
1. nap • Budapest – Peking
Elutazás délután Budapestről Peking-
be menetrend szerinti járatokkal, át-
szállással.

2. nap • Peking
Megérkezés délután Pekingbe. Transz-
fer a szállodába, majd ismerkedés Kí-
na második legnagyobb városával, 
melynek neve azt jelenti: „északi fővá-
ros”. Séta a híres Wangfujing bevásár-
ló utcán, az Ízek utcáján, majd egy za-
matos pekingi kacsavacsorára kerül 
sor. Szállás Pekingben.

3. nap • Peking
Látogatás a világ legnagyobb terén, a 
Tian’anmen téren. Itt található a Mao 
Mauzóleum, az Országos Népi Gyű-
lés csarnoka, valamint a Palotamú-
zeum bejárata. Az 1406-1420 között 
épült Tiltott Város megtekintése, mely 
a Ming- és a Csing-dinasztia uralko-

Peking és Sanghaj 

dóinak lakóhelye volt és 24 császár 
uralkodott itt csaknem 500 éven ke-
resztül. A császári udvarnak és elő-
kelőségeknek fenntartott palotaegyüt-
test hatalmas belső udvarok, palo-
ták, pavilonok, csarnokok, kertek tagol-
ják, és magas fal veszi körül, melynek 
minden sarkán emeletes tetőszerke-
zetű nyíltorony áll. Ezután riksákkal lá-
togatás a Tiltott város környékén talál-
ható szűk, kanyargós utcákból és régi 
udvarházakból álló hutongokban, ahol 
ismerkedés a helyiek mindennapjai-
val. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking – kínai nagy fal
Reggeli, majd a Nyári Palota felfedezé-
se, mely az uralkodók menedékeként 
szolgált a nyári hőségek idején. Később 
utazás a kínai nagy falhoz, mely több 
ezer kilométer hosszan kígyózik he-
gyeken, síkságokon, sivatagokon át. A 
világ legnagyobb ember által alkotott 

létesítménye közel kétezer évig épült 
Kína északi határán, célja az északi 
nomád törzsek távoltartása volt. Út-
közben a 2008-as pekingi olimpiai fa-
lu, a Madárfészek Stadion és a Pekin-
gi Nemzeti Vízi Központ – más néven 
a Vizeskocka látható. Délután vásárlá-
si lehetőség. Szállás Pekingben.

5. nap • Peking – Sanghaj 
Reggeli, majd Peking legszentebb csá-
szári templomának, az Ég templomá-
nak felkeresése. A taoista templome-
gyüttes egy kiterjedt park közepén te-
rül el, amelyet reggelenként tai ji quan 
gyakorlók töltenek meg és a császárok 
600 éven át járultak ide minden évben 
rituális szertartásaikkal őseik tisztele-
tére, valamint a jó termésért imádkoz-
ni. Később transzfer a vonatállomásra 
és elutazás szuperexpressz vonattal 
Sanghajba (menetidő kb. 4,5 óra). Ér-
kezést követően séta a Bundon – Sa-
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, Peking – Sanghaj között szuperexpressz vonattal, má-
sodosztályon, valamint a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai 
szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, fél-
panziós ellátás, a program szerinti belépőjegyek, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mér-
téke 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. október 20–27.
Kétágyas szobában 289 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 369 000 Ft/fő

2020. március 15–22.
Kétágyas szobában 279 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 359 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 18 fő

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

Sanghaj – 
akrobata show 14 000 Ft/fő

nghaj gyarmati korszakából szárma-
zó méltóságteljes utcáján, és a Nan-
jing úton, Kína első bevásárló utcáján. 
Fakultatív programlehetőség: hajóki-
rándulás a Huang Pu folyón. Szállás 
Sang hajban.

6. nap • Sanghaj
Reggeli, majd a csillogó sáfrány falai-
ról felismerhető Jade Buddha Temp-
lom meglátogatása, amelynek bel-
sejében egy két méter magas, éksze-
rekkel feldíszített fehér jade Budd-
ha szobor ül. A városnézés folytatása 
az óvárosban, a Yu Yuan (Örömök) 
Kertjében, amely a város legnagyobb 
kertje, majd a Jing’an – a nyugalom 
templomában, a francia koncessziós 
negyedben és a hagyományokat tük-
röző, de újonnan épített, elegáns Xin-
tiandi bevásárlónegyedben. Fakulta-

tív programlehetőség: akrobata show. 
Szállás Sanghajban.

7. nap • Sanghaj – Qibao 
Reggeli, majd a hajdani lóversenypá-
lya helyén kialakított Nép parknál ta-
lálható Sanghaj Múzeum megtekinté-
se, mely gazdag és magas színvonalú 
ősi kínai bronz-, kerámia-, festmény- 
és kalligráfiagyűjteménnyel rendelke-
zik. Utána látogatás a mára Sanghaj-
hoz tartozó Qibao ősi városában, ahol 
a régi Kína mutatja meg arcát. Felújí-
tott épületei múzeumoknak, üzletek-
nek, éttermeknek, kerteknek és teahá-
zaknak adnak otthont. Ezt követően 
irány a futurisztikus Pudong negyed, 
ahol a felhőkarcolók között megta-
lálható a Kelet Gyöngye tv-torony, a 
Jinmao-torony, a csavart formájú 
Shanghai Tower és a sörnyitóra em-

lékeztető Shanghai World Financial 
Center. Ez utóbbi Sky Deck kilátójának 
felkeresése. Este transzfer a repülőtér-
re és hazautazás menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással.

8. nap • Sanghaj – Budapest 
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.

Sanghaj

Tiltott Város, Peking
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1. nap • Budapest – Peking
Elutazás délután Budapestről Peking-
be menetrend szerinti járatokkal, át-
szállással.

2. nap • Peking
Megérkezés délután Pekingbe. Es-
te egy igazi pekingi kacsavacsora él-
ménye vár az utazóra. Séta Peking 
egyik leghíresebb bevásárló utcáján, a 
Wangfujingon. Transzfer a szállodá-
ba, szállás Pekingben.

3. nap • Peking
Ismerkedés Kína második legnagyobb 

Kínai 
császárvárosok 

városával; nevének jelentése: „északi 
főváros”. Reggeli után a Ming-korban 
épült Ég templomának felkeresése. A 
templom-együttes egy kiterjedt park 
közepén terül el, amelyet reggelen-
ként tajcsicsuan gyakorlók töltenek 
meg. Látogatás a világ legnagyobb te-
rén, a Tienanmen téren. Itt található a 
Mao Mauzóleum, valamint az Orszá-
gos Népi Gyűlés csarnoka, valamint 
a Palotamúzeum bejárata. Az 1406-
1420 között épült Tiltott Város a Ming 
és a Csing dinasztia uralkodóinak la-
kóhelye volt. 24 császár uralkodott 
innen csaknem 500 éven keresztül. 
Szállás Pekingben.

4. nap • Peking – Xi’an
Reggeli után a Nyári Palota felfede-
zése, mely az uralkodók menedéke-
ként szolgált a nyári hőségek idején. 
Utazás a kínai nagy fal Pekinghez 
legközelebb eső részéhez. A lenyű-
göző nagy fal egyike a világ hét cso-

dájának, a különböző korszakokban 
épült falszakaszok, erődítményrend-
szerek hossza megközelíti a 7200 
km-t. Útközben a 2008-as pekin-
gi olimpiai falu, a Madárfészek Sta-
dion és a Pekingi Nemzeti Vízi Köz-
pont, a Vizes kocka megtekintése kí-
vülről. Késő délután elutazás szuper-
expressz vonattal Xi’an városába. 
Szállás Xi’anban.
 
5. nap • Xi’an 
Reggeli után városnézés Xi’anban, Kí-
na Shaanxi tartományi székhelyén. 
A városnézés során a 652-ben épült 
Nagy Vadlúd Pagoda, a régi városfal 
és a páratlan terrakotta agyagkato-
nák megtekintése. A kínai agyagkato-
nákat ie. 209-210-ben temették el az 
első kínai császárral, Qin Shi Huang-
divel, aki a több mint nyolcezer figu-
rából álló terrakotta hadsereget azért 
formáztatta meg, hogy a lelkek vilá-
gában is legyen támasza birodalma 

PEKING

SANGHAJ

HANGZHOU

XI’AN
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fenntartásában. Esti fakultatív prog-
ramlehetőség: Tang dinasztia show. 
Szállás Xi’anban.

6.nap • Xi’an – Sanghaj
Reggel transzfer a repülőtérre és eluta-
zás Sanghajba. A városnézés során 
az óváros, a Yu Yuan (Örömök) Kert-
je, amely a város legnagyobb kertje, a 
francia koncessziós negyed és a ha-
gyományokat tükröző, de újonnan épí-
tett elegáns bevásárló negyed, a Xinti-
andi megtekintése. Séta a futuriszti-
kus Pudong negyedben és látogatás a 
Kelet Gyöngye tv-toronyban, ahonnan 
csodás panoráma nyílik a városra. Es-
ti fakultatív programlehetőség: akroba-
ta show. Szállás Sang hajban.

7. nap • Sanghaj (Hangzhou)
Reggeli után egész napos szabadprog-
ram Sanghajban vagy fakultatív prog-

ramlehetőségként egész napos kirán-
dulás Hangzhou városába. A város 
központjában elterülő Nyugati-tavat 
Kína egyik legfestőibb vidékeként tart-
ják számon. A lankás, zöld dombokkal 
övezett tó illatozó lótuszvirág-takaró-
jával régi koroktól fogva ihletője a mű-
vészeteknek. Hajózás a Nyugati-tavon, 
majd a Hat Harmónia Pagoda és a Lé-
lek Rejteke kolostor felkeresése. Később 
látogatás egy teaültetvényen, ahol Kí-
na egyik leghíresebb zöldtea fajtáját 
termelik. Szállás Sanghajban. 

8. nap • Sanghaj
Reggeli után a városnézés folytatá-
sa a Sanghaj Múzeumban, amely 
gazdag és magas színvonalú ősi kí-
nai bronz, kerámia, festészeti és kal-
ligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik. 
A csillogó sáfrány falairól felismer-
hető Jade Buddha Templom megte-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest 
útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Sanghaj útvonalon, 
Peking – Xi’an között szuperexpressz vonattal, a körutazás alatt légkondicionált 
autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi besorolás szerint négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban félpanziós ellátással (ebéd vagy vacsora a programok függ-
vényében), programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, fakultatív programok, 
borravalók (javasolt mértéke kb. 30 USD/fő), baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás. 

2019. október 10–18.
2020. április 5-13.
Kétágyas szobában 329 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 419 000 Ft/fő

Illetékek 145 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő 

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Xi’an
Tang dinasztia show 11 000 Ft/fő

Sanghaj
akrobata show 14 000 Ft/fő

Hajókirándulás 11 000 Ft/fő

Hangzhou 42 000 Ft/fő

kintése, amelynek belsejében egy két 
méter magas, ékszerekkel feldíszített 
fehér jade Buddha szobor ül. Séta a 
Bundon - Sanghaj gyarmati korsza-
kából származó méltóságteljes utcá-
ján és a Nanjing úton, Kína első bevá-
sárlóutcáján. Fakultatív programlehe-
tőség: hajókirándulás a Huang Pu fo-
lyón. Késő este transzfer a repülőtérre, 
elutazás Budapestre menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, átszállással az 
éjjeli órákban.

9. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a kora dél-
utáni órákban.

Madárfészek Stadion, Peking
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Kína öröksége

ba, mely a XV. században vált való-
di császári fővárossá. Peking képe ma 
is emlékeztet a régi Ming- és Csing-di-
nasztia kori négyzethálós elrendezés-
re. Transzfer a szállodába, majd séta a 
Wangfujingon, mely a város legismer-
tebb bevásárlóutcája, látogatás az Ízek 
utcáján. Pekingi kacsavacsora. Szállás 
Pekingben. 

3. nap • Peking 
Reggelit követően a Tian Tan vagyis az 
Ég templomának felkeresése, mely egy 
hangulatos parkban található. A temp-
lomegyüttes több részből áll: a 38 mé-
ter magas, egyetlen szög nélkül készült 
Qinian Dian, vagyis az Égi Imádságok 
csarnokából, melynek kazettás meny-

nyezetén aranyozott sárkány és főnix 
látható, továbbá a Vöröslépcső-hídból, 

Riksa: a pekingi taxi

Lehet akár motoros vagy környe-
zetkímélő, népszerűsége a XIX. 
század óta töretlen.

PEKING

SUZHOU

WUZHEN

SANGHAJ

HANGZHOU

XI’AN

1. nap • Budapest – Peking 
Késő délután elutazás Budapestről 
menetrend szerinti járatokkal, átszál-
lással Pekingbe. 

2. nap • Peking
Megérkezés délután a kínai főváros-
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varházakból álló hutongokban, ahol 
ismerkedés a helyiek mindennapjai-
val. Szállás Pekingben.

5. nap • Peking – Xi’an
Reggel a városközponttól távolabb eső 
Nyári Palota felkeresése, mely a Kun-
ming-tó partján fekszik. Cixi anyacsá-
szárné kétszer is újjáépíttette, mára a 
kiterjedt területen fekvő parkban temp-
lomok, pavilonok, díszesen megfestett 
fedett folyosó, valamint a Márvány ha-
jó is itt található. Hajókirándulás a ta-
von, majd vásárlási lehetőség. Dél-
után utazás a pályaudvarra, elutazás 
szupergyors vonattal Xi’an városába. 
Transzfer a hotelbe. Szállás Xi’anban.

6. nap • Xi’an – Hangzhou 
Reggeli után városnézés Xi’anban 
- Kína Shaanxi tartományi szék-

a Visszhang falból, a Mindenség Istené-
nek templomából és a kerek kőoltárból. 
Ezt követően látogatás a Tienanmen 
térre, a Mennyei Béke kapujának teré-
re, mely közel 440 ezer négyzetméte-
ren terül el. Itt található Mao mauzóleu-
ma, ahol kígyózó sor áll, hogy pillantást 
vethessenek az egykori elnökre, továbbá 
az Országos Népi Gyűlés csarnoka, a Qi-
an Men kapu, a Népi Hősök emlékműve, 
a Kínai Nemzeti Múzeum és a Tienan-
men kapu, mely a Tiltott város bejárata. 
A Tiltott város – más néven Palotamú-
zeum megtekintése, mely 1420-ban ké-
szült el. A császári udvarnak és előkelő-
ségeknek fenntartott palotaegyüttest 
hatalmas belső udvarok, paloták, pavi-
lonok, csarnokok, kertek tagolják és ma-
gas fal veszi körül, melynek minden sar-
kán emeletes tetőszerkezetű nyíltorony 
áll. Később vásárlási lehetőség. Szállás 
Pekingben.

4. nap • Peking
Reggel utazás a Pekingtől északra 
található kínai nagy falhoz. Útköz-
ben látható a Madárfészek Stadion 
és a Nemzeti Vízi Központ (vagy Vi-
zeskocka), melyek a 2008-as Nyári 
Olimpiai Játékoknak adtak otthont. 
A nagy fal több ezer kilométer hosz-
szan kígyózik hegyeken, síkságokon, 
sivatagokon át. A gyorsabb kommu-
nikáció érdekében a fal őrtornyai 
között tűz-, füst-, dob- és harangjel-
zést is használtak hírek továbbadá-
sára. A kínai nagy fal fővároshoz kö-
zel eső, felújított szakaszának meg-
tekintése. Visszatérés a főváros-
ba, majd az ebédet követően a tibeti 
buddhista kolostor, a Láma-temp-
lom, avagy a Yonghegong megte-
kintése. Ezután riksákkal látogatás 
a Tiltott város környékén található 
szűk, kanyargós utcákból és régi ud-
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helyén: a 652-ben épült Nagy Vad-
lúd Pagoda és a régi városfal, majd 
a páratlan terrakotta agyagkatonák 
megtekintése. A kínai agyagkatoná-
kat ie. 209-210-ben temették el az el-
ső kínai császárral, Qin Shi Huangdi-
vel, aki a több mint nyolcezer figurá-
ból álló terrakotta hadsereget azért 
formáztatta meg, hogy a lelkek vi-
lágában is legyen támasza birodal-
ma fenntartásában. A nap során le-
hetőség a kínai írásjegyek és tusfes-
tés megismerésére. Este továbbuta-
zás helyi repülőjárattal Hangzhou-ba. 
Transzfer a szállodába, szállás Hang-
zhou-ban. 

7. nap • Hangzhou
Városnézés Hangzhou-ban; a központ-
jában elterülő Nyugati-tavat Kína egyik 
legfestőibb vidékének tartják. A lankás, 
zöld dombokkal övezett tó illatozó ló-
tuszvirág-takarójával régi koroktól fog-
va ihletője a művészeteknek. Hajózás a 
Nyugati-tavon, majd a 60 méter magas 
Hat Harmónia Pagoda és a 326-ban 
alapított Lélek Rejteke kolostor és a több 
évezredes tradicionális kínai orvoslás 
múzeumának felkeresése, mely egy ré-
gi patikában kapott helyet. Később láto-
gatás egy teaültetvényen. Longjingben 
termelik Kína egyik leghíresebb zöldtea 
fajtáját. Szállás Hangzhou-ban.

8. nap • Wuzhen – Suzhou 
Látogatás a Nagy-csatorna mentén 
Wuzhen vízivárosába, melynek csator-
nákon átívelő ősi kőhídjai, kövezett ut-
cái és a házakat ékesítő finoman meg-
munkált fafaragásai különlegesek. Rö-
vid hajókirándulás evezős csónakok-
ban, majd továbbutazás Suzhouba, 
Jiangsu tartomány délkeleti részé-
be, mely gyönyörű kertjeiről, selyem-
termeléséről, csatornáiról nevezetes. A 
mintegy hétezer éves múltú városban 
a Szerény hivatalnok kertjének megte-
kintése, mely a város egyik legnagyobb 
és legszebb kertje, ahol csarnokok, pa-
vilonok, folyosók, harsány növény-
zet által szegélyezett tavak, mestersé-
ges szigetek sokasága tárul a látogatók 
szeme elé. Később a Selyemmúzeum 
megtekintése, majd vásárlási lehetőség 
egy selyemüzemben. A hagyomány 
szerint i.e. 2640-ben Xi Ling császár-
né szorgalmazta először a kiterjedt se-
lyemhernyó tenyésztést. Közel három-
ezer évig a selyemtermelés Kína mono-
póliuma volt. Szállás Suzhouban. 

A több ezer szoborból álló 
kínai agyaghadseregre 
véletlenül bukkantak kínai 
földművesek 1974-ben. 

Nyugati-tó, Hangzhou
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Bu-
dapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Hangzhou 
útvonalon, Peking – Xi’an útvonalon szuperexpressz vonattal, másodosztá-
lyon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi 
besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós el-
látás, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mér-
téke kb. 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. szeptember 12–22.
Kétágyas szobában 469 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 599 000 Ft/fő

2020. április 2–12.
Kétágyas szobában 459 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 589 000 Ft/fő

Illetékek 145 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj – hajókirándulás 11 000 Ft/fő

úton, Kína első bevásárlóutcáján. Fakul-
tatív programlehetőség: hajókirándulás 
a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

10. nap • Sanghaj – Budapest
Reggeli után a városnézés folytatá-
sa a Sanghaj Múzeumban, amely 
gazdag és magas színvonalú ősi kí-
nai bronz, kerámia, festészeti és kal-
ligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik. 
Később a csillogó sáfrány falairól fel-
ismerhető Jade Buddha Templom 
megtekintése, amelynek belsejében 
egy két méter magas, ékszerekkel 
feldíszített fehér jade Buddha szobor 
ül. Délután séta a futurisztikus Pu-
dong negyedben, ahol a felhőkarco-

lók között megtalálható a 468 mé-
ter magas Kelet Gyöngye tv-torony, a 
420 méteres Jinmao-torony, a csa-
vart formájú 632 méteres Shanghai 
Tower és a sörnyitóra emlékeztető 
492 méteres Shanghai World Finan-
cial Center. A körutazás zárásaként a 
Sky Deck kilátójáról vehető méltó bú-
csú Kínától. Transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás menetrend szerinti re-
pülőjáratokkal, átszállással. 

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a déli órákban. 

9. nap • 
Sanghaj 
Reggel transzfer 
Sanghajba, majd 
városnézés: az 
ó v á r o s ,  a  Y u 
Yuan (Örömök) 
Kertje, a francia 
koncessziós ne-
gyed és a hagyo-
mányokat tük-
röző, de újonnan 
épített elegáns 

bevásárlónegyed, a Xintiandi megláto-
gatása. Később séta a Bundon – Sang-
haj gyarmati korszakából szárma-
zó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing 

Yu Yuan (Örömök) Kertje, Sanghaj

77Ázsia



1. nap • Budapest – Peking 
Elutazás Budapestről Pekingbe menet-
rend szerinti járatokkal, átszállással a 
délutáni órákban.

Kína és Hongkong csodái

PEKING

GUILIN

YANGSHUO

HONGKONG

SANGHAJ

XI’AN

2. nap • Peking
Megérkezés délután Pekingbe. Este 
egy igazi pekingi kacsavacsora élmé-
nye vár az utazóra. Séta Peking leghí-
resebb bevásárló utcáján, a Wangfu-
jingon. Szállás Pekingben.

3. nap • Peking
Ismerkedés Kína második legna-
gyobb városával, mely nevének je-
lentése: „északi főváros”. Látogatás 
a Tienanmen téren. Az 1406 és 1420 
között épült Tiltott Város megtekin-
tése, amely a Ming- és a Csing-di-
nasztia uralkodóinak lakóhelye volt. 
Látogatás a Kunming-tó partján 
emelkedő Nyári Palotánál  és egy he-
lyi gyöngymanufaktúrában. Séta Li-
ulichang antik utcáján, végül vásár-
lási lehetőség a Selyem utca piaca-
in. Esti fakultatív programlehetőség: 
kungfu show. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking
A 2008-as pekingi olimpiai falu – a 
Madárfészek Stadion és a Pekingi 
Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka 
megtekintése kívülről, majd a Szel-

lemek Útja és a Ming császárok te-
metkezési helyének megtekinté-
se. Utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kí-
nai Nagy Fal Pekinghez legközelebb 
eső részéhez. A lenyűgöző Nagy Fal 
egyike a világ hét csodájának, a kü-
lönböző korszakokban épült falsza-
kaszok, erődítményrendszerek hosz-
sza megközelíti a 7200 km-t. Láto-
gatás egy tradicionális teaházban. 
Szállás Pekingben.

5. nap • Peking – Xi’an
Az Ég templomának - szó szerint le-
fordítva az Ég oltárának megtekinté-
se, amely az egyik legnagyobb kínai 
templomegyüttes. Az Égi Imádsá-
gok csarnokát a Vöröslépcső-híd köti 
össze a Mindenség Istenének temp-
lomával és a kőoltárral, ahol a csá-
szár mutatott be áldozatot az Ég-
nek és őseinek a téli napforduló ide-
jén. Peking további felfedezése Hu-
tong túra keretében, jellegzetes helyi 
riksákkal a város keskeny sikátora-
in. Délután transzfer a pályaudvar-
ra, elutazás szuperexpressz vonattal 
Xi’an városába. Szállás Xi’anban.

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók
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fa belső szerkezetet rejt, főcsarno-
kában három Buddha-szobor lát-
ható. Este fakultatív programlehe-
tőség: Tang dinasztia show. Szállás 
Xi’anban.

7. nap • Xi’an – Sanghaj
Városnézés Xi’anban, Kína egyko-
ri fővárosában, amely nevének jelen-
tése „örök béke”. Városnézés során a 
régi városfal megtekintése, majd lá-
togatás a Shanxi Történeti Múze-
umban. Délután elutazás helyi repü-
lőjárattal Sanghajba. Este fakultatív 
programlehetőség: akrobata show. 
Szállás Sanghajban.

8. nap • Sanghaj
Városnézés Sanghajban, Kína legna-
gyobb városában: az óváros, a Yu Yuan 
(Örömök) Kertje, a Sanghaj Múzeum, 
majd egy selyemfestő üzem megláto-
gatása. A csillogó sáfrány falairól felis-
merhető Jade Buddha Templom meg-
tekintése, amelynek belsejében egy 
két méter magas, ékszerekkel feldíszí-
tett fehér jade Buddha szobor ül. Séta 
a Bundon - Sanghaj gyarmati korsza-
kából származó méltóságteljes utcá-
ján, és a Nanjing úton, Kína első bevá-
sárlóutcáján. Fakultatív programlehető-
ség: hajókázás a Huang Pu folyón. Szál-
lás Sanghajban.

6. nap • Xi’an
Xi’an elsősorban az agyaghadsereg-
ről nevezetes, de innen indult a híres 
selyemút is. A városnézés rögtön a 
páratlan terrakotta katonák megte-
kintésével kezdődik. A kínai agyag-
katonákat ie. 209-210-ben temették 
el az első kínai császárral, Qin Shi 
Huangdivel, aki a több mint nyolce-
zer figurából álló terrakotta hadse-
reget azért formáztatta meg, hogy a 
lelkek világában is legyen támasza 
birodalma fenntartásában. A 652-
ben épült Nagy Vadlúd Pagoda meg-
tekintése. A Wende császárné emlé-
kének szentelt robusztus téglaépület 
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9. nap • Sanghaj – Guilin
Transzfer a repülőtérre, elutazás he-
lyi repülőjárattal Kína déli részére, 
Guilinbe, a Délkínai-hegyvidék jel-
legzetes mészkőtornyainak lábánál 
fekvő városba. Városnézés: a Nád-
fuvola cseppkőbarlang, az Elefán-
tormány-hegy, a Fubo-hegy megte-
kintése. Szállás Guilinben.

10. nap • Guilin – Yangshuo
Hajózás a Li-folyón a Tű-hegyek mentén 
Yangshuo városába. A hajóút során párat-
lan karsztképződmények, hegyek látha-
tók, a folyón tutajok úsznak, a parton biva-
lyok és lovak legelnek, különleges hangu-
latot áraszt a mesebeli táj. Yangshuo-ba 
érkezve séta a Nyugati utcán, a város leg-
régebbi utcáján. Este fakultatív programle-
hetőség: Liu San Jie fény show látványos 
előadása. Szállás Yangshuo-ban.

11. nap • Yangshuo – 
Guilin – Hongkong
Transzfer a vasútállomásra, eluta-
zás a legújabb szuperexpressz vonat-
tal Guilinből Hongkongba (kb. 3,5 óra), 
amely Makaó mellett a Kínai Népköz-
társaság különleges igazgatású terü-
lete. A nyüzsgő metropolisz a világ ke-
reskedelmi és gazdasági központja-
inak egyike. Felhőkarcolói, esti fényei 
ámulatba ejtik az utazót. Transzfer a 
szállodába, szállás Hongkongban.

12. nap • Hongkong (Makaó)
Egész napos szabadprogram Hong-
kongban vagy fakultatív kirándu-
lás komppal Makaóra, a volt portu-

gál gyarmatra, ahol városnézés: a Ma-
kaó Múzeum, a Szent Pál katedrális 
romjai, Largo do Senado – a portugál 
városrész főtere, a Lou Lim Lok kert, 
majd látogatás egy kaszinóban. Késő 
délután visszautazás komppal Hong-
kongba, ahol szállás.

13. nap • Hongkong 
Városnézés során ismerkedés a főbb 
nevezetességekkel: a Viktória csúcs 
siklóval, ahonnan káprázatos pano-
ráma nyílik a városra, a Repulse-öböl, 
az Aberdeen halászfalu, majd hajóká-
zás szampannal, a helyiek jellegzetes 
közlekedési eszközével. Transzfer a 
repülőtérre, elutazás Budapestre me-

Hongkong

Rizsföld, Guilin
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking/Hongkong – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Sanghaj 
– Guilin útvonalon, Peking – Xi’an között és Guilin – Hongkong között szupe-
rexpressz vonattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai 
szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban 
félpanziós ellátással (ebéd vagy vacsora a programok függvényében), progra-
mok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, fakultatív programok, 
borravalók (javasolt mértéke kb. 5 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. augusztus 9–22., 
2019. október 20. – november 2.
Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 829 000 Ft/fő

Illetékek 145 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Peking 
Kungfu show 18 000 Ft/fő

Xi’an 
Tang dinasztia show 11 000 Ft/fő

Sanghaj
Akrobata show 14 000 Ft/fő

Hajókázás 11 000 Ft/fő

Yangshuo
Liu San Jie fényshow 19 500 Ft/fő

Hongkong
Makaó 58 000 Ft/fő

netrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással a késő esti órákban.

14. nap • Hongkong – Budapest
Megérkezés Budapestre kora délután.
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Kínai nagy körút

1. nap • Budapest – Peking 
Késő délután elutazás Budapestről 
menetrend szerinti járatokkal, átszál-
lással Pekingbe. 

2. nap • Peking
Megérkezés délután Pekingbe, mely 
egyike a hat ősi fővárosnak, és csak 
a XV. században vált valódi császá-
ri fővárossá. Peking városképe ma is 
emlékeztet a régi Ming- és Csing-di-
nasztia kori négyzethálós elrende-

zésre. Transzfer a szállodába, majd 
séta a Wangfujingon, mely a város 
legismertebb bevásárlóutcája, látoga-
tás az Ízek utcáján. Pekingi kacsava-
csora. Szállás Pekingben. 

3. nap • Peking 
Látogatás a Tienanmen térre ,  a 
Mennyei  Béke kapujának terére , 
mely közel 440 ezer négyzetméte-
ren terül el. Itt található Mao ma-
uzóleuma, ahol kígyózó sor áll, hogy 
pillantást vethessenek az egyko-
ri elnökre, továbbá az Országos Né-
pi Gyűlés csarnoka, a Qian Men ka-
pu, a Népi Hősök emlékműve, a Kínai 
Nemzeti Múzeum és a Tienanmen 
kapu, mely a Tiltott város bejára-
ta. A Tiltott város – más néven Pa-
lotamúzeum megtekintése, mely 
1420-ban készült el. A császári ud-
varnak és előkelőségeknek fenntar-
tott palotaegyüttest hatalmas bel-
ső udvarok, paloták, pavilonok, csar-
nokok, kertek tagolják, és magas fal 
veszi körül, melynek minden sar-
kán emeletes tetőszerkezetű nyíl-
torony áll. Később a városközpont-
tól távolabb eső Nyári Palota felke-

resése, mely a Kunming-tó partján 
fekszik. Cixi anyacsászárné kétszer 
is újjáépíttette, mára a kiterjedt terü-
leten fekvő parkban templomok, pa-
vilonok, díszesen megfestett fedett 
folyosó, és a Márványhajó is találha-
tó. Ezt követően vásárlási lehetőség. 
Szállás Pekingben.

4. nap • Peking – Xi’an
Reggelit követően a Tian Tan vagyis 
az Ég templomának felkeresése, mely 
egy hangulatos parkban található. A 
templomegyüttes több részből áll: a 
38 méter magas, egyetlen szög nél-
kül készült Qinian Dian, vagyis az Égi 
Imádságok csarnokából, melynek ka-
zettás mennyezetén aranyozott sár-
kány és főnix látható, továbbá a Vö-
röslépcső-hídból, a Visszhang fal-
ból, a Mindenség Istenének templo-
mából és a kerek kőoltárból. Később 
utazás a Pekingtől északra találha-
tó kínai nagy falhoz. Útközben látha-
tó a Madárfészek Stadion és a Nemze-
ti Vízi Központ (vagy Vizeskocka), me-
lyek a 2008-as Nyári Olimpiai Játé-
koknak adtak otthont. A nagy fal több 
ezer kilométer hosszan kígyózik he-
gyeken, síkságokon, sivatagokon át. A 
gyorsabb kommunikáció érdekében 
az őrség a fal őrtornyai között tűz-
, füst-, dob- és harangjelzést is hasz-
nált a hírek továbbadására. A kínai 
nagy fal fővároshoz közel eső, felújí-
tott szakaszának megtekintése. Dél-

Tibettel és pihenéssel a trópusi Hainan szigeten

PEKING
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SANGHAJ
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YALONG-ÖBÖL 
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után utazás a pályaudvarra, elutazás 
szuper expressz vonattal Xi’an városába. 
Transzfer a hotelbe. Szállás Xi’anban.

5. nap • Xi’an 
Reggeli után városnézés Xi’anban - 
Kína Shaanxi tartományi székhelyén: 
a 652-ben épült Nagy Vadlúd Pago-
da és a régi városfal, majd a páratlan 
terrakotta agyagkatonák megtekin-
tése. A kínai agyagkatonákat ie. 209-
210-ben temették el az első kínai csá-
szárral, Qin Shi Huangdivel, aki a több 
mint nyolcezer figurából álló terra-
kotta hadsereget azért formáztatta 
meg, hogy a lelkek világában is legyen 
támasza birodalma fenntartásában. 
Szállás Xi’anban.

6. nap • Xi’an – Lhásza
Transzfer a repülőtérre és továbbu-
tazás helyi repülőjárattal a Tibeti Au-
tonóm Terület központjába, Lhászá-
ba. Transzfer a hotelbe, majd pihenés 
a szállodában, akklimatizálódás a vi-
lág egyik legmagasabban fekvő (3650 
m) városának magassági régiójához. 
Szállás Lhászában.

7. nap • Lhásza
Városnézés Lhászában: a Marpo-hegy-

re épült Potala Palota megtekintése, 
mely a mindenkori dalai láma - Tibet 
spirituális vezetőjének – rezidenciá-
ja volt 1959-ig, amikor is a 14. dalai lá-
ma, Tendzin Gyaco Indiába menekült. 
A palotakomplexum 13 emeletével és 
több mint ezer termével Tibet legna-
gyobb műemléke. Az első palota épí-
tése a VII. században kezdődött, majd 
ezt hozzácsatolták a nagyobb épü-
lethez mely ma is áll. Később látoga-
tás Tibet legszentebb templománál, a 
Jokhang templomnál és az azt körül-
vevő piaci bódékkal szegélyezett Bark-
horon. Alkonyatkor hatalmas tömegek 
végzik a zarándokkörüket a Jokhang 
körül, az óramutató járásának megfe-
lelően. Szállás Lhászában.

8. nap • Lhásza
A híres tibeti vezető és vallási filozó-
fus Tsongkhapa által a XIV. század-
ban alapított sárga kalapos gelugpa 
rendhez tartozó Sera és Drepung ko-
lostorok meglátogatása. A Drepung 
kolostor a XVII. században élte virág-
korát, négy iskolával rendelkezett és 
kb. tízezer szerzetessel, azonban má-
ra csak kevesebb mint ezren élnek itt. 
A Sera kolostor nevezetes a tanítvá-
nyok számára kötelező vitagyakor-
latokról, melyet rituális gesztusok kí-
sérnek. Később a Norbulingka meg-
tekintése, mely egykoron a Dalai lá-
mák nyári rezidenciája volt. Szállás 
Lhászában.

9. nap • Lhásza – Chengdu 
Reggeli, majd transzfer a repülőtér-
re és elutazás Chengduba, Szecsuan 
tartomány központjába. Kirándu-
lás a 154 kilométerre található vi-
lágörökségi helyszínre, Le Shanba, 
majd hajókirándulás a VIII. századból 
megmaradt sziklába vájt hatalmas 
méretű Dafóhoz, azaz Nagy Buddha 
szoborhoz. A szikla három folyó ve-
szélyes összefolyásánál épült, hogy 
védelmezze a hajósokat az örvé-
nyektől. Az óriási Buddha alak kifara-
gásából származó kőtörmelék feltöl-
tötte a folyó mederét, így beteljesítve 
építésének célját. Visszatérés Cheng-
duba. Szállás Chengduban. 

10. nap • Chengdu – Guilin
Látogatás a világ legszínvonalasabb 
pandatenyésztő- és kutatóközpont-
jában, a Pandanevelő Központban, 
ahol természetes környezetben óri-
ás- és vörös pandák láthatók. A pan-
dák idejük nagy részét bambuszevés-
sel és alvással töltik. Délután kirándu-
lás a Nép Parkban, a helyiek kedvelt 
pihenőhelyén. Spirituális kikapcsoló-
dást szolgálnak a parkban találha-
tó frissítő bonsai ligetek, mesterséges 
tavak és sziklakertek. Séta széles és 
keskeny sikátorok (Kuai Zhai Xiangzi) 
között, a város két ősi utcáján, majd 
a Jinli úton, ahol tradicionális étele-
ket kínáló bárok, üzletek és kézműves 
boltok sokasága nyújt lehetőséget vá-
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sárlásra, a helyi kultúra megismeré-
sére. Este transzfer a repülőtérre és el-
utazás kései járattal Guilinbe, a Dél-
kínai-hegyvidék jellegzetes mészkő-
tornyainak lábánál fekvő városába. 
Szállás Guilinben.

11. nap • Guilin – 
Yangshuo – Guilin
Reggeli után hajózás a Li-folyón a 
Tű-hegyek mentén Yangshuóba. A 
hajóút során páratlan karsztképződ-
mények, hegyek láthatók, a folyón 
tutajok úsznak, a parton bivalyok és 
lovak legelnek, különleges hangulatot 
áraszt a lenyűgöző táj. Yangshuóba 
érkezve séta a Nyugati utcán, a vá-
ros legrégebbi utcáján.  Később visz-
szatérés Guilinbe autóbusszal. Szál-
lás Guilinben.

12. nap • Guilin – Hainan 
Guilin és környékének felfedezése: a 
Nádfuvola cseppkőbarlang, az Elefánt-
ormány-hegy, a Fubo-hegy megtekin-
tése, majd transzfer a repülőtérre és el-
utazás helyi járattal Hainan sziget dé-
li részére, Sanya városába. Transzfer 
a szállodába. A sziget a Dél-kínai-ten-
ger gyöngyszeme, igazi trópusi paradi-
csom. Szállás a festői Yalong-öbölben 
található hotelben. 

13 – 15. nap • Hainan
Szabadprogram és pihenés a tenger-

parton, reggelivel. A Sanyától 20 km-
re fekvő Yalong-öblöt buja zöld he-
gyek veszik körül, híres páratlan szép-
ségű homokos tengerpartjáról. A part-
közeli korallzátonyok gazdagságában 
könnyűbúvárok gyönyörködhetnek, de 
üvegfenekű hajókról is megtekinthető 
a tenger színes világa.
Fakultatív programlehetőségek 
Hainanon:
• Félnapos látogatás a homokos ten-
gerpartjairól, divatos éttermeiről és 
boltjairól híres Sanyába, majd a Lu-
huitou parkba.
• Egész napos kirándulás a sziget 
buddhista központjába, a Nanshan 
Culture Zone-ba, melynél egy 108 mé-
teres óriási szobor őrzi a tengerpartot, 
továbbá látogatás a Világvége sziklák-
hoz (Tianyahaijiao), mely hasonlatos a 
Seychelle-szigeteken található jelleg-
zetes formációkra.
• Egész napos hajókirándulás a me-
sés Wuzhizhou korallszigetre.

16. nap • Hainan – 
Sanghaj – Qibao 
Reggel transzfer a repülőtérre és uta-
zás Sanghajba, a vibráló metropo-
liszba. Utána látogatás mára Sang-
hajhoz tartozó Qibao ősi városában, 
ahol a régi Kína mutatja meg arcát. 
Felújított épületei múzeumoknak, üz-
leteknek, éttermeknek, kerteknek és 
teaházaknak adnak otthont. Később 

a francia koncessziós negyed és a 
hagyományokat tükröző, de újon-
nan épített elegáns bevásárlónegyed, 
a Xintiandi meglátogatása. Fakulta-
tív programlehetőség: hajókirándu-
lás a Huang Pu folyón. Szállás Sang-
hajban.

17. nap • Sanghaj – (Hangzhou)
Reggeli és szabadprogram Sanghaj-
ban, ebéd és vacsora egyénileg.
Fakultatív programlehetőség: egész 
napos kirándulás Hangzhou-ba, 
ebéddel. A város központjában elte-
rülő Nyugati-tavat Kína egyik legfes-
tőibb vidékének tartják. A lankás, zöld 
dombokkal övezett tó illatozó lótusz-
virág-takarójával régi koroktól fog-
va ihletője a művészeteknek. Hajó-
zás a Nyugati-tavon, majd a 60 méter 
magas Hat Harmónia Pagoda, a 326-
ban alapított Lélek Rejteke kolostor 
és a több évezredes tradicionális kí-
nai orvoslás múzeumának felkeresé-
se, mely egy régi patikában kapott he-
lyet. Később látogatás egy teaültetvé-

A Tű-hegyek Guilinnél
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking és Sanghaj – 
Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Lhásza – 
Chengdu – Guilin – Sanya – Sanghaj útvonalon, Peking – Xi’an útvonalon szu-
perexpressz vonattal, másodosztályon, a körutazás során légkondicionált au-
tóbusszal, 16 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, (kivétel Hainan szigeten és a 17. napon 
reggelis ellátás a szabadprogram során),  a leírás szerinti programok belépők-
kel, magyar idegenvezető, tibeti belépési engedély.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt 
mértéke kb. 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, ebéd vagy vacsora Hai-
nan szigeten és a 17. napon, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.

2019. október 16. – november 3.
Kétágyas szobában 1 299 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 569 000 Ft/fő

Tengerre néző szoba 
felára Hainanon 32 000 Ft/fő

Illetékek 239 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám 10 fő)
Hainan
Sanya 18 000 Ft/fő

Nanshan, 
Világvége-sziklák 28 000 Ft/fő

Wuzhizhou korallsziget 24 000 Ft/fő

Sanghaj 
Hajókirándulás  11 000 Ft/fő

Hangzhou 36 000 Ft/fő

nyen. Longjingben termelik Kína egyik 
leghíresebb zöldtea fajtáját. Visszaté-
rés és szállás Sanghajban.

18. nap • Sanghaj – Budapest 
Sanghaji városnézés: az óváros, a 
Yu Yuan (Örömök) kertje, majd a csil-
logó sáfrány falairól felismerhető 
Jade Buddha Templom megtekinté-
se, amelynek belsejében egy két mé-

ter magas, ékszerekkel feldíszített fe-
hér jade Buddha szobor ül. Később séta 
a Bundon – Sanghaj gyarmati korsza-
kából származó méltóságteljes utcá-
ján, és a Nanjing úton, Kína első bevá-
sárlóutcáján. Délután a futurisztikus 
Pudong negyed felfedezése, ahol a fel-
hőkarcolók között megtalálható a 468 
méter magas Kelet Gyöngye tv-to-
rony, a 420 méteres Jinmao-torony, a 

csavart formájú 632 méteres Shang-
hai Tower és a sörnyitóra emlékeztető 
492 méteres Shanghai World Financial 
Center. A körutazás zárásaként a Sky 
Deck kilátójáról vehető méltó búcsú Kí-
nától. Transzfer a repülőtérre. Hazauta-
zás menetrend szerinti repülőjáratok-
kal, átszállással. 

19. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a déli órákban.

Kézzel festett kínai legyezők

Sanghaj
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Szilveszter
Pekingben

1. nap • Budapest – Peking
Elutazás kora délután Budapestről 
Pekingbe menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással.

2. nap • Peking
Megérkezés a délelőtti órákban Pe-
kingbe, majd ismerkedés Kína máso-
dik legnagyobb városával, melynek 
neve azt jelenti: „északi főváros”. Láto-
gatás a világ legnagyobb terén, a Ti-
an’anmen téren. Itt található a Mao 
Mauzóleum, az Országos Népi Gyűlés 
csarnoka, valamint a Palotamúzeum 
bejárata. Az 1406-1420 között épült 
Tiltott Város megtekintése, mely a 
Ming- és a Csing-dinasztia uralkodó-
inak lakóhelye volt és 24 császár 
uralkodott itt csaknem 500 éven ke-
resztül. Ezután riksákkal látogatás a 
Tiltott város környékén található 
szűk, kanyargós utcákból és régi ud-
varházakból álló hutongokban, ahol 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, valamint a városnézés során légkondicionált au-
tóbusszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a program szerinti belépőjegyek, ma-
gyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mér-
téke 4-5 USD/fő/nap), fakultatív program, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.

2019. dec. 28. – 2020. jan. 2.
Kétágyas szobában 199 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 249 000 Ft/fő

Illetékek 135 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív program ára
(minimum létszám: 10 fő)
Szilveszteri vacsora 19 000 Ft/fő

ismerkedés a helyiek mindennapjai-
val. Szállás Pekingben.

3. nap • Peking – kínai nagy fal
Délelőtt félnapos kirándulás a kínai nagy 
falhoz, mely több ezer kilométer hosszan 
kígyózik hegyeken, síkságokon, sivatago-
kon át. A világ legnagyobb ember által al-
kotott létesítménye közel kétezer évig 
épült Kína északi határán, célja az északi 
nomád törzsek távoltartása volt. Útköz-
ben a 2008-as pekingi olimpiai falu, a 
Madárfészek Stadion és a Pekingi Nem-
zeti Vízi Központ – más néven a Vizes-
kocka látható. Délután szabadprogram, 
vásárlási lehetőség. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking   
Reggel a Nyári Palota felfedezése, 
mely az uralkodók menedékeként 
szolgált a nyári hőségek idején. Cixi 
anyacsászárné kétszer is újjáépíttette, 
mára a kiterjedt területen fekvő park-
ban templomok, pavilonok, díszesen 
megfestett fedett folyosó, és egy Már-
ványhajó is található. Később látoga-

tás Peking legszentebb császári 
templomához. A taoista Ég temploma 
egy hatalmas park közepén terül el, 
amelyet reggelenként tai ji quan gya-
korlók töltenek meg és a császárok 
600 éven át járultak ide minden év-
ben rituális szertatásaikkal őseik tisz-
teletére, valamint a jó termésért 
imádkozni. Este szabadprogram. Fa-
kultatív szilveszteri vacsora egy helyi 
étteremben. Szállás Pekingben. 

5. nap • Peking   
Reggeli a szállodában, délelőtt szabad-
program. Később a tibeti buddhista ko-
lostor, a Láma-templom, avagy a 
Yonghegong megtekintése, majd séta a 
híres bevásárlóutcán a Wangfujin g on 
és az Ízek utcáján. Este transzfer a re-
pülőtérre és hazautazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

6. nap • Peking – Budapest   
Megérkezés Budapestre a délelőtti 
órákban.

Csoportos
városlátogatás

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló
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1. nap • Budapest – Tokió
Elutazás Budapestről Tokióba a me-
netrend szerint.

2. nap • Tokió
Megérkezés Tokióba este, transzfer a 
szállodába. Szállás Tokióban.

3. nap • Tokió
Reggeli, majd városnézés Tokióban. A 
város mindig meg tud újulni és soha 
nem alszik, naponta új bárok, éttermek, 
szórakozóhelyek nyílnak utcáin. Hatal-
mas metropolisz, gazdag, csillogó, ha-
gyományos és ultramodern egyben. A 
Sensoji templom Asakusában, a Naka-
mise bevásárló utca, a Ginza negyed, a 
Meiji Jingu szentély és az Omotesando 
megtekintése, majd a Tokyo Metropoli-
tan torony a 202 méter magas kilátó-
val, ahonnan tiszta időben a Fuji csú-
csa is látszik. Szállás Tokióban.

4. nap • Tokió (Nikkó) 
Reggeli a szállodában, szabad prog-
ram Tokióban a metropolisz egyé-
ni felfedezésére. Fakultatív programle-

Japán
Világörökségek és őszi lombhullás

hetőség: kirándulás Nikkóba, a Tokió-
tól 140 km-re, a Tocsigu prefektúra he-
gyei között fekvő városba, ahol az ősi 
és az új látnivalók ötvöződnek és a só-
gunok korának világa elevenedik meg. 
A város felfedezése: a Toshogu kegy-
hely - 400 éves szent hely az Edo peri-
ódusból, a Nantai hegy vulkanikus krá-
terében létrejött Chuzenji-tó és felet-
te Japán egyik legnagyobb vízesése, a 
97 méter magas Kegon-vizesés. Szál-
lás Tokióban

5. nap • Kamakura
Reggeli után elutazás Kamakurába au-
tóbusszal. A város és egykori politi-
kai központ Tokiótól 50 km-re, alig egy 
órányi utazásra található. A templo-
mok, szent helyek és történelmi épü-
letek sokasága miatt a turisták ked-
velt úti célja. Városnézés: Tsurugao-
ka Hachiman szentély, Hase Kannon 
templom, Kotokuin templom és a Nagy 
Buddha – a több, mint 13 méter magas 
bronz Buddha szobor, mely a XIII. szá-
zadban készült, eredetileg egy temp-
lom belsejében volt elhelyezve. Transz-

fer a Kawaguchi-tóhoz, ahonnan tisz-
ta idő esetén szépen láható a Fuji csú-
csa és a hegység egyik legszebb tava, 
valamint a forró vízű forrására épült 
üdülőhely. Vacsora és szállás Naru-
sawa-murában.

6. nap • Matsumuto
Reggeli, majd látogatás az Itchiku Ku-
bota Szépművészeti Múzeumban. It-
chiku Kubota a XIV. századi kimonó-
festészet - vagy selyemfestészet - vi-
lágát hozta vissza modern korba és a 
múzeumban sok gyönyörű alkotása 
látható. Elutazás Matsumotóba, ahol 
látogatás egy miso készítő üzemben. 
Matsumoto hegyekkel körülvett váro-
sa népszerű a turisták körében nem 
csupán kulturális látnivalói, hanem 
értékes termékei: hőforrásai, wasa-
bi farmja miatt is. A program közben 
a Matsumoto kastély meglátogatása, 
mely a XVI. századból való és Japán 
egyik legértékesebb műemléke. Va-
csora és szállás Takayamában.

7. nap • Takayama – Shirakawa
Takayama a hegyvidéki  Hida régi-
óban fekszik, óvárosa az egyik leg-
szebben megőrzött hagyományos 
negyed Japánban. Épületei a közép-
kor legkiemelkedőbb munkájú ácsai-
nak műveit őrzik. Reggeli után gyalo-
gos városnézés Takayamában, a reg-
geli piac meglátogatása. Végezetül 
séta az óvárosban a  Kamisannoma-
chi utcán és a Takayama Jinya XVII. 
századi hivatali épületek megtekin-
tése. Elutazás Kanazawába, útközben 
rövid megálló Shirakawában. Megér-
kezés után látogatás egy szaké üzlet-
ben és szállás Kanazawában. 

TOKIÓ 

SHIRAKAMWA 

FUJI 
KAMAKURA 

MATSUMOTO 

TAKAYAMA 

KANAZAWA 

KAWAGUCHI-TÓ

KIOTÓ 

OSZAKA 
NARA

HIROSIMA 

MIYAJIMA 

Magyar
Idegenvezető
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körutazás
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8. nap • Kanazawa
Reggeli, majd városnézés gyalogosan 
Kanazawában, belépővel a Kenrokuen 
parkba, mely Japán három legszebb 
parkjának egyike és a XIX. században 
nyílt meg a nagyközönség előtt. Séta a 
városi teaházak utcáján, mely az Edo 
időben keletkezett és a Kanazawában 
lévő három tea utca egyike. Elutazás 
Kiotóba, szállás.

9. nap • Kiotó
Kiotó: főváros és uralkodói székhely 
volt a VIII-XIX. század között, ma az or-
szág hetedik legnagyobb városa. Törté-
nelme során számtalan háború, rom-
bolás dúlta szét, de szerencsére a XX. 
században megmenekült a továb-
bi csapástól, így számtalan templom, 
szent hely és felbecsülhetetlen értékű 
műemlék maradt meg az utókornak. 
Reggeli után egész napos kirándulás:  
Kinkakuji templom, Nijo kastély, Kiyo-
mizu templom (forgalom függvényé-
ben a Sagano bambuszerdő és a Tog-
etsu híd) megtekintése,  séta Gionban.
Visszautazás Kiotóba, szállás.

10. nap • Hirosima –
 Itsukushima
Reggeli, majd transzfer a pályaudvarra, 
elutazás Shinkanzen szuperexpresszel 
Hirosimába. Megérkezés után továbbu-
tazás helyi vonattal Miyajimaguchiba 
és komppal Miyajimába. Látogatás az 

Itsukushima kegyhelyen. Visszautazás 
Hirosimába: a Béke Emlék Múzeum és 
az Atombomba Dóm meglátogatása, 
melynek váza az 1945. augusztus 6-án 
Hirosimát ért atomtámadásban meg-
maradt, s azóta is romosan áll örökké 
emlékeztetve az utókort a tragédiára. 
Vacsora és szállás Hirosima környékén.

11. nap • Kurashiki – Himeji
Reggeli után elutazás Kurashikibe, út-
közben Sanyo Jidosyado látható. Ku-
rashikiben a XVI-XIX. századi Edo pe-
riódusból való kanálisok romantikus 
hangulatot árasztanak. A város egykor 
rizselosztó hely volt, és neve is a keres-
kedőházakra utal, ahol a terményt tá-
rolták. Ezek a házak ma múzeumok-
nak, kiállításoknak adnak otthont. Séta 
az óvárosban - Bikan városrész. Eluta-
zás Himejibe, látogatás a Himeji kas-
télyban (a vártorony látogatást a prog-
ram nem tartalmazza), majd a Kokoen 
kertek megtekintése. Transzfer Osza-
kába, megérkezés után szállás.

12. nap • Oszaka – Nara
Oszaka Japán második legnagyobb 
metropolisza, egykori régiós székhely 
és politikai központ. Manapság sok lát-
ványossága mellett gasztronómiájáról 
is híres. Reggeli, majd egész napos ki-
rándulás Narába és városnézés Osza-
kában. Narában, Japán ősi fővárosá-
ban a Nara park meglátogatása és be-

lépő a Kasuga-Taisha búcsújáróhelyre. 
Oszakában látogatás a Dotonbori ne-
gyedben. A negyed kanális köré épült, 
híres gasztronómiájáról és középkori 
hangulatáról. A neonnal kivilágított ka-
nális sétányán rengeteg turista és helyi 
látogató élvezi a kellemes hangulatot. 
Ebéd a program közben egy sushi ét-
teremben, a sushi készítés élményével. 
A program közben belépő a Umeda Sky 
épületébe, ahonnan csodás kilátás nyí-
lik a városra. Szállás Oszakában.

13. nap • Oszaka (Uji)
Reggeli, majd szabad program vagy fa-
kultatív program keretében félnapos ki-
rándulás Ujiba - Az ország második leg-
fontosabb történelmi és kulturális köz-
pontja a Kiotó és Nara között fekszik. 
Városnézés és részvétel egy igazi japán 
tea ceremónián. Szállás Oszakában. 

14. nap • Oszaka – Budapest
Reggeli után szabad program, vagy fa-
kultatív programlehetőség: kirándu-
lás Isébe. Ise Jinguban 125 shinto szen-
tély található Amaterasu napisten-
nek ajánlva, ahol évente 1500 rituá-
lét tartanak a királyi család jólétéért, 
a békéért és a gazdag termésért. Sé-
ta a szállodából a pályaudvarra (a ho-
telben csomagszoba áll rendelkezés-
re 10 óra után),  elutazás a kb. 2 órányi-
ra  lévő Ise helységbe. Megérkezés után 
gyalogos városnézés belépővel az Ise 
Jingu szentélybe és séta a hangula-
tos Okage Yokocho eredeti házai kö-
zött. 16 óra körül visszautazás Oszaká-
ba és transzfer a repülőtérre, visszauta-
zás Budapestre átszállással.

15. nap
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Tokió / Oszaka - Bu-
dapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált au-
tóbusszal, illetve vonattal, 12 éjszaka szállás középkategóriájú szállodák 
kétágyas szobáiban, 12 alkalommal reggeli és 1 alkalommal ebéd, 3 alka-
lommal vacsora a leírás szerint, a leírás szerinti programok belépők nélkül, 
magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, fakultatív progra-
mok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. november 7-21.
Kétágyas szobában 899 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 144 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 42 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Nikko 64 000 Ft/fő

Uji 42 000 Ft/fő

Ise 52 000 Ft/fő

Előkészületben:
2020. tavasz – a cseresznyefa-
virágzás idején
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1. nap • Budapest – Hanoi 
Kora délután elutazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállások-
kal Hanoiba. 

2. nap • Hanoi
A déli órákban érkezés a vietnámi fő-
városba, Hanoiba. Transzfer a szállo-
dába és ismerkedés a francia gyarma-
ti időszak jeles épületeivel, majd a já-
dezöld vizű Hoan Kiem-tó környéké-
nek felfedezése, mely a „visszaadott 
kard tava” nevet kapta. Itt látható a 

Vietnám – Kambodzsa
A Khmer Birodalom nyomában

Teknőstorony, az 1845-ben fából épült, 
pirosra festett Felkelő Nap hídja, mely a 
Ngoc Son templomhoz vezet. Később 
séta az óvárosban, mely a „36 utca” 
negyedeként ismert, ahol külön utcát 
kaptak az egyes mesterségek képvise-
lői, illetve boltjai: a selyemárusok, a kel-
mefestők, az aranyművesek, a legye-
ző- és ernyőkészítők, kosárfonók stb. 
Vásárlási lehetőség. Szállás Hanoiban.

3. nap • Hanoi
Reggeli után Ho Si Minh, a modern Vi-
etnám megalapítójának mauzóleuma 
(kívülről), a koloniális stílusú Kormány-
zói Palota, az Egyoszlopos Pagoda és 
az 1070-ben épített Irodalom Templo-
maként ismert első vietnámi egyetem 
megtekintése következik. Az eredeti-
leg Konfuciusz tiszteletére emelt épít-
ményben megismerkedhet a látoga-
tó a vietnámi kézírás művészetével is. 
Később a Nyugati-tó, a buddhista Tran 
Quoc pagoda, majd az egyedülálló vízi 
bábszínház műsorának megtekintése. 
Szállás Hanoiban.

4. nap • Ninh Binh 
Reggeli, majd elutazás Ninh Binh tarto-
mányba, Hoa Lu helységbe, ahol a Dinh 
és Le királyság templomai találhatók 
mélyen a dzsungelben rejtőzve. A prog-
ram közben ebéd. Kora délután tovább-
utazás Gia Hung faluba, kerékpározás 

a folyóparton és ismerkedés a helyi kö-
zösség életével. A nap további részé-
ben hajókázás a Van Long Természet-
védelmi terület vizein, ahol a partokat 
rizsföldek és karszthegyek szegélyezik. 
Szállás Ninh Binh-ben.

5. nap • Halong-öböl
Reggeli után elutazás a Halong-öböl-
höz. Megérkezés a déli órákban a ki-
kötőbe, majd hajóra szállás „a leszál-
ló sárkány öblében”, mely világszer-
te ismert természeti szépségéről. Ha-
talmas sziklák, kis szigetek és trópusi 
növényzet színesíti a tájat. Az öböl kö-
zel 1900 szigettel büszkélkedhet, me-
lyek közül jó néhány teljesen lakat-
lan. A térség 1994 óta az UNESCO Vi-
lágörökség része. Teljes ellátás (reg-
geli, ebéd, vacsora) és szállás a hajón.

6. nap • Halong-öböl – 
Siem Reap
Reggeli után visszautazás a kikötő-
be, búcsú a Halong-öbölben ringató-
zó hajók és a festői sziklaformációk fe-
lejthetetlen látványától. Leszállást kö-
vetően transzfer Hanoi repülőterére és 
utazás Siem Reapbe, Kambodzsába. 
Szállás Siem Reapben.

7. nap • Siem Reap – 
Angkor Thom – Angkor Wat 
Reggeli után egész napos kirándulás 
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keretében Angkor Thom, Ta Prohm és 
Angkor Wat meglátogatása. A program 
Angkor Thomban („nagy város”) kez-
dődik a déli kapunál a XII-XIII. századi 
épületek meglátogatásával. A három-
teraszos, piramis alakú Bajon-temp-
lom legfőbb dísze az 54 lótuszvirá-
got mintázó „arcos torony”, melyeken 
196 óriási faragott arc mosolyog le-
hunyt szemmel. Ezt követi az Elefánt 
terasz, az egykori nagyszabású né-
pünnepélyek helyszíne, majd a Leprás 
király terasza. Később a XII-XIII. szá-
zad fordulóján épült Ta Promh ma-
hájána buddhista templom-kolostor 
megtekintése, melynek különleges-
sége, hogy ma is úgy látható, ahogy 
a régészek az őserdő mélyén ráta-
láltak: hatalmas fák fogságában, in-
dákkal benőve. Délután Angkor Wat 
megtekintése, mely a khmer kultú-
ra aranykorában épült, ma is műkö-
dő vallási központ és Délkelet-Ázsia 
egyik legnagyobb turistalátványos-
sága. A lélegzetelállító épületegyüt-
tesen több tízezer szobrász, kőfa-
ragó és munkás dolgozott 30 évig 
mintegy 5 millió tonna homokkő fel-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Hanoi és Siem Reap 
– Budapest útvonalon, valamint belföldi járatokkal Hanoi – Siem Reap – Ho 
Si Minh-város útvonalon turista osztályon, a körutazás során autóbusz-
szal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák két-
ágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok belépőkkel, 
magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mérté-
ke 45 USD/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. november 8–18.,
2020. március 13–23.
Kétágyas szobában 555 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 685 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Vietnami vízumdíj 28 000 Ft/fő

Kambodzsai vízumdíj 15 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

használásával, melyet 40 kilométer-
ről, csatornákon kellett ideszállítani. 
A lótuszrügy alakú tornyokat össze-
kötő árkádos folyosókon csodálatos 
domborművek mesélik el a khmer 
nép történetét. A naplemente meg-
tekintése a Pre Rup romoknál, majd 
visszatérés a szálláshelyre.  Szállás 
Siem Reapben.

8. nap • Tonle Sap-tó – 
Siem Reap – Ho Si Minh-város
Reggeli után utazás Kompong Khle-
angba, az úszó faluba. Csónakázás a 
Tonle Sap tavon, a cölöpökön álló há-
zak között, ismerkedés a helyiek vízi 
életmódjával. Délután Banteay Sam-
re, majd Banteay Srei felfedezése, 
ahol a khmer építészet legszebb al-
kotása, a rózsaszín homokkőből épült 
Nők Citadellája látható, részletgazdag 
faragásokkal, domborművekkel. Ké-
sőbb transzfer a repülőtérre és uta-
zás az egykori Saigonba. Megérkezés 
után transzfer a szállodába, szállás 
Ho Si Minh-városban.

9. nap • Ho Si Minh-város – 
Mekong-delta
Reggeli, majd egész napos kirándu-
lás a Mekong-deltához. Hajózás a Me-
kong-folyón, ismerkedés az élettől 

lüktető deltavidék vízi- és növényvi-
lágával, mangroveerdőivel, a dúsan 
termő ültetvényeivel, a lakóinak éle-
tével, és az általuk készített kézmű-
ves termékekkel. Ebéd egy helyi ét-
teremben, mekongi specialitásokkal. 
Délután visszautazás és szállás Ho Si 
Minh-városban.

10. nap • Ho Si Minh-város
Délelőtt látogatás a híres Cu Chi alag-
utakhoz. Az eredeti alagútrendszer 
hossza 200 km volt, de ebből mára 
már csak 120 km maradt meg. A viet-
námi háború alatt a vietkongok kór-
házakat, lakásokat, fegyvertárolókat, 
iskolákat rendeztek itt be, gyakorlati-
lag a föld alatt éltek és innen indítot-
ták támadásaikat is. Délután város-
nézés Ho Si Minh-városban, látoga-
tás az Újraegyesítés Csaronokához, 
majd a Notre Dame katedrálishoz és 
a gyarmati időkből megmaradt jel-
legzetes épületekhez: Dong Khoi ut-
ca, Continental Hotel, Operaház, Vá-
rosháza, Régi Postahivatal. Vásárlási 
lehetőség a híres Ben Thanh piacon. 
Transzfer a repülőtérre, hazautazás 
Budapestre átszállással.

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre délben.

Ta Prohm templomegyütte-
se az őserdő mélyén bújik 
meg, s kígyókként szövik 
át az óriási fák gyökerei.
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1. nap • Budapest – Bangkok
Elutazás Budapestről a kora délutáni 
órákban menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással Bangkokba, a min-
dig nyüzsgő, színes és lüktető metro-
poliszba, mely a XVIII. századtól Thai-
föld fővárosa.

2. nap • Bangkok
Megérkezés a déli órákban Bang-
kokba, majd transzfer a szállodába. 
A szállodai szobák elfoglalása után 
szabadprogram. 
Fakultatív programlehetőség: láto-
gatás a Baiyoke Sky Towerben, majd 
vacsora egy helyi étteremben és sé-

Észak-thaiföldi körutazás
Pihenéssel Phuketen

ta a Khao San Roadon. A Baiyoke Sky 
Tower Thaiföld második legmaga-
sabb épülete, 309 méteres magas-
ságával és 88 emeletével igen impo-
záns látványt nyújt, ahonnan léleg-
zetelállító kilátás nyílik a városra. A 
Khao San Road Bangkok híres-hír-
hedt vásárlóutcája, a hátizsákos tu-
risták gyülekezőhelye. A mondás sze-
rint itt minden – vagy legalábbis min-
dennek a másolata – beszerezhe-
tő, ami mégsem, az megrendelhető. 
Szállás Bangkokban.

3. nap • Bangkok
Reggelit követően Bangkok ikonikus 
látnivalóinak megtekintése: az Arany 
Buddha, a Fekvő Buddha templomok, 
valamint a Smaragd Buddha templo-
ma és a Királyi Palota meglátogatása. 
Később hajókirándulás a Chao Praya 
folyó nyugati partján elterülő Thon-
buriba, mely kiváló alkalom a helyi-
ek egyszerű életébe való bepillantás-
ra. A városnegyed javarészt megőriz-
te a régi főváros látképét: a település 
útjai tuktukokkal zsúfoltak, de a ren-
geteg khlong (csatorna) vízi útként is 
szolgál, így a csónak is általánosan el-
terjedt közlekedési eszköz. A több száz 
csatorna felett, a cölöpökre épült la-
kóházakat máig használják. Érke-
zés a szállodába késő délután, szállás 
Bangkokban.

4. nap • Bangkok
Kirándulás a Maeklong vasúti piacra, 
mely Thaiföld egyik legnagyobb ten-

geri halpiaca és érdekessége. hogy 
1904 óta a keskeny nyomtávú, lomha 
Maeklong vasútvonal szeli át. Ami-
kor a vonat közeledtét csengő jelzi, az 
árusok villámgyorsan csukják ösz-
sze ponyváikat és pakolják összébb 
portékáikat – innen ered a piac má-
sik neve: Hoop Rom Market (ernyő le-
engedő piac). Ezt követően látogatás a 
Damnoen Saduak úszó piacon, ahol 
az árusok a hagyományokhoz híven 
csónakokból kínálják színes porté-
kájukat, gyümölcsöket és kézműves 
termékeket. Ebéd után visszautazás 
Bangkokba. Szállás Bangkokban.

5. nap • Bangkok – 
Ayutthaya – Pitsanulok
Látogatás a Bang Pa In palotánál, 
amely a thai uralkodók nyári reziden-
ciája volt. Utazás autóbusszal a ré-
gi királyság fővárosába, a XIV. század-
ban alapított Ayutthayába, melynek 
lenyűgöző romvárosa a világörökség 
része és a kambodzsai Angkor Wat 
épületegyütteséhez hasonlatos, csak 
sokkal nagyobb területen található. 
Ebéd után látogatás a Lopburiban ta-
lálható Majmok templomában, szál-
lás Pitsanulokban.

6. nap • Pitsanulok – 
Sukhothai – Chiang Rai
Városnézés a több mint fél évezredes 
múltra visszatekintő kereskedőváros-
ban, Pitsanulokban, majd továbbu-
tazás Sukhothai, az első thai király-
ság fővárosának érintésével Chiang 
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Raiba, az ország legészakibb tarto-
mányának központjába. Napközben 
ebéd, szállás Chiang Raiban.

7. nap • Chiang Rai
Chiang Rai hegyvidékes tartománya a 
burmai és laoszi határ közelében fek-
szik, ahol a három ország határai ta-
lálkoznak. Reggeli után látogatás az 
egyedülálló, vakítóan fehér színben 
pompázó Wat Rong Koon templom-
nál. Ebéd egy helyi étteremben, majd 
hajókázás a Mekong folyón, a Laosz-
hoz tartozó Don Soa szigeten található 
piac érintésével. A világ 11. legnagyobb 
folyója Kína délkeleti részén ered és öt 
országon át kanyarogva éri el a Dél-kí-
nai tengert. Szállás Chiang Raiban.

8. nap • Chiang Rai – Chiang Mai
Látogatás a hosszúnyakú padong 
törzsnél, mely arról nevezetes, hogy az 
asszonyok a szépség jelképeként sár-
garéz gyűrűket viselnek a nyakukon, 
karjukon és lábukon. Egy órás hajóút 
megtétele után megérkezés a Kok fo-
lyó partján található Baan Ruammit 

faluba, ahol Észak-Thaiföld egyik leg-
nagyobb elefántfarmja található. Szál-
lás és vacsora Chiang Maiban.

9. nap • Chiang Mai
Városnézés Thaiföld második legna-
gyobb városában, a XIII. században 
alapított Chiang Mai-ban, melyet az 
észak fővárosának is neveznek. A vá-
ros fölött, egy hegyen magasodó Wat 
Phrathad Doi Suthep templom meg-
tekintése. A templomhoz 309 lépcső-
fokon lehet feljutni, ahonnan lélegzet-
elállító kilátás nyílik a környék hegyire 
és völgyeire. Rövid bambusztutajozás 
a Mae Tang folyón, majd egy orchi-
deafarm érintésével visszatérés Chi-
ang Maiba. Ebéd egy helyi étterem-
ben, majd szabadprogram. Szállás 
Chiang Maiban.

10. nap • Chiang Mai – Phuket
Transzfer a repülőtérre, utazás Phu-
ketre. Az üdülőparadicsom számtalan 
szolgáltatásával, széles, homokos ten-
gerpartjával ideális helyszín a nyugodt 
kikapcsolódásra, családi nyaralásra 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bangkok és Phuket –
Budapest útvonalon, Chiang Mai – Phuket útvonalon helyi repülőjárattal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi három- 
és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, a körutazás során félpanzi-
ós ellátással, Phuketen  reggelivel, programok belépőjegyekkel, magyar nyel-
vű idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, borravalók (javasolt mértéke 5 
USD/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.

2020. január 11–24.
Kétágyas szobában 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 679 000 Ft/fő

Illetékek 179 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Baiyoke Sky Tower 19 000 Ft/fő

Phi Phi és Bamboo 
szigetek 39 000 Ft/fő

egyaránt. Érkezést követően transzfer a 
szállodába, szállás Phuketen.

11–12. nap • Phuket
Szabad program, pihenés a tenger-
parton. Szállás Phuketen.
Fakultatív programlehetőség: Ha-
jókirándulás Phi Phi és Bamboo szi-
getekre. Phi Phi az egyik legszebb és 
legnépszerűbb sziget az Andamán 
tengeren, a búvárok és sznorkelezők 
egyik kedvenc úticélja. Bamboo sziget 
hófehér homokos partjaival csábítja 
az utazókat. A hajós túra büféebédet 
is tartalmaz Phi Phi Don szigetén.

13. nap • Phuket – Budapest
Szabad program, pihenés a tenger-
parton. A szállodai szobákat a késői 
kijelentkezésig használhatják utasa-
ink. Transzfer a repülőtérre, vissza-
utazás Budapestre menetrend sze-
rinti járatokkal az esti órákban. 

14. nap • Budapest
Megérkezés a Budapestre a regge-
li órákban.
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Dél-thaiföldi körutazás 

1. nap • Budapest – Bangkok
Elutazás Budapestről a kora délutáni 
órákban menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással Bangkokba, a min-
dig nyüzsgő, színes és lüktető metro-
poliszba, mely a XVIII. századtól Thai-
föld fővárosa.

2. nap • Bangkok
Megérkezés a déli órákban Bangkokba, 
majd transzfer a szállodába. A szállodai 
szobák elfoglalása után szabadprogram. 
Fakultatív programlehetőség: Vacso-
ra a Baiyoke Sky Tower közelében, majd 
séta a Khao San Roadon. A Baiyoke 
Sky Tower Thaiföld második legmaga-
sabb épülete, 309 méteres magasságá-
val és 88 emeletével igen impozáns lát-
ványt nyújt, ahonnan lélegzetelállító ki-

látás nyílik a városra. A Khao San Road 
Bangkok híres-hírhedt vásárlóutcája, a 
hátizsákos turisták gyülekezőhelye. A 
mondás szerint itt minden – vagy leg-
alábbis mindennek a másolata – be-
szerezhető, ami mégsem, az megren-
delhető. Szállás Bangkokban.

3. nap • Bangkok
Reggelit követően Bangkok ikonikus 
látnivalóinak megtekintése: az Arany 
Buddha, a Fekvő Buddha templomok, 
valamint a Smaragd Buddha templo-
ma és a Királyi Palota meglátogatása. 
Később hajókirándulás a Chao Praya 
folyó nyugati partján elterülő Thonbu-
riba, mely kiváló alkalom a helyiek egy-
szerű életébe való bepillantásra. A vá-
rosnegyed javarészt megőrizte a régi 
főváros látképét: a település útjai tuk-
tukokkal zsúfoltak, de a rengeteg kh-
long (csatorna) vízi útként is szolgál, így 
a csónak is általánosan elterjedt közle-
kedési eszköz. A több száz csatorna fe-
lett, a cölöpökre épült lakóházakat má-
ig használják. Érkezés a szállodába ké-
ső délután, szállás Bangkokban.

4. nap • Bangkok – 
Ayutthaya – Kanchanaburi
Kijelentkezés a szállodából, majd a 
nagyközönség számára csak korláto-
zottan látogatható Bang Pa In meg-
tekintése. A palota építése a XVII. szá-
zadban kezdődött, de mai, európai stí-
lusú formáját a XIX. században, Mong-
kut (IV. Ráma) király uralkodása alatt 
nyerte el, amikor a Csakri-dinasztia 

nyári rezidenciája lett. A palota megte-
kintése után látogatás az UNESCO vi-
lágörökség részét képező, 1351-1767 
között Sziám fővárosaként működő 
Ayutthayába. Az egykori palota ma-
radványainak és templomainak meg-
tekintése után utazás Kanchanabu-
riba, a mianmari (burmai) határtól 30 
km-re fekvő városban, ahol lehető-
ség nyílik a híres Kwai folyót átívelő híd 
megtekintésére is. Éjszaka a Kwai fo-
lyó partjánál fekvő Kanchanaburiban.

5. nap • Kanchanaburi – 
Erawan Nemzeti Park
Látogatás az Erawan Nemzeti Parkban. 
Az 1975-ben megnyílt park Thaiföld so-
kak szerint legszebb lépcsős zuhatagá-
nak ad otthont, emellett számos ál-
lat: többek között elefántok, tigrisek, 
megannyi hüllőfaj és vízi állat lakóhe-
lye is. Érkezés után fürdőzési lehető-
ség a hétlépcsős, festői látványt nyúj-
tó Erawan-vízesés közvetlen szom-
szédságában. Ezt követően utazás a 
Kwai folyón a helyiek által közlekedé-
si eszközként használt bambusztutaj-
jal, majd látogatás egy elefántfarmon. 
Visszaérkezés a szállodába a délutá-
ni órákban, szállás Kanchanaburiban.

6. nap • Kanchanaburi – 
Petchaburi – Huahin
Utazás a méltán híres, Damnoen Sa-
duakban található úszópiacra. A hajó-
val megközelíthető, helyi csatornahá-
lózaton (khlong) működő piacon több 
száz, néha ezer termelő és kereskedő 
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kínálja portékáját közvetlenül a csó-
nakjából. Az úszópiac az egyik legjobb 
lehetőség az út során helyi ajándéktár-
gyak, különleges gyümölcsök vásárlá-
sára, vagy akár helyi ételkülönlegessé-
gek megkóstolására. A piac elhagyása 
után utazás IV. Rama király nyári palo-
tájához Petchaburiba. Az 1859-ben, a 
helyi dombra épült Kihao Wang palo-
tából fenséges kilátás nyílik a városra. 
A palota megtekintése után továbbu-
tazás a Bangkoktól 220 km-re találha-
tó tengerparti városba, Huahinbe, mely 
a XX. század eleje óta királyi üdülőhely 
és ma is használja az uralkodó család-
ja. Szállás Huahinben.

7. nap Huahin – Sam Roi Yot 
Nemzeti Park – Chumphon
Utazás a Sam Roi Yot Nemzeti Park-
ba, melynek egzotikus tájait mészkő-
formációk, édesvízi mocsarak, barlan-
gok, tengerpartok, mangrove erdők te-
szik változatossá. A 430 méter maga-
san található Phrayanakorn barlang 
és Bang Pu halászfalu meglátogatása, 

majd csónakkal egy csendesebb ten-
gerpart felkeresése, ahol lehetőség nyí-
lik napozásra és fürdőzésre is. Délután 
transzfer Chumphonba, ahol szállás.

8. nap • Chumpon – 
Khao Sok Nemzeti Park – Krabi 
Látogatás az érintetlen szépségű Khao 
Sok Nemzeti Parkban, ahol a világ 
egyik legrégibb örökzöld esőerdeje ta-
lálható. A parkot égbe törő mészkőszik-
lák, lélegzetelállító tavak, sebes folyók, 
titokzatos barlangok és páratlan vad-
világ teszi egyedülállóvá. Csónakázás 
a park szívében található Cheow Larn 
tavon, melynek egyik különlegessége a 
sátortetős úszó házikók. Délután uta-
zás a fenséges Phangnga-öböl kele-
ti oldalán található paradicsomi szép-
ségű Krabira, Thaiföld egyik legfestőibb 
tengerparti részére. Szállás Krabin.

9–10. nap • Krabi
Reggeli a szállodában, pihenés a ten-
gerparton. A 150 km hosszú partsza-
kasszal büszkélkedő Krabi fantaszti-

kus fehér homokos strandokkal, tür-
kizkék vízzel, a szárazföld felé mész-
kősziklákkal szabdalt dzsungelekkel, 
barlangokkal, vízesésekkel és egzoti-
kus állatvilággal rendelkezik, számta-
lan lehetőséget kínálva az aktív kikap-
csolódást kedvelőknek. Szállás Krabin.
Fakultatív programlehetőség: egész 
napos hajókirándulás a Phi Phi szige-
tekhez, ebéddel. Hajókirándulás mo-
torcsónakkal a környék két legszebb 
szigetére, amelyek fehér homok-
kal, pálmafákkal szegélyezett tenger-
parttal büszkélkednek. Fürdőzés és 
sznorkelezési lehetőség.

11. nap • Krabi – Budapest 
Reggeli a szállodában, pihenés a ten-
gerparton. Később transzfer a repülő-
térre, hazautazás átszállással Buda-
pestre az éjjeli órákban. 

12. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre délben.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Bangkok és Phuket 
– Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált 
autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, 
magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mér-
téke 5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.

2020. február 20. – március 2.
2020. március 7-18.
Kétágyas szobában 349 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 449 000 Ft/fő

Illetékek 149 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Baiyoke Sky Tower 19 000 Ft/fő

Phi Phi 39 000 Ft/fő
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Mianmar

az alant fekvő Mandalay Fort erőd-
jére, a palotára, a Shan hegyekre, va-
lamint az Ayeyarwady-folyóra nyílik 
kilátás. Később a 729 márványtáb-
lára íródott buddhista szentírásokat 
őrző Kuthodaw pagoda, majd a Kya-
uktawgyi, a Shwenandaw és a Ma-
hamuni pagodák felkeresése. Majd 
csónakkal és lovaskocsival utazás 
az egykori Avába, a mai Inwába, ahol 
ismerkedés a 27 méter magas Nan-
myint őrtoronnyal, a Maha Aungmye 
Bonzan monostorral és a több, mint 
kétszáz cölöpön álló Bagaya Kyaung 
kolostorral. Szállás Mandalay-ben. 

4. nap • Mandalay – Mingun 
Reggeli, majd csónakkal átkelés Min-
gunba, ahol 1790-ben a világ legna-
gyobb sztúpáját kísérelték meg felépíte-
ni, azonban a 150 méterre tervezett épít-
ményből csak 50 méter készült el, mely 
így is lenyűgöző méretekkel rendelkezik. 
Itt található a világ legnagyobb ép ha-
rangja, a 90 tonnás Mingun-harang is.  
A hófehér Hsinbyume pagodát Bagyi-
dó herceg építtette első felesége emléké-
re. Visszatérés és szállás Mandalay-ben.

5. nap • Mandalay – 
Amarapura – Bagan 
Reggel látogatás a „halhatatlanok vá-
rosában” Amarapurában, melynek 
egyik látványossága az 1190 m hosszú, 
tíkfából készült U Bein hídja. Később 
utazás Bagan felé, mely rizs-, köles-, 

szezámföldek sokaságán visz keresz-
tül az út. Baganba érve a Gubyaugyi 
Myinkaba falmestményeinek, Manu-
ha templom Fekvő Buddhájának, Nan-
paya reliefjeinek, Abeydana freskóinak 
felkeresése. Szállás Baganban. 

6. nap • Bagan
Reggel a régi városrész és a pago-
da rengeteg felfedezése. Közel 2200 
ősi vallási épület található Baganban. 
Anórata uralkodó nevéhez fűződik a 
buddhizmus bevezetése Baganban, 
és a XI-XIII. század során számos pa-
godát, dagobát, csedit, sztúpát emel-
tek ezen a területen. A legszentebb 
épületek egyike, az Ananda phato, 
mely négy 9,5 méteres Buddha szo-
bornak ad otthont. Később csónakkal 
visszatérés és szállás Baganban.

7. nap • Bagan
Fakultatív programlehetőség: nap-
felkelte Bagan felett hőlégballonnal. 
Reggelit követően a Nyaung U város-
rész és Új-Bagan megtekintése, mely-
nek legfontosabb építménye a Budd-
ha fogát és homlokcsontját őrző, 
aranyló Shwezigon pagoda. Ismer-
kedés a térségre jellemző lakkozási 
technikával, majd lovaskocsira száll-
va a Dhammayangyi templom és a 
fenséges naplemente megtekintése.  

8. nap • Bagan – Heho – Inle-tó
Elutazás helyi repülőjárattal Baganból 
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1. nap • Budapest 
Elutazás a délutáni 
órákban Budapestről 
menetrend szerinti já-
ratokkal, átszállásokkal 
Mianmarba, az egyko-
ri Burmába, mely egykor 
térsége leggazdagabb 
országának számított.  
A hagyományait ápo-
ló, elszigetelt és titokza-
tos buddhista országban 
a régi könyvek lapjairól is-
mert Délkelet-Ázsia világával és hangu-
latával találkozhat az utazó. 

2. nap • Mandalay
Megérkezés a kora esti órákban az 
ország közepén található, XIX. szá-
zadban alapított Mandalaybe. Érke-
zést követően transzfer a szállodá-
ba és pihenés. Szállás Mandalay-ben. 

3. nap • Mandalay – Inwa 
A városnézés első állomása a meg-
kapó panorámát nyújtó Mandalay 
Hill, melyre 1729 lépcsőfok vezet, és 
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Hehóba. Transzfer Nyaung Shwe vá-
rosába, ahonnan hosszú csónakok-
ba szállva továbbutazás az Inle-tóhoz 
vezető csatornán. A békés Inle-tó part-
ján a cölöpös házak úszókertjében vi-
rágokat és zöldségeket gondozó nők, 
lábbal evező intha halászok, a nádas-
ban megbúvó madarak, vízi bivalyok, 
lótuszvirágok és a Shan hegyek látvá-
nya tárul az utazó elé. A környék legré-
gebbi monostora, a Nga Hpe Chaung 
és a Phaung Daw Oo pagoda felkere-
sése. Szállás az Inle-tónál. 

9. nap • Inle-tó
A nyüzsgő reggeli piac meglátoga-
tása, majd megismerkedés az intha 
nép életmódjával, látogatás és ebéd 
egy intha házban. Később bárkákkal 
hajózás a tavon, majd a Pa-Oh fa-
lu és az Indein pagoda felkeresése, 
melyben százával találhatók a mo-
hával és növényekkel benőtt, kismé-
retű sztúpák. Visszatérés csónakok-
kal és szállás az Inle-tónál. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Mandalay és Yan-
gon – Budapest útvonalon, valamint belföldi járatokkal Bagan – Heho – Yan-
gon útvonalon turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusz-
szal, 10 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák két-
ágyas szobáiban, félpanziós ellátás (kivétel: a 12. napon reggeli nélkül), a leírás 
szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mér-
téke 8 USD/fő/nap), fakultatív program, baleset-, betegség- és poggyászbiztosí-
tás, útlemondási biztosítás.

2019. november 11–23.
Kétágyas szobában 669 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 839 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Vízumdíj 19 000 Ft/fő

Minimum létszám: 12 fő

Fakultatív program ára
(minimum létszám: 8 fő)
Bagan – 
hőlégballonozás 139 000 Ft/fő

10. nap • Inle-tó – 
Heho – Yangon 
Csónakkal utazás Nyaung Shwe vá-
rosába, majd transzfer a hehói repü-
lőtérre és utazás Yangonba. Városné-
zés a brit uralom alatt Rangunként is-
mert fővárosban: a baptista templom, 
a brit gyarmati épületek, a Legfelsőbb 
Bíróság épülete, a régi posta, a Strand 
Hotel, a Vasúti Hivatal, az újjáépített 
Botataung pagoda, a több, mint kéte-
zer éves Sule pagoda, a Mahabandula 
park, a Függetlenségi Emlékmű, a két-
szer újjáépített Városháza, a zsinagó-
ga, a Sri Kali hindu templom megte-
kintése. Később szabadprogram a Bo-
gyoke piacon. Szállás Yangonban.

11. nap • Yangon 
Reggelit követően az impozáns főpá-
lyaudvaron vonatra szállva ismerke-
dés a munkába igyekvők szokásaival, 
a fővárosiak életével. A Kyee Myin Dai-
ne állomáson kiszállás és rövid baran-
golás riksákkal a környéken, majd vá-

sárlási lehetőség a helyi piacon. Dél-
után a főváros legismertebb látniva-
lója, a 105 méteres, arannyal bevont 
Shwedagon pagoda megtekintése. 
Szállás Yangonban. 

12. nap • Yangon – Doha
Kora hajnalban transzfer a repülőtér-
re, elutazás Dohába. Érkezést köve-
tően félnapos városnézés Katar fő-
városában. Az 1971 óta független or-
szág a Perzsa-öbölbe nyúló félszi-
geten fekszik.  A városnézés során a 
Katara kulturális központ, a mester-
séges Pearl sziget, a Corniche sétány, 
a kikötő, az Iszlám Művészetek Mú-
zeuma, a Mshereib Múzeum felkere-
sése. Vacsorát követően szabadidő és 
vásárlási lehetőség a Souq Waqifban. 
Visszatérés a repülőtérre és éjjel ha-
zautazás Budapestre. 

13. nap • Doha – Budapest
Megérkezés Budapestre kora reggel. 

Az arannyal borított ra-
gyogó Botatanug pago-
da fő látványossága a 
Buddha ereklyéit rejtő 
központi sztúpa. 
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1. nap • Budapest – Delhi 
Elutazás Budapestről átszállással 
Delhibe a kora délutáni órákban.

2. nap • Delhi
Érkezés a reggeli órákban Delhibe, 
majd városnézés a világ legrégebb 
óta folyamatosan lakott városában, 
mely megannyi birodalom központ-
ja volt már. Újdelhi és az óváros neve-
zetességeinek megtekintése kívülről. 
A városnézés a 72 m magas, lenyűgö-
ző Qutub Minarnál veszi kezdetét, me-
lyet Hindusztán hetedik csodájaként 

Indiai arany-
háromszög

tartanak számon. Újdelhiben látoga-
tás Humayun uralkodó mauzóleumá-
nál, majd az India kapu, az impozáns 
Rajpath sugárút, mely a Vijay Chowk, 
avagy a Győzelem terén zárul és kor-
mányhivatali épületeknek ad otthont. 
Ó-Delhi 1649 és 1857 között a mogul 
birodalom központja volt, látogatás az 
1648-ban épített Vörös Erődnél, mely 
az egykori mogul hatalom jelképe, 
majd India legnagyobb mecsetjének, a 
Jama Masjidnak és Mahatma Ghan-
di nyughelyének a Raj Ghatnak a meg-
tekintése. Később az óvárosi Chandni 

Chowk bazárjainak felfedezése riksák-
kal. Szállás Delhiben.

3. nap • Delhi – Jaipur  
Reggeli majd utazás a kb. hatórányi 
autóútra fekvő Jaipurba, a mesés 
bazárok, gazdag paloták, ún. have-
lik városába. Rajasthan állam kapu-
ja, Jaipur az ország egyik legnagyobb 
és legrégebbi ékszerkészítő központ-
ja; a zománcozás és drágakő berakás 
a leghíresebb technika. Megérkezést 
követően pihenés, felfrissülés majd 
fakultatív program lehetőségként ra-
jasthani főzőlecke egy helyi család 
otthonában. Szállás Jaipurban.

4. nap • Jaipur 
Reggel utazás a városon kívül ta-
lálható Amber-erődhöz, mely egy-
kor uralkodók székhelye volt. Az erőd 
masszív falai mesés palotákat, pazar 
termeket, gyönyörű templomokat és 
gondozott kerteket rejtenek. Később a 
Man Sangar-tó és a Jal Mahal palota 
megtekintése kívülről, majd megállás 
a Hava Mahalnál – a gyönyörű Szelek 
Palotájánál. Látogatás az 1728-ban 
alapított Jantar Mantar obszervató-
riumnál, melynek kőből és fémből ké-
szült precíz műszerei ma is használ-
hatók a bolygók és csillagok helyének 
meghatározásához. A városnézés kö-
vetkező állomása a Városi Palota, a 
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Delhi – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált au-
tóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti ötcsillagos szállodák két-
ágyas szobáiban, félpanziós ellátás, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, belépőjegyek felára, fa-
kultatív programok, borravalók (javasolt mértéke kb. 8 USD/fő/nap), baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. október 18–24., 
2020. március 14-20.
Kétágyas szobában 239 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 319 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 29 000 Ft/fő

Vízumdíj 38 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszam: 10 fő)
Rajasthani főzőlecke 18 000 Ft/fő

Taj Mohabattein show 15 000 Ft/fő

tökéletes arányaival és szimmetriájá-
val, nemes anyagaival, gazdag díszí-
tésével és a hozzá kapcsolódó legen-
dákkal számtalan művészt is meg-
ihletett. Később visszatérés a hotelbe, 
reggeli majd a Jamuna folyó part-
ján álló Agra-erőd felkeresése. A vörös 
homokkőből épült XVI. századi erődít-
ményben paloták, díszes termek, ud-
varok, galériák, háremek, börtönök, 
XIX. századi brit katonai barakkok ta-
lálhatóak. Később utazás autóbusszal 
Delhibe. Szállás Delhiben.

7. nap • Delhi – Budapest 
Hajnalban transzfer a repülőtérre és 
hazautazás egy átszállással. Megér-
kezés Budapestre a déli órákban.

maharadzsa lakhelye, mely külön-
legesen szép ötvözete a mogul és a 
hindu stílus építészetének. Vacsora 
előtt az esti megvilágításban ragyo-
gó Birla templom felkeresése. Szállás 
Jaipurban.

5. nap • Jaipur – Agra 
Reggeli után elutazás Agrába. Útköz-
ben megállás Abhaneri lépéskútjánál: 
az esővízgyűjtőt az i.e. XVIII-IX. század-
ban építették és 3500 lépcsőfok vezet 
13 emelet mélyen az aljáig. Az építmény 
nem csak kivételes szépségű, de a világ 
legmélyebb lépéskútja is. Látogatás Fa-
tehpur Sikriben, a vízhiány miatt elnép-
telenedett városban, mely a XVI. szá-
zadban Akbar mogul sah uralkodása 
alatt volt a birodalom központja. 1986-
ban az UNESCO Világörökségi védel-
me alá került a különleges, vörös ho-
mokkőből épült város, mely a mai na-
pig inspirálóan hat India építészeire. A 

„szellemvárosban” található többek kö-
zött Salim Chisti sírja, a gyermektelen 
asszonyok zarándokhelye és az 1000 
hívőt befogadó császári mecset. Meg-
érkezés Agrába, majd fakultatív prog-
ramlehetőség: Taj Mohabattein táncos 
show műsor Mumtaz Mahalról és sze-
relméről. Szállás Agrában.

6. nap • Agra – Delhi 
Kora hajnalban a világhírű, fehér 
márványból készült Taj Mahal, meg-
tekintése, melynek szépsége párat-
lan. A lélegzetelállító épületegyüt-
test Sah Jahan mogul sah építtette a 
XVII. században 14. gyermekük szülé-
se közben elhunyt felesége, Mumtaz 
Mahal emlékére és az iránta érzett 
örök szerelme jeléül. India legismer-
tebb épületén 1632-től 22 éven ke-
resztül dolgozott közel 20 000 mun-
kás több mint 1000 elefánt segítsé-
gével. A fenséges műemlékegyüttes 
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tóútra fekvő Agrába; transzfer a szál-
lodába. Agra volt a mogul uralkodók 
székhelye a XVI – XVII. században. 
Délután a Jamuna-folyó partján ál-
ló Agra Erőd felkeresése. A vörös ho-
mokkőből épült erődítményben palo-
ták, díszes termek, udvarok, galériák, 
háremek, börtönök, XIX. századi brit 

1. nap • Budapest – Delhi 
Elutazás Budapestről átszállással 
Delhibe a kora délutáni órákban.

2. nap • Delhi
Érkezés a reggeli órákban Delhibe. 
Transzfer, majd városnézés a világ 
legrégebb óta folyamatosan lakott vá-
rosában, mely megannyi birodalom 
központja volt már. Újdelhi és az óvá-
ros nevezetességeinek megtekintése 
kívülről. A városnézés a 72 m magas, 
lenyűgöző Qutub Minarnál veszi kez-
detét, melyet Hindusztán hetedik cso-

dájaként tartanak számon. Újdelhiben 
látogatás Humayun uralkodó mauzó-
leumánál, majd az India kapu, az im-
pozáns Rajpath sugárút, mely a Vijay 
Chowk, avagy a Győzelem terén zá-
rul és kormányhivatali épületeknek ad 
otthont. Ó-Delhi 1649 és 1857 között a 
mogul birodalom központja volt. Láto-
gatás az 1648-ban épített Vörös Erőd-
nél, mely az egykori mogul hatalom 
jelképe, majd India legnagyobb mecse-
tének, a Jama Masjidnak és Mahat-
ma Ghandi nyughelyének, a Raj Ghat-
nak a megtekintése. Később az óvárosi 
Chandni Chowk bazárjainak felfedezé-
se riksákkal. Szállás Delhiben.

3. nap • Delhi – Agra
Reggeli, majd utazás a kb. ötórás au-

Hagyományos tuk tuk Delhiben

India jellegzetes „taxija” a riksa, 
vagy tuk tuk, melyből van kerék-
páros és motoros is. A viteldíjat 
érdemes előre kialkudni.

India
Rajasthan

DELHI 

AGRA
ABHANERI 

JAIPUR 
PUSKAR

JODHPUR 

RANAKPUR  

UDAIPUR

FATEHPUR 
SIKRI 

Magyar
Idegenvezető
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körutazás

Kultúra
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India hagyományos női viselete a szári.

Jaipur a rózsaszín város. 
A pompás Szelek palotá-
jának ablakaiból fürkész-
ték az utcákat egykor a 
háremhölgyek, miközben 
arcuk rejtve maradt a kí-
váncsi tekintetek elől.

katonai barakkok találhatóak. Fakul-
tatív programlehetőség: Taj Mohabat-
tein táncos show műsor Mumtaz Ma-
halról és szerelméről. Szállás Agrában. 

4. nap • Agra – Fathepur 
Sikri Abhaneri – Jaipur
Kora hajnalban a világhírű, fehér már-
ványból készült Taj Mahal, megtekin-
tése, melynek szépsége páratlan. A lé-
legzetelállító épületegyüttest Sah Ja-
han építtette a XVII. században tizen-
negyedik gyermekük szülése közben 
elhunyt felesége, Mumtaz Mahal em-
lékére és az iránta érzett örök szerel-

me jeléül. India legismertebb épüle-
tén 1632-től huszonkét éven keresz-
tül dolgozott közel húszezer munkás 
több mint ezer elefánt segítségével. A 
fenséges műemlékegyüttes tökéletes 
arányaival és szimmetriájával, nemes 
anyagaival, gazdag díszítésével és a 
hozzá kapcsolódó legendákkal szám-
talan művészt is megihletett. Később 
elutazás Jaipurba. Útközben látogatás 
Fatehpur Sikriben, a vízhiány miatt el-
néptelenedett városban, mely a XVI. 
században Akbar mogul sah uralko-
dása alatt volt a birodalom központ-
ja. 1986-ban az UNESCO Világörökségi 

védelme alá került a különleges, vörös 
homokkőből épült város, mely a mai 
napig inspirálóan hat India építészeire. 
A „szellemvárosban” található többek 
között Salim Chisti sírja, a gyermek-
telen asszonyok zarándokhelye és az 
1000 hívőt befogadó császári mecset. 
Később megállás Abhaneri lépeskút-
jánál: az esővízgyűjtőt az i.e. XVIII-IX. 
században építették és 3500 lépcső-
fok vezet 13 emelet mélyen az aljáig. 
Az építmény nem csak kivételes szép-
ségű, de a világ legmélyebb lépeskútja 
is. Szállás Jaipurban.

5. nap • Jaipur
Reggeli, majd városnézés Jaipurban, 
a mesés bazárok, gazdag paloták, ún. 
havelik városában. Rajasthan állam 
kapuja, Jaipur az ország egyik leg-
nagyobb és legrégebbi ékszerkészítő 
központja; a város híres a zománco-
zási és drágakő berakási technikájá-
ról. Utazás a városon kívül található 
Amber-erődhöz, mely egykor uralko-
dók székhelye volt. Az erőd masszív 
falai mesés palotákat, pazar terme-
ket, gyönyörű templomokat és gon-
dozott kerteket rejtenek. Később a 
Man Sanggar-tó és a Jal Mahal palo-
ta megtekintése kívülről, majd meg-
állás a Hava Mahalnál – a gyönyö-
rű Szelek Palotájánál. Látogatás az 
1728-ban alapított Jantar Mantar ob-
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szervatóriumnál, melynek kőből és 
fémből készült precíz műszerei ma 
ishasználhatók a bolygók és csillagok 
helyének meghatározásához. A vá-
rosnézés következő állomása a Vá-
rosi Palota, a maharadzsa lakhelye, 
mely különlegesen szép ötvözete a 

mogul és a hindu stílus építészeté-
nek. Szállás Jaipurban.

6. nap • Jaipur – 
Puskar – Jodhpur
Reggeli, majd továbbutazás Puskar-
ba, ahol közel négyszáz templom és 

számos tó található, melyek a legen-
da szerint Brahma, a Teremtő ke-
zéből kihulló virágszirmokból kelet-
keztek. A Brahma templom megte-
kintése, majd továbbutazás a kékre 
meszelt házairól is ismert Jodhpur-
ba, a Thár-sivatag szélénél. A száraz-
földi kereskedelmi útvonalon meg-
határozó központtá vált, gazdag pa-
loták és tíz kilométer hosszú fal-
lal körülvett nyüzsgő bazár színesíti. 
Szállás Jodhpurban. 

7. nap • Jodhpur
Reggelit követően a 122 méter ma-
gasan a város fölé tornyosuló Meh-
rangarh- erőd megtekintése, melyet 
több ízben építettek és toldottak meg 
a századok során. A zord homok-
kő erődítmény belsejében pompáza-
tosan díszes, aprólékosan megmun-
kált paloták találhatóak. A múzeum-
ban látható többek közt az arannyal 
és festéssel díszített Phool Mahal te-
rem, a jodhpuri uralkodók fehér már-
ványtrónja, a festett famennyeze-
tű Takhat Mahal, a tükör és arany-
fólia díszítésű Moti Mahal, avagy a 

Vizet hordó asszonyok Rajasthanban 

Szent tehén Jodhpur utcáin 
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Gyöngy-palota. Később a Jaswant 
Thada, II. Jaswant Singh síremléke és 
a huszadik században épült Umaid 
Bhawan palota megtekintése kívülről. 
Szállás Jodhpurban. 

8. nap • Jodhpur – 
Ranakpur – Udaipur
Reggelit követően utazás Udaipur fe-
lé, és útközben megállás Ranakpur-
ban, ahol a dzsaina vallás egyik leg-
nagyszerűbb remekműve, az Adinath 
templom megtekintése. A dzsainiz-
must az i.e. VI. században alapították, 
minden élőlény tiszteletén alapszik. A 
Taj Mahalhoz hasonlóan Makranában 
fejtett fehér márványból faragott, hi-
hetetlen aprólékossággal megmunkált 
oszlopok, csarnokok, domborművek 

Jodhpur színe a kék:  
az erődváros kékre festett 
házai szinte ragyognak 
a napsütésben.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Delhi – Bu-
dapest útvonalon, turista osztályon, valamint belföldi repülőjárattal Udaipur – 
Delhi útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusz-
szal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos (a februári idő-
pontnál ötcsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás 
szerinti programok és kirándulások, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, fakultatív program, 
borravalók (javasolt mértéke kb. 8 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. október 16–26. 
Kétágyas szobában 389 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 499 000 Ft/fő

Illetékek 129 000 Ft/fő

2020. február 17–27. 
Kétágyas szobában 429 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 569 000 Ft/fő

Illetékek 149 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 34 000 Ft/fő

Vízumdíj 38 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív program ára 
(minimum létszám: 10 fő)
Taj Mohabattein show 15 000 Ft/fő

ékesíti a templomot. Továbbutazás a 
tavakkal és pazar márványpalotákkal 
teli Udaipurba. Szállás Udaipurban.

9. nap • Udaipur 
Reggeli után Rajasthan állam legna-
gyobb palotájának, a Városi Palotának 
a megtekintése, mely közel két hektá-
ron terül el és részben múzeum, rész-
ben az uralkodó leszármazottainak 
otthona, valamint luxusszállodaként is 
működik és a palotaszigetekkel beépí-
tett Pichola-tóra néz. Ragyogó lakosz-
tályok, fogadótermek, dekoratív fres-
kók, kiállítások találhatók benne. Ké-
sőbb a Jagdish templom felkeresése, 
melyben egy fekete kőből faragott Vis-
nu-szobrot őriznek, majd csónakázás 
a festői a Pichola-tavon, amelyből a 

Jag Mandir és Jag Niwas palotaszige-
tek emelkednek ki. Szállás Udaipurban.

10. nap • Udaipur – Delhi
Reggeli, majd menetrendtől függően 
szabadprogram, vásárlási lehetőség 
az udaipuri bazárban. Később utazás 
belföldi repülőjárattal Delhibe. Vacso-
ra és szállás Delhiben. 

11. nap • Delhi – Budapest
Hajnalban transzfer a repülőtérre és 
hazautazás egy átszállással. Megér-
kezés Budapestre a déli órákban.

103Ázsia



1. nap • Budapest – Denpasar 
Elutazás Budapestről az esti órákban 
átszállással Denpasarba. Éjszaka a 
repülőgépen.

2. nap • Denpasar – Ubud
Érkezés Balira helyi idő szerint az es-
ti órákban. Transzfer Ubudba, ahol 
bejelentkezés a szállodába, vacso-
ra szállás.

3. nap • Ubud
Reggeli a szállodában. Délelőtt sza-
bad program. Ubud rizsföldekkel 
és dús erdőkkel szabdalt varázsla-
tos vidéke megmutatja Bali igazi ar-
cát.  A hagyományos balinéz kultú-
ra itt mindenhol jelen van: a táncelőa-
dásokban, a zenében, a színes por-
tékákban, a gasztronómiában és a 

Bali 

mindennapokban.  Délután látoga-
tás a helyi piacon, majd látogatás az 
Elefántbarlanghoz (Goa Gajah), a IX 
században épített hindu szentély-
hez, melynek misztikumát csak nö-
veli, hogy bejárata egy démoni arcot 
ábrázol. Visszautazás a szállodába, 
útközben megálló a rizsföldek között. 
Szállás Ubudban.

4. nap • Besakih – Penglipuran 
(Bangli) – Batur hegy – 
Tampaksiring
Reggeli a szállodában. Egész napos 
kirándulás, mely során látogatás a Be-
sakih templomban, Bali legnagyobb 
templom komplexumában. A hindu 
vallás legfontosabb temploma a szi-
get szent vulkánja, a Mount Agung ol-
dalában helyezkedik el. Továbbutazás 
egy XVI. században alapított faluba 
(Pendlipuranba), mely  még ma is őr-
zi a több száz éves építészeti és kultu-
rális hagyományokat. A település va-
rázsát a bambuszból készült épüle-
tek látványa és a helyiek vendégsze-
retete adja. Ebéd egy helyi étteremben, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Ba-
tur hegyre. Délután látogatás egy fű-
szerparkban, ahol többek között  ká-
vét, kakaót és vaníliát termesztenek. 
Lehetőség nyílik a világ egyik legrit-
kább és legdrágább kávéja, a luwak 
kávé kostolására is. Továbbutazás a 
Fiatalság Szent Forrásához, ahol a he-
lyiek gyermekáldásért és fiatalságuk 
megőrzéséért imádkoznak az iste-

nekhez, ajándékokat hoznak nekik és 
megfürdenek a földből feltörő forrás-
ban. Visszautazás a szállodába. Szál-
lás Ubudban.

5. nap • Kemenuh – 
Betubullan – Uluwatu – 
Nusa Dua / Tanjung Benoa
Reggeli a szállodában, majd kijelent-
kezés. Utazás a sziget deli része felé. 
Útközben látogatás a fafaragásairól 
ismert Kemenuh faluban, majd a hí-
res indonéz batikművészetről ismert 
Batubullan faluban. Délután a szikla-
szirtre épült Uluwatu templom meg-
tekintése, melyet a Balit a gonosz dé-
monoktól megvédő úgynevezett “ten-
geri iránytemplomok” egyikeként 
építettek a XI. században. Ezt köve-
tően egy helyi tradicionális táncelőa-
dás látható, mely Ramayana herceg-
nő történetét meséli el ritmusos tánc-
cal, „cak-cak” szavakat kántálva, a 
háttérben a naplemente látványá-
val. Transzfer a választott tengerparti 
szállodába Nusa Duán vagy Tanjung 
Benoán. Este szilveszteri gálavacso-
ra és az óév elbúcsúztatása balinéz 
hangulatban.

6. nap • Nusa Dua 
vagy Tanjung Benoa 
Reggeli után szabad program pihe-
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BETUBULLAN

DENPASAR

KEMENUH

UBUD

BERATAN-TÓ
BATUR-HEGY

TAMPAKSIRING
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Szilveszteri időpontban is
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Denpasar  – Budapest útvonalon 
átszállással, turista osztályon, 3 éjszakai szállás Ubudban  helyi besorolás 
szerinti ötcsillagos szállodában, az októberi időpontban 5 éjszakai, a szil-
veszteri időpontban 4 éjszakai szállás a választott négy- vagy ötcsillagos 
tengerparti szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, 1 vacsora és 2 ebéd, szil-
veszteri gálavacsora, repülőtéri transzferek autóbusszal, a leírás szerinti prog-
ramok belépővel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. okt. 24. – nov. 3. (8 éjszaka)
Üdüléssel 4* szállodában 
(Nikko Bali)
Kétágyas szobában 437 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 639 000 Ft/fő

Félpanzió felára 
(7 vacsora)  67 000 Ft/fő

Üdüléssel 5* szállodában 
(Melia Bali)
Kétágyas szobában 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 765 000 Ft/fő

Pótágyon 469 000 Ft/fő

Félpanzió felára 
(7 vacsora)  99 000 Ft/fő

Illetékek 138 000 Ft/fő

2019. dec. 27. – 2020. jan. 5. (7 éjszaka)
Üdüléssel 4* szállodában 
(Nikko Bali)
Kétágyas szobában 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 724 000 Ft/fő

Félpanzió felára 
(5 vacsora)  49 000 Ft/fő

Üdüléssel 5* szállodában 
(Melia Bali)
Kétágyas szobában 599 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 928 000 Ft/fő

Pótágyon 538 000 Ft/fő

Félpanzió felára 
(5 vacsora)  68 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

nésre, kikapcsolódásra a tengerparti 
szállodában.

7. nap • Tanah Lot – 
Beratan-tó
Reggeli a szállodában. Délelőtt ki-
rándulás a XVII. században épült Ta-
nah Lot sziklatemplomhoz, mely 
csak apály idején közelíthető meg 
gyalogosan. Látogatás az Alas Ke-
daton templomot őrző majmok élő-
helyén, a Majomerdőben, ahol egé-
szen közelről, természetes környe-
zetükben lehet megfigyelni a bolon-
dos és vidám állatokat. A Beratan-tó 
partján a csodálatos hegyvidéki kör-
nyezetben épült híres úszó temp-
lom, az Ulun Danu Beratan megte-
kintése. Ebéd egy helyi étteremben, 
majd kirándulás az 1740-ben alapí-

tott Mengwi királyi család főtemplo-
mához (Taman Ayun). Visszautazás 
a tengerparti szállodába 

8. nap • Nusa Dua 
vagy Tanjung Benoa 
Reggeli után szabad program a vá-
lasztott tengerparti szállodában. 

9. nap • Nusa Dua 
vagy Tanjung Benoa
Reggeli után szabad program a vá-
lasztott tengerparti szállodában. A 
szilveszteri csoport eseténben ké-
sői délutáni kijelentkezés a szállo-
dából, transzfer a repülőtérre az es-
ti órákban.

10. nap • Denpasar – Budapest
Reggeli után szabad program a vá-
lasztott tengerparti szállodában. Ké-

A hűs hegyek ölelésében 
fekvő varázslatos Ubud a 
balinéz kultúra és művé-
szetek központja.

sői kijelentkezés a szállodából, majd 
transzfer a repülőtérre az esti órákban. 
Hazautazás Budapestre átszállással. A 
szilveszteri csoport esetén hazaérke-
zés Budapestre a reggeli órákban.

11. nap
Hazaérkezés helyi idő szerint a regge-
li órákban.
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