műsorokat szerveznek 
a vendégeknek. Fakultatív programle-
hetőség: katamarán kirándulás, delfi-
nes programmal.

8. nap • Varadero – Cojimar – 
Havanna – Budapest
Reggelit követően transzfer Havanná-
ba, ebéd Cojimar halászfaluban, mely 

inspirációként szolgált „Az öreg halász 
és a tenger” című regényhez. Az étte-
rem számos képet őriz az íróról. Később 
Hemingway birtokának - a Finca Vigiá-
nak megtekintése, ahol ismerkedés az 
író élettörténetével, a hajójával és utol-
só éveinek mindennapjaival. Később a 
több, mint ötszáz mauzóleummal és 
gazdag szoborparkkal rendelkező Co-
lón temetővel zárul a program. Transz-
fer a repülőtérre, majd este hazautazás 
Budapestre egy átszállással.

9. nap • Budapest 
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.
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1. nap • Budapest – Havanna 
Kora reggel elutazás Budapestről Ku-
bába átszállással. Megérkezés Ha-
vannába a késő délutáni órákban. 
Transzfer a repülőtérről a szálláshely-
re. Szállás Havannában. 

2. nap • Havanna 
Reggeli után egész napos panorá-
ma és gyalogos városnézés Havanna 
legfőbb nevezetességeivel: a Capitoli-
um, a Paseón található villák, a Male-
con tengerparti sétánya, a Plaza San 
Francisco, a Tőzsde palota, az Assi-
si Szent Ferenc templom. Ismerkedés 
a Havanna Club Rum Múzeumban a 
rumkészítéssel, a cukornád-termesz-
tés és -feldolgozás lépeseivel, majd 
koktélkóstolási lehetőség. Később 
gyalogos felfedező túra az óvárosban: 
a Plaza de Armas, a Kormányzói palo-
ta, a Katedrális tér, a Plaza Vieja meg-

Szilveszter Kubában

tekintése, továbbá a La Bodeguita del 
Medio – Hemingway egyik törzshelye 
is lencsevégre kapható. Rövid pihenés 
a Hotel Ambos Mundos panorámate-
raszán, majd old timer autókkal a vá-
ros további látnivalóinak felfedezése: 
a Forradalom tere, a Jose Marti em-
lékmű, a Forradalmi Múzeum kívül-
ről, ahol a híres Granma hajó találha-
tó, melyről 1956-ban Fidel Castro part-
ra szállt a Disznó-öbölben, hogy for-
radalmi gerillaharcot indítson. A nap 
során ebéd egy tipikus, helyi kubai ét-
teremben. Fakultatív programlehető-
ség: a Tropicana show megtekintése. 
Szállás Havannában.

3. nap • Havanna – 
Viñales-völgy – Havanna 
Egész napos kirándulás ebéddel az or-
szág nyugati részére, Pinar del Rio tarto-
mányba (kb. 170 km), ahol a világ legjobb 
dohányát termő ültetvények zöldelle-
nek. Látogatás a Világörökség részé-
vé nyilvánított festői Viñales- völgybe, 
amely boglya alakú szikláival és ter-
mészeti szépségével páratlan látványt 
nyújt. Ismerkedés a világhírű kubai szi-
var készítésével egy dohány ültetvényen. 

Ebéd után gyalogtúra és csónakázás 
az indián barlangban. A program zárá-
saként a Mural de la Historia gigantikus 
sziklafestmény megtekintése. Késő dél-
után visszautazás Havannába. Szállás 
Havannában. Fakultatív programlehető-
ség: Buena Vista Social Club koncert.

4. nap • Havanna – 
Cojimar – Varadero  
Reggelit követően a több, mint ötszáz 
mauzóleummal és gazdag szobor-
parkkal rendelkező Colón temető fel-
keresése, majd Hemingway birtoká-
nak - a Finca Vigiának megtekintése, 
ahol ismerkedés az író élettörténeté-
vel, a hajójával és utolsó éveinek min-
dennapjaival. Ebéd Cojimar halász-
faluban, mely inspirációként szolgált 
„Az öreg halász és a tenger” című re-
gényhez. Továbbutazás Varaderóra. 
Szállás négy éjszakára Varaderón, „all 
inclusive” ellátással.

5. nap • Varadero 
Üdülés, pihenés a tengerparton „all 
inclusive” ellátással. Sportolási le-
hetőségek: kajak, vízibicikli, szörf. A 
szállodák napközben animációs 
programokat, esténként szórakozta-
tó műsorokat szerveznek a vendé-
geknek. 
Fakultatív programlehetőség: Cien-

HAVANNA
VARADERO

VIÑALES–VÖLGY

COJIMAR

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás
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Harmadik személy és gyermek ár: a szobákban legfeljebb 3 felnőtt, vagy 2 fel-
nőtt és 2 gyermek (12 év alatt) helyezhető el két teljes árat fizető felnőttel, a szü-
lőkkel azonos ágyakon, felnőttek esetén is!  
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Havanna – Budapest útvona-
lon, valamint a körutazás során légkondicionált autóbusszal, Havannában 3 éj-
szakai, Varaderón 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négy- és ötcsillagos 
kategóriájú szállodák kétágyas szobáiban, Havannában reggelis ellátás, a progra-
mok során 3 ebéd, valamint Varaderón all inclusive ellátás és szilveszteri vacso-
ra, a csoporttal utazó magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kubai turistakártya (vízum) díja, kö-
telező szervízdíj, borravalók, teljes panzió felára, fakultatív programok, betegség-, 
baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. dec. 26. – 2020. jan. 3.
Kétágyas szobában 789 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 935 000 Ft/fő

3. személy (12 év felett) 755 000 Ft/fő

Gyermek (2-11 év) 675 000 Ft/fő

Teljes panzió felára Havannában 
(3 vacsora) 27 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Turista kártya 
(vízum) díja 10 000 Ft/fő

Kötelező szervízdíj 30 EUR/fő

Minimum létszám 12 fő

Fakultatív programok árai 
minimum létszám 10 fő:
Cienfuegos – Trinidad  38 000 Ft/fő

minimum létszám 2 fő:
Tropicana show 55 000 Ft/fő

Buena Vista Social 
Club koncert 27 000 Ft/fő

Katamarán túra 45 000 Ft/fő

fuegos és Trinidad kirándulás ebéddel 
(kb. 14 órás program). Cienfuegos, Ku-
ba déli oldalának elbűvölő gyarmati 
városkája, mely az UNESCO Világörök-
ség része. Rövid panoráma és gyalo-
gos városnézés: a Palacio de Valle pa-
lota, a katedrális, a Jose Marti tér a ré-
gi Thomas Terry színház megtekinté-
se. Továbbutazás Trinidadba, mely a 
Karib-tenger partjára épült. Városné-
zés a szűk utcácskáival, kovácsoltvas 
kapus, színes házaival lenyűgöző lát-
ványt nyújtó, több mint ötszáz éve ala-
pított kubai városban, amely egykor 
cukor ültetvényeinek köszönhette gaz-
dagságát. A koloniális kisváros szin-
te változatlanul maradt fönn az eltelt 

több száz év alatt, Kuba egyik igazi ék-
köve. Trinidad főbb látnivalóinak meg-
tekintése: a La Santissima Trinidad tér, 
a Plaza Mayor, a Contra Bandido to-
rony, a Canchanchara bár. Később visz-
szatérés Varaderóra.  

6. nap • Varadero
Üdülés, pihenés a tengerparton „all 
inclusive” ellátással.
Fakultatív programlehetőség: katama-
rán kirándulás delfines programmal.

7. nap • Varadero
Üdülés, pihenés a tengerparton „all 
inclusive” ellátással. Este az újév köszön-
tése, szilveszteri vacsora és koccintás. 

8. nap • Varadero 
Üdülés, pihenés a tengerparton „all 
inclusive” ellátással. Kijelentkezés a 
szobákból, majd ebédet követően 
transzfer a havannai repülőtérre és es-
te hazautazás Budapestre átszállással.

9. nap • Budapest 
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.
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Argentína 
és Brazília
A tangótól a szambáig

1. nap • Budapest – Buenos Aires
Elutazás menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállással Buenos Ai-
resbe a délutáni órákban. 

2. nap • Buenos Aires
Megérkezés Buenos Airesbe a regge-
li órákban. Dél-Amerika egyik legle-
nyűgözőbb városa változatos építé-
szetének, koloniál épületeinek, fran-
cia palotáinak– és persze a város 
minden porcikáját átjáró tangónak 
köszönheti varázsát. Félnapos autó-

buszos városnézés Buenos Aires dé-
li látnivalóinak felfedezésével: a Pla-
za de Mayo, mely a város alapításá-
nak helyszíne, a rózsaszín ház, az 
elnöki palota, a Cabildo, mely a gyar-
mati és barokk stílus ékes példája. A 
neoklasszicista stílusú Metropolitan 
katedrális után utazás a különleges 
hangulatú San Telmo negyedbe, ahol 

1536-ban Pedro de Mendoza spanyol 
aranyvadász az első települést alapí-
totta Santa Maria de Buan Ayre né-
ven. A következő megálló a La Bo-
ca negyede, Buenos Aires bölcsője: az 
1800-as évek második felében a ki-
kötőbe érkező emigránsok ezrei épí-
tették itt fel otthonaikat. Fémhulla-
dékból épített, színesre festett házikói 

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

RIO DE JANEIRO

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló
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 látnivalók
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a város emblematikus 
látnivalói. Ebéd egy helyi 
étteremben. Szállás Bu-
enos Airesben.

3. nap • Buenos Aires
Az  argent in  főváros 
északi  látnivaló inak 

megtekintése félnapos városnézés 
keretében. Az elegáns Retiro és Reco-
leta negyedek, majd a San Martín tér 
megtekintése, ahol Jorge Luis Bor-
ge, az argentinok híres írója tette sé-
táit. Az Alvear Avenue elegáns üzle-
tei és palotái után a Nuestra Señora 
Del Pilar bazilika megtekintése kívül-
ről, mely Buenos Aires egyik legrégeb-
bi, még a gyarmati időkből szárma-
zó temploma. Végül a Recoleta teme-
tő, ahol Eva Peron sírja is áll. Utazás a 
modern és nyüzsgő Palermo negye-
den áthaladva, ahol a Latin-Ameri-
kai Művészetek Múzeuma (MALBA) – 
a földrész egyik legjelentősebb mú-
zeuma és kulturális központja is ta-
lálható. (A múzeum megtekintésére 
önállóan nyílik lehetőség, ez eset-
ben a szállodába történő visszajutás 
egyénileg történik.) Szabadidő ebéd-
re, a délután szabad. Este fakultatív 
program keretében ismerkedés a tan-

gó alaplépéseivel, majd vacsora egy 
helyi étteremben, melyet az egyik hí-
res tangó show megtekintése követ. 
Szállás Buenos Airesben.

4. nap • Buenos Aires 
(az argentin pampák)
Szabadprogram vagy egész napos fa-
kultatív kirándulás: „Fiesta Gaucha”: 
látogatás az argentin pampákra. Uta-
zás egy jellegzetes argentin farmra, 
ahol ismerkedés a vidéki élettel. A há-
zias ebéd során a vendégek megkós-
tolhatják az ízletes argentin grill étele-
ket, a parrillada fogásait, miközben ze-
nés folklór műsor szórakoztatja őket. 
Ezt követően, a tehénpásztorok, más 
néven gaucho-k tartanak bravúros lo-
vasbemutatót. A program után vissza-
utazás Buenos Airesbe, ahol szállás. 

5. nap • Buenos Aires (Colonia 
del Sacramento/Uruguay)
Szabadprogram vagy egész na-
pos fakultatív kirándulás Uruguay-
ba, a bájos Colonia del Sacramen-
to városkába. Reggel átkelés komp-
pal a La Plata folyó torkolatán Uru-
guayba. A kb. egyórás kompút után 
megérkezés Colonia del Sacramen-
tóba, mely a portugál gyarmati idők-

ből fennmaradt gyönyörű városka. A 
várost 1680-ban alapította Manuel 
Lobo admirális, Rio de Janeiro akko-
ri kormányzója. Különleges építésze-
te miatt az UNESCO Világörökségé-
nek része, keskeny kis macskaköves 
utcácskái képeslapra kívánkoznak. 
Városnéző séta során ismerkedés a 
múlt emlékeivel és az épületekkel, 
melyek közül a legkiemelkedőbb lát-
nivaló a Plaza del Toro – a bikaviadal 
aréna. Jellegzetes ebéd egy helyi ét-
teremben. Délután visszatérés komp-
pal Buenos Airesbe, ahol szállás.

6. nap • Foz do Iguacu
Transzfer a repülőtérre, elutazás az 
Iguazú-vízeséshez a délelőtti órákban. 
Az Argentína és Brazília határán talál-
ható lenyűgöző vízesés a világ egyik 
legszebbje, összesen 270 zuhogóból és 
kisebb vízesésből áll. A vízesések leg-
nagyobbika 80 méter magasról, ha-
talmas 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 kiépített ki-
látókról páratlan a Niagara után má-
sodik legnagyobb vízhozamú víze-
sés panorámája. A megérkezés után 

A maté tea az argentinok 
„nemzeti itala”, minden 
korosztály fogyasztja hely-
től és időtől függetlenül.
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az argentin oldal vízeséseinek megte-
kintése. Utazás kisvonattal, majd gya-
logtúra a vízesésekhez, a kilátó pon-
tokról az ördögtorok zuhatag csodál-
ható meg. A lezúduló víz robaja már 
messziről hallatszik, látványa pedig 
semmihez sem hasonlítható. Út köz-
ben ebéd. Este fakultatív grill büféva-
csora egy tipikus brazil étteremben, me-
lyet különböző latin-amerikai országok 
zenéjét és népművészetét bemutató 
folklór show műsor követ. Szállás a bra-
zil oldalon, Foz do Iguacuban.

7. nap • Foz do Iguacu
Kirándulás a brazil oldal vízesései-
hez, ebéddel. A programon való részvé-
tel után fakultatív Macuco-szafari kirán-
dulás: felejthetetlen utazás motorcsó-
nakokkal a vízesések közelébe. A vízi ka-
land során alkalom nyílik a vízesések 
újabb szemszögből történő megismeré-
sére. Visszatérés a szállodába, pihenés. 
Éjjel transzfer a repülőtérre, elutazás bel-
földi repülőjárattal Rio de Janeiró-ba. 

8. nap • Rio de Janeiro
Megérkezés Rio de Janeiro-ba a haj-
nali órákban. Transzfer a szállodába, 

reggeli, a szobák elfoglalása. Szabad-
program. Szállás Rio de Janeiró-ban, 
a Copacabanától séta távolságra lévő 
szállodában.

9. nap • Rio de Janeiro
Délelőtt városnézés a világ egyik leg-
szebb városában, mely során lehető-
ség nyílik a történelmi látnivalók és az 
olimpiai sétány megtekintésére, ahol 
a „cariocák”, vagyis a helyiek drukkol-
tak kedvenceiknek a 2016-os nyári 
olimpiai játékokon. Látogatás a Centro 
városrészben, amely az üzleti élet köz-
pontja, itt található az Edgar Fonseca 

tervezte piramis alakú, modern Szent 
Sebestyén Katedrális, melynek belma-
gassága 96 méter. Pillantás a Mara-
cana Stadionra és a Sambadrome-ra, 
ahol minden év februárjában a riói 
karnevál során a város szambaisko-
lái vetélkednek egymással a dicsősé-
gért. A Cinelandia negyedben a Muni-
cipial Színház és a Nemzeti Könyvtár 
és a Szépművészeti Múzeum látható. 
A 2016-os Olimpiára megépített kikö-
tői rész, a Puerto Maravilha, az olim-
piai sétány és a Mauá tér a város leg-
újabb ékességei. A program után ebéd 
egy belvárosi étteremben.

Rio de Janeiro
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Délután fakultatív program: látogatás 
egy szambaiskolába, ahol a karnevál 
kulisszái mögé nyerhetnek bepillantást 
az utazók. Rio de Janeiro életében a leg-
fontosabb esemény az évente farsang-
kor megrendezésre kerülő Karnevál. A 
városban összesen 80 szambaiskolát 
és több mint 100 000 szambatáncost 
hoz lázba a versengés, melynek záróün-
nepségén a hat legjobb iskola lejt végig 
a Sambadrome-on fergeteges hangu-
latban. A program során a résztvevők 
bepillantást nyerhetnek az egyik veze-
tő szambaiskola életébe, a szamba tör-
ténetébe és a karneválok múltjába, és 
még arra is lehetőség nyílik, hogy a cso-
dálatos kosztümöket magukra öltve 
megörökítsék e felejthetetlen eseményt. 
(A program időtartama kb. 1,5 óra + köz-
lekedés.) Szállás Rio de Janeiró-ban.

10. nap • Rio de Janeiro 
Egész napos kirándulás Rióban a vá-
ros két emblematikus látnivalójának: a 
Corcovadónak és a Cukorsüveg-szik-

lának a megtekintésével, út közben 
ebéddel. Rio de Janeiro jelképe a Cor-
covado-hegyen lévő Megváltó Krisz-
tus szobor, amely áldásra emelt kar-
ral magasodik a város fölé. A mintegy 
10 milliós nagyváros közepén található 
impozáns sziklát a Tijuca esőerdő öve-
zi, amelyet Rio tüdejének is neveznek. A 
közel 40 méter magas és 700 tonnás 
szobor a világ új hét csodájának egyi-
ke. A város másik jellegzetessége a Cu-
korsüveg-hegy, amely drótkötélpályán 
közlekedő kabinos felvonóval közelít-
hető meg. A két állomásból álló pálya 
első megállója a 224 méter magas Ur-
ca-hegyen van, majd innen üvegezett 
falú felvonóval közelíthető meg a Pao 
de Acucar, a Cukorsüveg-hegy, ahon-
nan szintén varázslatos a panoráma. 
Nem hiába szól a helyiek közmondá-
sa, miszerint Isten hat nap alatt terem-
tette a Világot, a hetediken pedig Riót. 
Este fakultatív program: büfévacsora, 
majd Rio legújabb szamba show-já-
nak, a Ginga Tropicalnak megtekinté-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Buenos Aires / Rio de 
Janeiro - Budapest útvonalon, valamint belső repülőjáratokkal Buenos Aires – 
Iguazú - Rio de Janeiro útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt lég-
kondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás 
szerinti három- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, 10 alkalom-
mal reggeli és 5 alkalommal ebéd a leírás szerint, programok és kirándulások 
belépőjegyek nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, fakultatív progra-
mok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A programok sorrendje változhat! 

2020. február 6–18.
Kétágyas szobában 589 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 759 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 50 000 Ft/fő

Illetékek 189 000 Ft/fő

Minimum létszám: 16 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 12 fő)
Buenos Aires 
Fiesta Gaucha 49 000 Ft/fő

Vacsora és tangó show 36 000 Ft/fő

Colonia (Uruguay) 59 000 Ft/fő

Iguazú 
Macuco-szafari 35 000 Ft/fő

Vacsora és Rafain show 25 000 Ft/fő

Rio de Janeiro
Petropolis 32 000 Ft/fő

Szambaiskola látogatás 22 000 Ft/fő

Vacsora és Ginga 
Tropical show 52 000 Ft/fő

Guanabara-öböl hajóval 19 000 Ft/fő

se. A show a brazil táncokat mutat-
ja be az afrikai gyökerektől, a szamba, 
a capoeira, a forro látványos elemeivel 
ismerkedhetnek a résztvevők. Szállás 
Rio de Janeiró-ban.

11. nap • Rio de Janeiro (Petropolis)
Egész napos szabadprogram Rio de 
Janeiróban. Fakultatív program: egész 
napos látogatás Petropolisban ebéddel. 
Petropolis, a Riótól autóbusszal 2 órá-
ra lévő lenyűgöző „császári város” az 
1800-as években az uralkodócsalád 
nyári rezidenciájául szolgált. Épületeivel, 
bájos utcáival hűen őrzi I. és II. Péter csá-
szár emlékét. A Császári Múzeum meg-
tekintése, melynek az egykori nyári re-
zidencia ad otthont és ahol értékes bú-
torok és személyes tárgyak mesélnek a 
régi időkről. Délután visszautazás Rio de 
Janeiró-ba. Szállás Rio de Janeiró-ban.

12. nap • Rio de Janeiro - Budapest
A délelőtt szabad. Fakultatív hajókirán-
dulás a Guanabara-öbölben.  Transzfer 
a Marina di Gloria kikötőbe, ahol hajó-
ra szállva a hazautazás előtt még egy-
szer alkalom nyílik Rio legszebb látni-
valóinak megtekintésére a híres öböl-
ből nyíló festői panorámával. Délután 
transzfer a repülőtérre, este elutazás 
menetrend szerinti járatokkal, átszál-
lással Budapestre. Éjszaka a repülőn.

13. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint a délutáni/esti órákban.

Iguazú-vízesés
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1. nap
Elutazás menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállással Rio de Jane-
iró-ba a délutáni órákban. Éjszaka és 
a napszaknak megfelelő étkezések a 
repülőgépen. 

2. nap
Megérkezés Rio de Janeiró-ba a ko-
ra reggeli órákban. Transzfer a szállo-
dába felfrissülésre, majd félnapos vá-
rosnézés a világ egyik legszebb váro-
sában. Látogatás a Centro városrész-
ben, ahol az Edgar Fonseca tervezte 
piramis alakú, modern Szent Sebes-
tyén Katedrális is található. Pillantás 
a Maracana stadionra és a Sambad-
rome-ra, ahol minden év februárjában 
a riói karnevál során a város szam-
baiskolái vetélkednek egymással a di-
csőségért. A Cinelandia negyedben 
a Municipial Színház és a Nemze-
ti Könyvtár található. A 2016-os Olim-
piára megépített kikötői rész, a Por-
to Maravilha, az olimpiai sétány és a 
Mauá tér a város legújabb ékességei. 
Itt látható Eduardo Kobra brazil street 
art művész több házfalat beborító al-
kotása, az Etnias (etnikumok), mely 
az olimpiai öt karikára rímelve ábrá-
zolja az öt kontinens jellegzetes nép-
csoportjait. A 2 hónapig készült műal-
kotás a Guiness Rekordok könyvébe 
is bekerült, mint a világ legnagyobb, 

egyetlen művész által készített graffi-
tije. A program során ebéd a Confei-
taria Colombo étteremben, Rio leghí-
resebb kávéházában. A 165 éves ét-
terem ragyogó belső tereivel, üvegab-
lakaival, gyönyörű bútoraival a Belle 
Époque korszakét idézi. Szállás Rio 
de Janeiró-ban háromcsillagos vagy 
négycsillagos óceánparti szállodában, 
a Copacabana-Leme városrészben. 

3. nap
Egész napos kirándulás Rióban a vá-
ros két emblematikus látnivalójá-
nak: a Corcovadónak és a Cukorsü-
veg-sziklának a megtekintésével, út 
közben ebéddel. Rio de Janeiro jel-
képe a Corcovado-hegyen lévő Meg-
váltó Krisztus szobor, amely áldásra 
emelt karral magasodik a város fölé. 
A mintegy 10 milliós nagyváros köze-
pén található impozáns sziklát a Ti-
juca esőerdő övezi, amelyet Rio tü-
dejének is neveznek. A közel 40 mé-
ter magas és 700 tonnás szobor a 
világ új hét csodájának egyike. A vá-
ros másik jellegzetessége a Cukor-
süveg-hegy, amely drótkötélpályán 
közlekedő kabinos felvonóval közelít-
hető meg. A két állomásból álló pá-
lya első megállója a 224 méter ma-
gas Urca-hegyen van, majd innen 
üvegezett falú felvonóval közelíthe-
tő meg a Pao de Acucar, a Cukorsü-

Rio de Janeiro 
Élmények a cariocák városában

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás Pihenés
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A Corcovadótól délre fek-
vő Ipanema festői tenger-
partja elegáns és stílusos 
pihenőhely.

veg-hegy, ahonnan szintén varázs-
latos a panoráma. Nem hiába szól a 
helyiek közmondása, miszerint Isten 
hat nap alatt teremtette a Világot, a 
hetediken pedig Riót. Szállás Rio de 
Janeiró-ban.

4. nap
Reggeli után fél napos kirándulás a 
Santa Teresa negyedbe, ahol igazi 
brazil hangulat és egyedi élmények 
fogadják a látogatókat. A dombok kö-
zött kanyargó szűk utcácskákat bá-
jos pasztellszínű koloniál épületek 
szegélyezik. A bohém negyed számos 
kis művészeti galériának és kávézó-
nak ad otthont. Itt, a Lapa negyeddel 
határosan található a híres Selarón 
lépcső, mely a chilei Jorge Selarón 
alkotása. Az élénk színű mozaikokkal 
és csempékkel borított lépcsősor kü-
lönlegessége, hogy a művész a ma-
ga festette csempék mellett Rio ut-
cáin is gyűjtött anyagot művéhez, 
sőt, egy idő után a világ minden tá-
járól érkező „adomány” cserepeket is 
beépítette a legendás, 250 fokból ál-
ló lépcsősorba. Ebéd egy jellegzetes 

Santa Teresa-i étteremben, ismerke-
dés az autentikus brazil konyha íze-
ivel. Délután fakultatív program: lá-
togatás egy szambaiskolába, ahol a 
karnevál kulisszái mögé nyerhetnek 
bepillantást az utazók. Rio de Jane-
iro életében a legfontosabb esemény 
az évente farsangkor megrendezés-
re kerülő Karnevál. A városban össze-
sen 80 szambaiskolát és több mint 
100 000 szambatáncost hoz lázba a 
versengés, melynek záróünnepségén 
a hat legjobb iskola lejt végig a Sam-
badrome-on fergeteges hangulat-
ban. A kb.1,5-2 órás program során a 
résztvevők bepillantást nyerhetnek az 
egyik vezető szambaiskola életébe, a 
szamba történetébe és a karnevá-
lok múltjába, sőt, még arra is lehető-
ség nyílik, hogy a csodálatos kosztü-
möket magukra öltve a szamba tán-
cosokkal kipróbálják a tánclépéseket. 
Szállás Rio de Janeiro-ban.

5. nap
Szabadprogram a cariocák városá-
ban. Este fakultatív program: vacso-
ra a Churrascaria Palace étterem-
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ben. A több mint fél évszázados, nagy 
hagyományokkal rendelkező étte-
rem grillezett specialitásairól híres. A 
churrascaria vacsora során nyárson 
felszolgálva érkeznek az asztalhoz a 
legfinomabb grillezett húsok, melyek-
ből a vendég óhaja szerint tálalnak. 
Az éteremben gazdag előétel- és sa-
látaválaszték is rendelkezésre áll bü-
féasztalokon. A vacsora-élmény után 
fakultatív lehetőségként lehetőség 
van ellátogatni az egyik hagyomá-
nyos riói szórakozóhelyre, a Rio Sce-
nariumba. A leginkább egy többeme-
letes régiségboltra hasonlító klubban 
különleges atmoszféra, élő zene és 
tánc várja a vendékeket. Szállás Rio 
de Janeiro-ban.

6. nap
Szabad program, vagy fakultatív ki-
rándulás: Utazás dzsippel a Tijuca 
esőerdőbe, mely a világ legnagyobb 
városi esőerdeje. Az erdőség betelepí-

tését II. Péter brazil császár rendelte el 
a XIX. században a kávéültetvények 
miatt megrongálódott őshonos nö-
vényzet helyreállítására. Az esőerdőbe 
érkezve a békés dzsungelbe csöppen 
az utazó.  A kirándulás során külön-
leges növények, ritka állatok, csobogó 
vízesések, régi portugál gyarmati em-
lékek is láthatók. Visszautazás dzsip-
pel a városba. Az út Rio egyik leghí-
resebb strandja, az Ipanema men-
tén halad. A partszakasz világhírnevét 
egy ipanemai lányról szóló dalnak kö-
szönheti, melyet a hatvanas években 
szerzett Tom Jobim és Vinicius de 
Moraes, a kor két híres brazil zenésze. 
A program során rövid megálló egy 
italra a legendás hírű bárban (Garota 
de Ipanema), ahol a sláger született; itt 
a zenészek és a dal emlékei is látha-
tók. Ezt követően ebéd az Ipanema és 
Copacabana találkozásánál lévő Casa 
da Feijoada étteremben, ahol az egyik 
legjellegzetesebb brazil étel, a fekete-

babból és húsokból készített, különbö-
ző köretekkel tálalt feijoada kóstolható 
meg. A laktató ebéd után visszauta-
zás a szállodához vagy vásárlási le-
hetőség az étterem melletti szabad-
téri vasárnapi bohém piacon. Szállás 
Rio de Janeiro-ban.

7. nap
Szabad program a kijelentkezésig. Dé-
lelőtt fakultatív hajókirándulás a Gua-
nabara-öbölben. Transzfer a Marina 
di Gloria kikötőbe, ahol hajóra szállva 
a hazautazás előtt még egyszer alka-
lom nyílik Rio legszebb látnivalóinak 
megtekintésére a híres öbölből nyí-
ló festői panorámával. Kora délután 
transzfer a repülőtérre, elutazás me-
netrend szerinti járatokkal, átszállás-
sal Budapestre. Éjszaka a repülőn. 

8. nap
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Rio de Janeiro - Budapest út-
vonalon, turista osztályon, a programok és a transzferek alatt légkondicionált 
autóbusszal, 5 éjszakai szállás Rio de Janeiro-ban helyi háromcsillagos szál-
loda (sétára az óceánparttól), vagy négycsillagos óceánparti szálloda kétágyas 
szobájában, 5 alkalommal reggeli és 3 alkalommal ebéd a leírás szerint, prog-
ramok és kirándulások belépőjegyek nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok 
árai, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A programok sorrendje változhat!

2019. október 22–29.
2020. március 11–18.
3* szállodában
Kétágyas szobában 369 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 469 000 Ft/fő

4* szállodában
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 529 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 22 000 Ft/fő

Illetékek 159 000 Ft/fő

Minimum létszám: 16 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 12 fő)
Szambaiskola látogatás 22 000 Ft/fő

Churrascaria vacsora 32 000 Ft/fő

Rio Scenarium belépő 12 000 Ft/fő

Tijuca esőerdő 
és Ipanema ebéddel 39 000 Ft/fő

Guanabara-öböl hajóval 19 000 Ft/fő
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1. nap
Elutazás menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállással Rio de Jane-
iro-ba a kora reggeli órákban. Megér-
kezés késő délután. Transzfer a szál-
lodába, szállás óceánparti négycsil-
lagos szállodában a Copacabana 
folytatásán, a Leme Beach-en. 

2. nap
Reggeli után ismerkedés a világ egyik 
legszebb fekvésű városával. Először 
utazás Rio de Janeiro jelképéhez, 
a Corcovado-hegyen lévő Megvál-
tó Krisztus szoborhoz, amely áldásra 
emelt karral magasodik a város fölé. A 
program után utazás belvárosba, ahol 
a híres Confeitaria Colombo étterem-
ben ebéd vár az utazókra. Az ebédet 
követően a belváros nevezetességei-
nek megismerése. Itt látható koloniá-
lis házaival a Lapa negyed, a felújított 
Vice-Roy Palota, a Nemzeti Történe-
ti Múzeum, a Candeleria templom és 
a São Bento kolostor, a város leggaz-
dagabban díszített történelmi épüle-
te is. A Rio Branco sugárút a Szépmű-
vészeti Múzeum, a Cinelandia tér és a 
párizsi opera kicsinyített mása, a vá-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Rio de Janeiro - Buda-
pest útvonalon, turista osztályon, a programok és a transzferek alatt légkon-
dicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás Rio de Janeiro-ban helyi négycsilla-
gos óceánparti szálloda kétágyas szobáiban, 5 alkalommal reggeli és 2 alka-
lommal ebéd a leírás szerint, programok és kirándulások belépőjegyek nélkül, 
magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek, fakultatív programok 
árai, szilveszteri vacsora felára, borravalók, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. dec. 29. – 2020. jan. 4.
Kétágyas szobában 799 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 129 000 Ft/fő

Belépők felára 22 000 Ft/fő

Illetékek 159 000 Ft/fő

Minimum létszám: 16 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 12 fő)
Tijuca esőerdő 20 000 Ft/fő

Guanabara-öböl hajóval 19 000 Ft/fő

Szilveszteri vacsora 
irányára 149 000 Ft/fő

rosi színház is itt található. Visszauta-
zás a szállodába; szállás az óceán-
parti szállodában.

3. nap
Délelőtt utazás a Cukorsüveg-hegy-
re, amely drótkötélpályán közlekedő 
kabinos felvonóval közelíthető meg. A 
szikla tetejéről varázslatos a városra 
nyíló panoráma. A program után ebéd 
egy helyi étteremben. A délután sza-
bad. Rióban az év utolsó napja külön-
leges esemény: a Copacabanán a vi-
lág egyik legnagyobb szabadtéri mu-
latságához lehet csatlakozni. Minden-
ki fehér ruhát visel, mert az hozza meg 
a jószerencsét az új esztendőre. Az est 
fénypontja az éjfélkor kezdődő tűzijá-
ték. Fakultatív programlehetőség: szil-
veszteri vacsora élőzenével a szálloda 
legfelső emeletén, ahonnan panorá-
ma nyílik a Copacabanára. (A részletes 
szilveszteri program és ár a későbbi-
ekben kerül ismertetésre.) Szállás Rio 
de Janeiró-ban.

4. nap
Reggeli a szállodában. Egész nap pi-
henés, kikapcsolódás vagy a város to-
vábbi felfedezése egyénileg vagy az 
idegenvezetőhöz csatlakozva. Szállás 
Rio de Janeiró-ban.

5. nap
Reggeli a szállodában. Szabad prog-
ram, vagy félnapos fakultatív kirándu-
lás dzsippel a Tijuca esőerdőbe, mely 
a világ legnagyobb városi esőerde-
je. A kirándulás során különleges nö-
vények, ritka állatok, csobogó vízesé-
sek, régi portugál gyarmati emlékek is 
láthatók, a kilátó pontokról pedig Rióra 
nyílik panoráma. Visszautazás dzsip-
pel a városba a festői partszakaszok 
mentén. Szállás Rio de Janeiró-ban.

6. nap
Reggeli után szabad program a ki-
jelentkezésig. Délelőtt fakultatív ha-
jókirándulás a Guanabara-öbölben. 
Transzfer a Marina di Gloria kikötőbe, 
ahol hajóra szállva a hazautazás előtt 
még egyszer alkalom nyílik Rio leg-
szebb látnivalóinak megtekintésére a 
híres öbölből nyíló festői panorámával. 
Kora délután transzfer a repülőtérre, 
elutazás menetrend szerinti járatokkal 
Budapestre. Éjszaka a repülőn. 

7. nap
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.

Szilveszter Rióban

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Pihenés

Csoportos
városlátogatás
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1. nap • Budapest – Lima
Kora reggel elutazás Budapestről 
menetrend szerinti járatokkal, át-
szállással Limába. Megérkezés Pe-
ru fővárosába a késő délutáni órák-
ban, transzfer a szállodába. Vacsora 
és szállás Limában. 

2. nap • Lima – Paracas – 
Ballestas-szigetek – 
Chauchilla – Nazca
Hideg reggeli csomag, hajnalban el-
utazás autóbusszal a kb. 200 km-
re fekvő, 1975-ben létrehozott nem-
zeti parkjáról nevezetes Paracas vá-
rosába. Indulás dél irányába az óce-
ánpart mentén a híres Pánamerikai 
főútvonalon, mely az amerikai konti-
nensen vonul végig mintegy 30 000 
km hosszan, Alaszkától Patagóniá-
ig. Paracasba érkezve utazás motoros 
kishajókkal a Peruhoz tartozó csen-
des-óceáni természetvédelmi kör-
zet részét képező Ballestas-szige-
tekhez, ahol a part mentén ritka ten-
geri madárfajok, flamingók, kormo-
ránok, szulák, sirályok, szürke (perui) 
pelikánok, sőt, néha oroszlánfókák 

és Humboldt-pingvinek is láthatók. A 
szigeteket állatvilága miatt „Kis Ga-
lapagos”-ként is emlegetik. A kikö-
tő mögötti domboldalban megfigyel-
hető a Candelabro, vagyis gyertya-
tartó geoglifája, mely a Nazca-vona-
lakhoz hasonlatos és kb. i.e. 200 körül 
keletkezett. Ebéd Icában, majd utazás 
Nazcába. Délután a cantalloc-i vízve-
zetékek megtekintése. A nazcák által 
épített vízvezetékek koncentrikus kö-
rökből álló tározókon át juttatták el 
az összegyűjtött esővizet a csator-
nákba. Ezt követően látogatás egy jel-
legzetes perui kerámia- és aranymű-
helybe. Szállás Nazcában.

3. nap • Nazca – Arequipa
Kora reggel transzfer a Marie Reiche 
repülőtérre, majd fakultatív program: 

LIMA

NAZCA

AREQUIPA

PUNO

TITICACA-
TÓ

COLCA

CUZCO

MACHU PICCHU
BALLESTAS-
SZIGETEK

Nagy körutazás
Peruban
Az inkák szent földje

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók
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utazás kisrepülővel a Nazca-vona-
lak fölött (magyar idegenvezető nél-
kül). A rejtélyes Nazca-vonalak kü-
lönböző alakokat, állatokat formáló, 
gigantikus ábrák a sivatagban, ame-
lyek csak a magasból vehetők ki. A 
vonalak a dél-perui partvidék legje-
lentősebb kultúrája, az i.e. I-VIII. szá-
zad között élt Nazca kultúra idejé-
ben keletkeztek, titkukat a mai napig 
nem fejtették meg. A fakultatív prog-
ramot nem választók, a nazcai An-
tonini Régészeti Múzeumban ismer-
kedhetnek meg közelebbről a naz-
ca kultúrával. A programok után to-
vábbutazás autóbusszal Arequipába 
(kb. 11 órás buszút), útközben hideg 
ebédcsomag az autóbuszon. Vacso-
ra Camanában egy helyi étterem-
ben. Megérkezés Arequipába a késő 
esti órákban, szállás.

4. nap • Arequipa – Colca
Városnézés Arequipában, mely Pe-
ru délnyugati részén, 2316 méterrel 
a tengerszint felett emelkedik. A vá-
rost 1540-ben alapító Francisco Pi-
zarro a Szép város (Villa Harmosa) 

nevet ajándékozta az alvó vulkánok 
által körülölelt városnak. Fénykorát 
a XVII-XVIII. században élte a gaz-
dag hegyi bányászoknak köszönhe-
tően, akik csodálatos templomokat 
és épületeket emeltek itt. A Szent Ka-
talin kolostor, a katedrális, a monu-
mentális főtér, a Jezsuita templom, 
a Carmen Alto kilátópont és a város 
egyéb látnivalóinak megtekintése. 
Ebéd Arequipában, majd továbbuta-
zás Colcába. Szállás Colcában.

5. nap • Colca Canyon – Puno
Utazás a lenyűgöző Colca Canyon-
hoz, amely a világ egyik legmélyebb 
Canyonja (3270 m), kétszer olyan 
mély, mint a Grand Canyon. Nevét 
az alatta hömpölygő folyóról kapta, 
a Colca az egykor itt élt indián törzs 
neve. Itt élnek az igen ritka kondorok, 
amelyek köröző röpte egy kis szeren-
csével a megfigyelő pontokról jól lát-
ható. Az út olyan festői, tipikus pe-
rui városkákat is érint, mint Pinchillo, 
Maca, Achola, Yanque és Chivay. Ebéd 
Chivayban, majd továbbutazás Puno 
városába, ahol szállás. 

6. nap • Puno – Titicaca-tó
Kirándulás hajóval a Titicaca-tavon. A 
3821 méteres magasságban fekvő tó 
Peru és egyben a világ legmagasab-
ban fekvő, hajózható tava, 8300 m2-es 
kiterjedésével pedig Dél-Amerika leg-
nagyobb édesvízi tava. A Titicaca gyö-
nyörű látványt nyújt háttérben a ha-
vas hegyvonulatokkal, előtérben a si-
ma víztükörrel. A legenda szerint a tó 
a Föld születésének és az inka civilizá-
ciónak szent helye: Viracocha, a Nap és 
vihar istene emelkedett itt ki, s alkot-
ta meg a Napot, a csillagokat és az el-
ső embereket. A Titicaca-tó partján és 
szigetein a Peru legősibb népeihez tar-
tozó kecsua és aymara indiánok él-
nek. Látogatás az Uros-szigeteken, az 
uros indiánok által nádból épített szi-
geteken, melyek a tavon lebegnek és 
otthonként szolgálnak az itt élők szá-
mára. Továbbutazás Taquile szigeté-
re, ahol 533 kőlépcsőn lehet eljutni a 
központba. A szigetet kb. 1700-an lak-
ják, a szűk közösség halászatból, nö-
vénytermesztésből, kézművességből 
él. Házias ebéd a szigeten, majd visz-
szautazás Punóba, ahol szállás.

A szent völgy inka 
települései indián ős-
lakosok és ritka régészeti 
emlékek otthonai.
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7. nap • Puno – Cuzco
Elutazás autóbusszal Cuzcóba (kb. 
380 km). Az út során az inka kultú-
ra további kincsei láthatók: a Puka-
ra komplexum, a 4335 méteres ma-
gasságban található La Raya hágó és 
szemet gyönyörködtető látképe a va-
don élő vikunyákkal (dél-amerikai te-
vefaj), a Raqchi templom, az Anda-
huaylillas templom. Útközben ebéd 
Sicuaniban. Késő este megérkezés 
Peru egyik legrégibb városába, Cuz-
cóba, ahol szállás.

8. nap • Szent völgy – 
Pisac – Cuzco
Délelőtt kirándulás a szent völgybe, 
ahol az Urubamba, az inkák szent fo-
lyója folyik. Pisac faluban látogatás a 
híres indián piacon. Ebéd, majd visz-
szautazás Cuczóba és a Cuzco kör-
nyéki régészeti központ megtekintése: 
Sacsayhuaman, a villám temploma, 
Puca Pucara, Kenko és Tamboma-
chay inka fürdői. Ezt követően város-
nézés Cuzcóban, melynek jelentése: a 
világ köldöke. Az inkák alapították i.sz. 
1100-ban (Manco Cápac) és az Inka Bi-

rodalom központja volt. A város épüle-
tei egyaránt magukon hordozzák az 
inkák építészetének és a XVI. századi 
spanyol hódítók részletgazdag stílusá-
nak jegyeit. Főtere, a Plaza de Armas a 
híres katedrálissal, a koloniális épüle-
tek és a szűk kis utcácskák különleges 
hangulatot árasztanak. A Koricancha 
templom és a katedrális megtekinté-
se. Este vacsora és folklór táncbemu-
tató. Szállás Cuzcóban.

9. nap • Cuzco – Machu Picchu
Kora reggel transzfer a Poroy vasút- 
állomásra, hogy kezdetét vegye a 
program talán leglátványosabb ki-
rándulása. Utazás Peru legszebb vi-
dékein az Andok festői vonulata 
mentén panorámavonattal Aguas 
Calientesbe, a Machu Picchu lábá-
hoz, ahol a megérkezést követő-
en ebéd. Az ebéd után kb. félórás au-
tóbuszos utazás a tengerszint fe-
lett 2400 méterrel található híres pe-
rui templomváros, a Machu Picchu 
romjaihoz. Az ég és az Andok között, 
egy szinte megközelíthetetlen hegy-
nyergen bújik meg a kis erődített te-

lepülés, amelyet 1450 körül Pacsa-
kutek Yupanki inka király parancsá-
ra építettek. A város fél évszázadig 
virágzott, majd kb. 400 évig nem tu-
dott róla a világ, míg 1911-ben újra fel-
fedezték: a Yale-en dolgozó Hiram 
Bingham kalandos régészeti expedí-
ciót vezetett Peruba, az utolsó inka 
főváros, Vilcabamba felkutatására, 
és egy indián földműves vezette el a 
sűrű növényzettel benőtt hegyhát-
ra. A tudósok mai álláspontja sze-
rint Machu Picchu az inka társada-
lom uralkodó osztályai számára épí-
tett templomokból, palotákból és ob-
szervatóriumokból álló komplexum 
volt. 1983-tól a Világörökség kincseit, 
2007-től a Világ Új Hét csodáját gaz-
dagítja. A romváros megtekintése pe-
rui vezetővel. Délután visszautazás 
vonattal Cuzcóba, ahol szállás.

10. nap • Cuzco – Lima
Kora reggel transzfer a repülőtérre, 
elutazás repülővel Limába. Város-
nézés a királyok városában, melyet 
1535. január 18-án alapított Francis-
co Pizarro és már a XVII. század kez-

Machu Picchut a világgal 
Hiram Bingham ismertet-
te meg, aki az 1911-es expe-
díciója során egy helyi föld-
műves segítségével buk-
kant rá a lenyűgöző „leletre”.
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detétől reneszánsz és barokk temp-
lomok, csodálatos épületek és palo-
ták, egyetemek, püspöki rezidenciák 
és intenzív kulturális élet jellemezte. 
A Plaza Mayor – a főtér, a katedrális, 
az óváros házai jellegzetes, fedett, 

Mudéjar stílusú balkonjaikkal, a San 
Francisco kolostor – a perui koloniál 
építészet igazi ékköve, és lenyűgöző 
katakombáinak megtekintése, majd 
látogatás a Miraflores és a San Isid-
ro negyedben és a közeli óceánpar-
ton. Vacsora és szállás Limában.

11. nap • Lima
Szabadprogram Limában vagy fél-
napos fakultatív programlehető-
ség: a világon egyedülálló gyűjte-
ménnyel rendelkező Aranymúzeum 
megtekintése idegenvezetővel, ahol 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza:utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Lima - Budapest útvona-
lon, valamint belső repülőjárattal Cuzco – Lima útvonalon, turista osztályon, 
a körutazás alatt autóbusszal, valamint Poroy - Aquas Calientes között pano-
rámaablakos vonattal, 10 éjszakai szállás helyi besorolás szerint négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás a leírás szerint (10 alkalom-
mal reggeli, 8 alkalommal ebéd, 4 alkalommal vacsora; egyes étkezések hi-
deg csomagban), a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, borravalók, 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
*Premium Economy osztályon az Air France járatain Párizs-Lima-Párizs útvo-
nalon helyek korlátozott számban, a feltüntetett felár ellenében foglalhatók.

2020. április 25. – május 6.
Kétágyas szobában 889 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 069 000 Ft/fő

Premium Economy 
osztály* felára 310 000 Ft/fő

Illetékek 189 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Nazca-vonalak repülővel 39 000 Ft/fő

Lima – Aranymúzeum 13 000 Ft/fő

a prekolumbián időkből származó, 
páratlan arany, ezüst és bronz tár-
gyak, valamint kerámiák és textíliák 
és a spanyol gyarmati időkből va-
ló fegyverek gyűjteménye tekinthe-
tő meg. A program után ebéd Limá-
ban. Délután transzfer a limai repü-
lőtérre, elutazás menetrend szerinti 
járatokkal, európai átszállással Bu-
dapestre.

12. nap • Lima – Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
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