Keleti part
A Niagara-vízesés és Toronto
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

7. nap • Gettysburg –
Washington környéke

Capitolium, Washington

Utazás déli irányban az Appalache-
hegységen át a vadregényes Susquehanna-folyó mentén. Megálló Gettysburgben,
ahol az amerikai polgárháború egyik legnagyobb csatája zajlott. Délután érkezés
az ország fővárosának, Washingtonnak
a környékére, a szállás elfoglalása.

8. nap • Washington

NIAGARA-VÍZESÉS

AMISH COUNTRY

TORONTO
GETTYSBURG

NEW YORK

PHILADELPHIA
WASHINGTON DC

1. nap • Budapest – New York

Elutazás Budapestről New Yorkba menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a
szállodába, szállás Manhattanben.

2. nap • New York / Manhattan

Egész napos autóbuszos városnézés
Manhattanben: Times Square, Metropolitan Opera, Central Park, Fifth
Avenue, St. Patrick katedrális, Rockefeller Center, Greewich Village, Soho,
Kínai negyed, Little Italy, Wall Street,
9/11 Emlékhely. Manhattan híres panorámája megtekinthető egyénileg
az Empire State Building tetején lévő
kilátóból. Pillantás a Szabadság-szoborra a Battery Parkból, majd hajóval
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átkelés a Szabadság-szigetre. Szállás Manhattanben.

3. nap • New York

Szabadprogram a „Nagy Almában”.
Fakultatív programlehetőség: 12-15
perces helikoptertúra Manhattan felett vagy belépés a város fölé magasodó Top of the Rock kilátóba, ahonnan rálátás nyílik az Empire State
Building-re is. Szállás Manhattanben.

4. nap • Seneca-tó / Watkins
Glen – Niagara-vízesés

Reggeli után utazás autóbusszal
északi irányba a Finger Lakes tóvidéken át. Első állomás a Seneca-tó, ahol
rövid pihenő és borkóstolási lehetőség

Watkins Glenben. Az utazás folytatása a föld egyik természeti csodájához, a Niagara-vízeséshez. Szállás a
vízesés közelében.

5. nap • Niagara-vízesés –
Toronto

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

6. nap • Amish Country

Reggeli, majd továbbutazás Amish
Country-ba, a XVII. századi európai
kultúrát és hagyományokat máig
hűen megőrző „amis” közösség által lakott vidékre. Szállás Lancaster
környékén.

Egész napos városnézés az Államok fővárosában: Capitolium, Fehér
Ház, a Washington emlékmű, Vietnámi Veteránok Emlékműve, Jefferson emlékmű, Lincoln emlékmű, a II.
Világháborúban elesett katonák emlékére állított Iwo Jima emlékmű, az
Arlingtoni Nemzeti Temető megtekintése, ahol többek közt John Fitzgerald Kennedy nyugszik. Szállás
Washington környékén.

9. nap • Philadelphia

Elutazás autóbusszal a nemzet

bölcsőjének is nevezett Philadelphiába, ahol az Alapító Atyák egykor aláírták a
Függetlenségi Nyilatkozatot és az Alkotmányt. Félnapos városnézés: Independence Hall, Liberty Bell, Városháza, Fairmount
Park. Szállás Philadelphia környékén.

10. nap • New York – Budapest

Utazás New Yorkba a repülőtérre, útközben pihenő és vásárlási lehetőség
egy bevásárlóközpontban, majd utazás átszállással Budapestre.

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

11. nap • Budapest

Megérkezés a menetrend függvényében.

2019. április 14-24.,
augusztus 14–24., október 12–22.
Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 949 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
559 000 Ft/fő
Gyermek ár
399 000 Ft/fő
2019. június 9–19.
Kétágyas szobában 589 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 849 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
499 000 Ft/fő
Gyermek ár
399 000 Ft/fő
Belépők felára
29 000 Ft/fő
Illetékek
139 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 15 fő)
New York helikopterezés
85 000 Ft/fő
Top of the Rock kilátó 15 000 Ft/fő
Niagara - hajózás
és ebéd a kilátóban
29 000 Ft/fő
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Niagara, New York, Florida

A Times Square-n, New York
leghíresebb terén törvény írja
elő az épületek kivilágítását.

Körutazás – családdal is

Családi
utazás

Kultúra
és látnivaló

TORONTO
NIAGARA VÍZESÉS

NEW YORK

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Parlament, Eaton Center, CN Tower.
Délután továbbutazás a lenyűgöző
Niagara-vízeséshez, mely természetes határt képez az Egyesült Államok és Kanada között. A vízesés
moraja már kilométerekről hallható, a felszálló vízpára pedig látható,

mégis örökre belevésődik a látogatók emlékezetébe az első pillantás.
A víz élénk kékjének és a zuhatagok
fehér habjának látványa életre szóló élményt jelent. Fakultatív programlehetőség: hajókázás a dübörgő Patkó-zuhataghoz és vacsora a

Metropolitan Opera, Central Park,
Metropolitan múzeum, Fifth Avenue, St. Patrik Katedrális, Rockefeller
Center, Grand Central Terminal. Délután szabadprogram, este fakultatív New York by night program.

ORLANDO

MIAMI BEACH

1. nap • Budapest – Toronto

Elutazás Budapestről Torontóba menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a
szállodába, szállás Torontóban.

2. nap • Toronto

Délelőtt félnapos autóbuszos városnézés Torontóban: Yonge Street,
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5. nap • New York / Manhattan
Skylon Tower panoráma éttermében. Szállás a vízesés közelében.

3. nap • Finger Lakes-tóvidék –
New York

Reggeli indulás déli irányba a Finger
Lakes tóvidékén át. Első állomás
a Seneca-tó, ahol rövid pihenő és

borkóstolási lehetőség Watkins
Glenben. Várható érkezés a „Nagy
Almába” az esti órákban. Szállás
Manhattanben.

4. nap • New York / Manhattan
Félnapos autóbuszos városnézés Manhattanben: Times Square,

Félnapos autóbuszos városnézés
Manhattanben: Greenwich Village,
Empire State Building, Vasalóház,
Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall
Street, World Trade Center emlékhely,
Brooklyn híd. Pillantás a Szabadság-szoborra a Battery Parkból. Fakultatív programlehetőség: Broadway
show, egy musical megtekintése.
USA és Kanada
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Everglades Nemzeti Park, Florida

Miami Beach

élnek. A túra során a résztvevők alligátor show-t tekintenek meg.

6. nap • New York –
Orlando / Florida

Transzfer a repülőtérre, majd elutazás belföldi repülőjárattal Floridába, a szórakoztató parkok világába.
Szállás Orlandóban.

7-9. nap • Orlando

Az Orlandóban töltött 3 nap elegendő
3 park meglátogatására. Válasszon
ajánlatainkból!
Magic Kingdom – egy varázslatos nap
Mickey egér otthonában, a Walt Disney
World legelső és legfontosabb parkjában. Fő attrakciója a Main Street U.S.A.
amely számos fényképen szerepel: az
út végén Hamupipőke kastélya áll –
általában ez a kép lebeg a szeme előtt
mindenkinek, ha a Disney World-re
gondol. Életre kelnek az ismert figurák,
a látogatók találkozhatnak a híres mesehősökkel, zárásként pedig megcsodálhatják a tűzijátékot!
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Universal Studios - a filmek világába
kalauzolja el az érdeklődőket és minden korosztály számára izgalmas
programot ígér: a stúdióban, ahol filmeket és TV sorozatokat forgatnak.
A parkban a látogatók részesei lehetnek a Men in Black, Múmia, E.T., Vissza
a jövőbe, Cápa, Shrek filmek akció jeleneteinek.
Sea World – a víz alatti élővilág élménydús bemutatása mellett különböző showműsorok szórakoztatják a közönséget; delfinek, fókák,
cápák és pingvinek részvételével. A
legnagyobb vízalatti akváriumon
mozgó járda visz keresztül, hogy a
látogatók megcsodálhassák a vízalatti világot. Aki izgalmakra vágyik,
több hullámvasút, játék közül is választhat.

10. nap • Miami Beach

Elutazás autóbusszal a napfényes
Miami Beachre. Útközben látogatás Cape Canaveral-ban a Kennedy
Űrközpontban, ahonnan az Apollo
program keretében útnak indult Neil
Armstrong Hold-expedíciója. Szállás
Miami Beach-en.

11-12. nap • Miami Beach

Florida állam legismertebb üdülőhelye
Miami Beach, mely a fürdőzés és az éjszakai élet szerelmeseinek kedvelt célpontja. Napfény, óceán, homokos strandok, s számos szórakozási lehetőség
várja az odalátogatót. Pihenés az óceánparton, vagy fakultatív programlehetőség: kirándulás az Everglades Nemzeti Parkba, ahol a lápvilágban 300 őshonos madárfaj mellett alligátorok is

13. nap • Miami – Budapest

Reggeli a szállodában, majd transzfer a repülőtérre, hazautazás átszállással Budapestre.

14. nap • Budapest

Hazaérkezés Budapestre a menetrend függvényében.

Gyermek ár: legfeljebb két 12 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db franciaágyon történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! A beutazáshoz Kanadába eTA, az Egyesült Államokba ESTA engedély
szükséges, melynek ügyintézését irodánk vállaja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest-Toronto/New York-Orlando/Miami-Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 12 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi standard kategóriájú) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépők
nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépési engedélyek, belépőjegyek felára, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

2019. júl. 18–31., aug. 18–31.
Kétágyas szobában 799 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 290 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
779 000 Ft/fő
Gyermek ár
599 000 Ft/fő
Belépők felára
29 000 Ft/fő
Illetékek
149 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 15 fő)
Vacsora a Skylon Towerben
és hajózás a Hornblower
kishajóval
25 000 Ft/fő
New York by night
35 000 Ft/fő
Broadway Show
35 000 Ft/fő
Disneyland Magic Kingdom
belépőjegy
45 000 Ft/fő
Universal Studios
belépőjegy
39 000 Ft/fő
Seaworld belépőjegy
32 000 Ft/fő
Everglades Nemzeti Park
kirándulás
24 000 Ft/fő
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New York
A város, ami soha nem alszik

Time Square

A New York-i Grand Central Terminal egyike a világ
legszebb pályaudvarainak.

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

5. nap • New York

1. nap • Budapest – New York

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

Brooklyn híd

Félnapos autóbuszos városnézés
Manhattanben: Greenwich Village,
az Empire State Building épülete, Vasalóház, Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall Street, World Trade Center emlékhely, Brooklyn híd, fotószünet az East River túloldalán. Pillantás a Szabadság-szoborra a Battery
Parkból. Fakultatív programlehetőség: Broadway show, egy musical
megtekintése.

Félnapos autóbuszos városnézés
Manhattanben: Times Square, Metropolitan Opera, Central Park, Metropolitan múzeum, Fifth Avenue, St. Patrik
Katedrális, Rockefeller Center, Grand
Central Terminal. Látogatás Harlemben, ahol a középpontban a zene és
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6. nap • New York – Budapest

Reggeli a szállodában, szabad idő
Manhattenben. Kijelentkezés a
szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás átszállással Budapestre.

7. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint.

2. nap • Harlem

3. nap • New York

World Observatory meglátogatását,
mely nem csupán a kilátás miatt
ajánlott, építészetileg is felejthetetlen élményt nyújt.

Egész nap szabadprogram. A művészetrajongók 150 múzeum közül választhatnak érdeklődésük szerint
modern vagy klasszikus témában, A
sportrajongók érdeklődésére számot
tarthat egy amerikai foci-, vagy egy
kosárlabda mérkőzés megtekintése.

az afroamerikai kultúra áll. Délután
szabadprogram, este fakultatív New
York by night program.

4. nap • New York

Egész napos szabadprogram. Vásárlási lehetőség a Woodbury outlet
üzleteiben, amely Manhattantől kb. 1

órányi távolságra található, vagy látogatás a reggeli órákban a Chelsea
marketen és a piac mellett található
High Line szabadidőparkban, mely
az egykori vasúti vágány nyomvonalán épült ki. Javasoljuk a Manhattan déli csücskében, az ikertornyok
helyén épült legújabb torony, a One

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

2019. ápr. 27. – máj. 3., jún. 8–14.,
aug. 17–23., okt. 19–25.
Kétágyas szobában 389 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 619 000 Ft/fő
Gyermek ár
299 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
339 000 Ft/fő
Félpanzió felára
(5 vacsora)
69 000 Ft/fő
Illetékek
139 000 Ft/fő
Minimum létszám: 25 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
New York by night
35 000 Ft/fő
Broadway Show
35 000 Ft/fő
Szabadság-szobor
és a One World Trade
Center kilátója
19 000 Ft/fő
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Nyugati part
A nagyvárosok fényei és a Grand Canyon

7. nap • Las Vegas

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Egész nap szabad idő Las Vegasban, mely az egyik legnagyobb szórakoztató-, bevásárló- és szerencsejáték központ az Államokban. Érdemes sétát tenni a város főutcáján,
a Strip-en, avagy Las Vegas Boulevardon. Este fakultatív ’Las Vegas by
night’ túra. Szállás Las Vegasban.

Magyar
Idegenvezető

8. nap • Calico – Fresno

belépőjegy a Universal Studios látványos szabadidő- és szórakoztatóparkjába, ahol a leghíresebb és legújabb
mozifilmek inspirálta létesítményeket,
hullámvasutakat próbálhatják ki az
érdeklődők. Szállás Los Angelesben.

YOSEMITE
SAN
BRYCE
FRANCISCO NEMZETI
CANYON
PARK
ZION
LAS
NEMZETI
VEGAS
PARK
POWELL-TÓ
HOOVER-GÁT
3. nap • Santa Monica –
GRAND
Kingman környéke
CANYON
Délelőtt séta Santa Monica tengerCALICO
parti strandján és a híres mólón. Délután továbbutazás a Mojave sivaLOS ANGELES
tag érintésével, változatos természeti képződményeket felvonultató tá1. nap • Budapest – Los Angeles jon Kingman környékére, ahol szállás.
Elutazás Budapestről Los Angelesbe
Arizona állam kisvárosa az egykor
menetrend szerinti repülőjárattal
forgalmas 66-os út egyik fontos csoátszállással. Érkezést követően transz- mópontjaként ismert.
fer a szállodába. Szállás Los Angelesben.

2. nap • Los Angeles

Városnézés az „Angyalok Városában”:
El Pueblo óváros, Beverly Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevardon, a hírességek kéz- és lábnyomainak megtekintésével. Délután szabadprogram, vagy felár ellenében
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4. nap • Grand Canyon

Elutazás a Colorado folyó által több
millió év alatt vájt meredek szurdokhoz, a Grand Canyonhoz. A kopár,
óriás vörös sziklák szabdalta völgyeket látva lehet érezni csak igazán
a természet lenyűgöző erejét. Fakultatív programlehetőség: a Grand

Canyon felett 25 perces helikoptertúra. Szállás a kanyon környékén.

5. nap • Powell-tó –
Bryce Canyon

A reggelit követően utazás a Powell-tó
partjára, melyet a Colorado folyóból
mesterségesen rekesztettek le a környék áramellátásának biztosítására.
Manapság népszerű pihenőhely, lakóhajóval és kirándulóhajókkal látogatják a vízisportok szerelmesei. Délután
továbbutazás a Bryce Canyon csipkézett, varázslatos rózsaszín természeti képződményekben gazdag vidékén.
Szállás a kanyon környékén.

6. nap • Zion Nemzeti Park –
Hoover-gát – Las Vegas

Délelőtt kirándulás a Zion Nemzeti
Parkba, melyet a mormonok fedeztek
fel. Továbbutazás autóbusszal a Nevada és Arizona határán, a Colorado folyóra épült zseniális építészeti különlegességhez, a Hoover-gáthoz. Érkezés a
szerencsejáték fővárosába a koraesti
órákban. Szállás Las Vegasban.

A kaszinók és a neonreklámok világa
után az utazás folytatódik Calico western „szellemvárosába”, ahol meglátogatják az egykori az aranyásók alapította jellegzetes vadnyugati városkát. Az élmény visszarepíti látogatóit az
1800-as évek hétköznapjaiba. Immár
újra Kaliforniában, irány a mamutfenyők birodalma. Szállás Fresno-ban.

9. nap • Yosemite Nemzeti Park
– San Francisco
Reggeli után kirándulás a Yosemite Nemzeti Parkban, mely a Sierra

Nevada hegyvonulatának nyugati lejtőin fekszik. Hatalmas sziklák,
magasból lezúduló vízesések, hűs
patakok, zöldellő völgyek jellemzik
a tájat. A park déli részének fő látványosságát az egyedül Kaliforniában
megtalálható óriásfenyők jelentik. A
természeti csodák után következik a
nyugati part sokak szerint legkedvesebb városa, San Francisco. Szállás
San Franciscóban.

10. nap • San Francisco

Városnézés a páratlan elhelyezkedésű, meredek utcák jellemezte városban: Golden Gate híd, Kínai negyed, Fisherman’s Wharf, az Alamo
Square Viktoriánus házai, Városháza, Union Square, Telegraph Hill,
Coit Tower, Transamerica Piramis.
Szállás San Franciscóban.

11. nap • San Francisco –
Budapest
Délelőtt szabadprogram.

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

Grand Canyon –
a Colorado folyó által
kivájt völgyszurdok
17 millió éves

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás átszállással.

12. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menterend
szerint.

2019. máj. 10–21., szept. 15–26.
Kétágyas szobában 689 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
599 000 Ft/fő
Gyermek ár (6-12 éves) 399 000 Ft/fő
2019. júl. 7–18.
Kétágyas szobában 749 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 099 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
669 000 Ft/fő
Gyermek ár (6-12 éves) 399 000 Ft/fő
Belépők felára
29 000 Ft/fő
Illetékek
139 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 15 fő)
Las Vegas „by night”
25 000 Ft/fő
Universal Studios
49 000 Ft/fő
Helikopter túra a
Grand Canyon fölött
79 000 Ft/fő
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Yellowstone és
az igazi vadnyugat

Kultúra
és látnivaló

YELLOWSTONE
NEMZETI PARK

Csoportos
körutazás

CODY

Magyar
Idegenvezető

Grand Teton Nemzeti Park

Természeti
látnivalók

MOUNT RUSHMORE

GRAND TETON
DENVER
SALT LAKE CITY
CHEYENNE

1. nap • Budapest – Denver

Elutazás Budapestről Denverbe menetrend szerinti repülőjárattal, két átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába, szállás Denverben.

2. nap • Denver – Cheyenne

Reggeli után városnézés az „egy mérföld
magasan fekvő”, Colorado aranyáról híres városban, amely a XIX. században a
vasútépítésnek és az aranynak köszönhetően gyorsan a vadnyugat első számú kereskedelmi központja lett. A Sziklás-hegység kapujában elterülő városból könnyen megközelíthető az azonos
nevű nemzeti park, melynek elsődleges
feladata, hogy eredeti állapotában megőrizze a hatalmas háborítatlan erdőségek növény- és állatvilágát úgy, ahogy
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egykor a prémvadászok is láthatták. A
végtelen fenyvesekkel tarkított hegyvidék egyike a legszebbeknek Észak-Amerikában, azonban a parkot átszelő panorámaút, ha lehetséges, még ezen is túltesz. A nemes egyszerűséggel „égi út”ként emlegetett szakasz magasan a
hatalmas fák koronája között kanyarog,
gigászi hegycsúcsok ölelésében, többször átlépve a kontinentális vízválasztót. Ezt követően utazás Wyoming központjába, Cheyenne-be, mely magán viseli az igazi vadnyugat minden tipikus
ismertetőjegyét – a város egyike azoknak, melyek gombamód szaporodtak a
vasút nyomvonalán. Az első gőzmozdonyoknak hála a Union Pacific vasúttársaság átvágta a sziklás hegységet
és kiépítette a transzamerikai vonalat

New Yorktól egészen San Franciscóig.
Itt, az ország vasúti fővárosának nevezett Cheyenne-ben látható a világ máig legnagyobb gőzmozdonya is. Szállás
Cheyenne környékén.

3. nap • Cheyenne – Rapid City

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

4. nap • Rapid City – Cody

Visszautazás Wyomingba a Bighorn Természetvédelmi terület sűrű

fenyvesek, alpesi tavak és csipkézett
sziklák szabdalta tájain keresztül. Cody-ban látogatás a Buffalo Bill múzeumban, mely a névadó William F.”Buffalo Bill” Cody életének és korának bemutatásával tiszteleg a legenda
előtt. Este cowboyok, rodeó bemutató
és pisztolypárbaj szórakoztatja a látogatókat. Szállás Cody környékén.

a parkban. A legismertebb látnivalók az Old Faithful, a Mammoth Hot
Springs és a Yellowstone Canyon
megtekintése különleges élmény. Ez
a vidék az otthona számtalan sasfajnak, grizzlynek és fekete medvének,
bölénynek és jávorszarvasnak, melyekkel lépten-nyomon találkozhatnak. Szállás a park környékén.

5. nap • Cody – West Yellowstone

6. nap • West Yellowstone –
Jackson Hole

Reggelit követően kirándulás Amerika
legrégebbi és egyik legkülönlegesebb
természeti látnivalójához a Yellow
stone Nemzeti Parkba. A Föld vulkanikus tevékenységének köszönhetően
impozáns hegyvonulatok, vízesések,
folyók és máig aktív gejzírek láthatók

Utazás a Yellowstone déli részén elterülő Grand Teton Nemzeti Parkba,
melynek robusztus névadó csúcsa a
kristálytiszta tavak fölé magasodik.
Pihenő a Snake River kilátónál, melyet
Ansel Adams híres képe, a kanyargó,

kígyóra emlékeztető folyó látképe tett
ismertté. Utazás tovább Jackson Hole-ba, a valaha telepesek lakta völgybe. Szállás Jackson Hole környékén.

7. nap • Jackson Hole –
Salt Lake City

Reggeli, majd utazás Dél-Idaho festői vidékein a mormonok fővárosába, Salt Lake City-be. A hatalmas
hegyek övezte várost, ami 2002-ben
a téli olimpiai játékok helyszíne is
volt, a mormonok alapították 1847ben. Ismerkedés a belvárossal: State Capitol Building, Temple Square,
Salt Lake Temple. Szállás Salt Lake
City környékén.

8. nap • Salt Lake City – Budapest
Gyermek ár: legfeljebb két 6-12 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db franciaágyon történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Denver / Salt Lake City – Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai
szállás, helyi besorolású középkategóriájú szállodák és Inn-nek kétágyas szobáiban, reggelivel, programok belépőjegyek nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ESTA engedély, belépőjegyek felára,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A körutazás meghosszabbítható Hawaii-i pihenéssel az óceánparton.
A hosszabbítás tartalmazza 4 éjszaka szállás 4 csillagos szállodában, repülőtéri transzferek és a repülőjegy költségét.
Hosszabbítás kétágyas elhelyezéssel
349 000 Ft/fő
Hosszabbítás egyágyas szobában
469 000 Ft/fő

Reggeli után szabadprogram, majd
transzfer a repülőtérre és utazás átszállással Budapestre.

9. nap • Budapest

Megérkezés a menetrend függvényében.

2019. szeptember 18–26.
Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
619 000 Ft/fő
Gyermek ár (6-12 éves) 399 000 Ft/fő
Belépők felára
29 000 Ft/fő
Illetékek
139 000 Ft/fő
Minimum létszám: 8 fő
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Napfényes
Kalifornia

Barbarát fekvése és kellemes klímája miatt „Kalifornia királynőjének” is
nevezik. Szállás Santa Barbarában.

6. nap • Solvang – Monterey

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

SAN FRANCISCO

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

1. nap • Budapest – San Diego

Elutazás Budapestről San Diegóba
menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer
a szállodába. Szállás San Diegóban.

MONTEREY
CARMEL

2. nap • San Diego

SOLVANG
SANTA BARBARA
LOS ANGELES
MALIBU

SANTA MONICA

LA JOLLA
SAN DIEGO

Félnapos városnézés San Diegóban. A
város hangulatát érezhetően befolyásolja az óceán és a mexikói határ közelsége. Hangulatos spanyol stílusban
helyreállított óvárosában, a Balboa
Parkban, vagy a Gaslamp Quarterben sétálva a növényzet buja szépsége és a gyarmati kor emlékei nyűgözik le a látogatókat. Délután fakultatív sétahajózás az öbölben – a vízről
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3. nap • La Jolla –
Santa Monica – Los Angeles

Az utazás fénypontját a Csendes-óceán partján fekvő városok
nyújtják. La Jolla elegáns tengerparti
üdülővárosának felfedezése, melynek
utcáin édességboltok, pékségek, galériák, ékszerüzletek sorakoznak. Délután továbbutazás, séta Santa Monica tengerparti sétányán és a tengerparti mulatságok helyszínén a híres
mólón. Szállás Los Angelesben.

4. nap • Los Angeles
Disney Hall, Los Angeles
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kiváló rálátás nyílik a városra, a Coronado szigetre és a Midway anyahajóra. Szállás San Diegóban.

Városnézés az „Angyalok Városában”:
El Pueblo óváros, Beverly Hills, Rodeo
Drive, séta a Hollywood Boulevardon
a hírességek kéz- és lábnyomainak
megtekintésével. Délután fakultatív látogatás a Getty Centerben, mely
művészeti és kulturális központként
számos gyűjteménynek ad otthont. A
komplexum névadója az olajüzletből
származó vagyonát egy különböző
történelmi korszakokból származó,
rendkívüli kollekció összegyűjtésébe
fektette. Szállás Los Angelesben.

5. nap • Malibu –
Santa Barbara

Los Angeles metropoliszát elhagyva barátságos és gazdag települések váltják egymást a part mentén.
Az első állomás Malibu, ahol olyan
neves filmsztárok vásároltak villát,
mint Jack Nicholson, Jennifer Aniston és Leonardo di Caprio. A mai nap
végállomása a gyarmati építészeti stílus gyöngyszeme: Santa Barbara. Itt található az egyetlen, megalapítása óra folyamatosan működő misszió Kaliforniában. Santa

Elutazás a szárazföld belseje felé. Solvang nevezetessége, hogy alapítóinak
hála Dániában érezheti magát a látogató, hiszen a Kis Hableány és a körtorony másolata is a városképet ékesíti. A település fő utcáján szélmalmok és jellegzetes dán stílusban épült
házak váltják egymást. A völgy híres
bortermelő vidék, pihenésképpen érdemes csatlakozni egy borkóstolóra
(helyszíni fizetéssel). Délután az utazás folytatása Kalifornia legszebb panoráma útján, mely egy regényíró
szerint „a föld és a tenger találkozásának legnagyszerűbb helye az egész
világon”. A lélegzetelállító sziklás öblök és parkok között könnyű sétával
elérhető a part. Szállás Monterey-ben.

7. nap • Monterey –
Carmel – San Francisco

Monterey a mai napig őrzi halászkikötői karakterét, az egykori halfeldolgozó helyén a Cannery Row negyedében azonban ma már felújított éttermek, üzletek várják a vendégeket. Carmel festői városkája teli

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

antikvitás üzletekkel és művészeti
galériákkal a környék kulturális rendezvényeinek ideális helyszíne. Délután az út végállomása következik. A
narancsvörösre festett világhírű függőhíd méltán vált a város jelképévé.
Szállás San Franciscóban.

8. nap • San Francisco

Városnézés a páratlan elhelyezkedésű,
meredek utcák jellemezte városban:
Golden Gate híd, Kínai negyed, Fisherman’s Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, Városháza, Union Square, Telegraph Hill, Coit Tower, Transamerica piramis. Délután fakultatív
programlehetőség: az Alcatraz börtönszigetre, melynek leghírhedtebb
lakója Al Capone volt. Szállás San
Franciscóban.

9. nap • San Francisco –
Budapest

Délelőtt szabadprogram. Kijelentkezés
a szállodából, transzfer a repülőtérre,
hazautazás átszállással Budapestre.

10. nap • Budapest

Megérkezés a menetrend szerint.

2019. márc. 12–21., nov. 25. – dec. 4.
Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
659 000 Ft/fő
Gyermek ár (6–12)
299 000 Ft/fő
Belépőjegyek felára
29 000 Ft/fő
Illetékek
139 000 Ft/fő
Minimum létszám: 8 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
San Diego –
sétahajózás
20 000 Ft/fő
Los Angeles –
Getty Center
9 000 Ft/fő
San Francisco –
Alcatraz-sziget
29 000 Ft/fő
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A titokzatos Dél
„Elfújta a szél”

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

ültetvényen, melyről a regényben szereplő híres birtokot, Tarát mintázta az
írónő. Itt a film számos relikviája megtekinthető, köztük eredeti kosztümök,
melyeket Clark Gable és Vivien Leigh
viseltek. Szállás Atlantában.

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

3. nap • Augusta – Charleston

Reggelit követően utazás Augustába,
mely a dél második legrégebbi városa, egyben a golfmesterek tornájának helyszíne. Délután érkezés a hamisítatlan déli hangulatot árasztó
Charlestonba. Séta a macskaköves
utcákon, ahol jellegzetes verandás
házak bújnak meg a mohával benőtt
tölgyek takarásában. Este fakultatív programlehetőség: lovaskocsikázás a belvárosban. Szállás Charleston környékén.

ATLANTA
CHARLESTON
MOBILE

SAVANNAH
ST. AUGUSTIN

NEW ORLEANS

PENSACOLA
BEACH

1. nap • Budapest – Atlanta

Elutazás Budapestről Atlantába menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer a
szállodába, szállás Atlantában.

2. nap • Atlanta

Városnézés a nyüzsgő, modern metropoliszban és ismerkedés a város
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TALLAHASSEE

egyik leghíresebb személyének , Margaret
Mitchell-nek a történetével. Legismertebb regénye az Elfújta a szél az amerikai polgárháború viharos időszakát
mutatja be egy gazdag ültetvényes
család egyik lányának kalandos, nehézségektől sem mentes életútján keresztül. Délután látogatás a Road to
Tara múzeumban és a Stately Oaks

4. nap • Charleston
Történelmi ültetvények
A legendás helyszíneken többszáz éves tölgyek és gyarmati
épületek mesélnek a polgárháború előtti időkről.

Városnézés a dél ékköveként számontartott Charleston óvárosában, mely a
természeti katasztrófák és a polgárháború viszontagságai ellenére az Egyesült Államok talán legjobban megóvott
települése. Látogatás a Boone Hall ültetvényen, amelynek több száz éves tölgyek övezte sétánya a dél szimbóluma,

s számos híres filmben szerepelt. Szállás Charleston környékén.

5. nap • Beaufort – Savannah

Reggeli után utazás délre, útközben
érintve Port Royal szigetén található Beaufort városkát, amely jellegzetes, épségben megőrzött háború előtti épületei miatt több film, például a
Forrest Gump helyszínéül is szolgált.
Délután érkezés Savannah-ba, a világ egykori legnagyobb gyapotkikötőjébe. Az ültetvények fénykorában a
helyiek diktálták a gyapottőzsde világpiaci árait, és bár a polgárháború
Georgia nagy részét elpusztította, Savannah csodával határos módon épségben maradt. Az épületek többsége
több száz éves, állaguk megőrzésére
komoly gondot fordítanak, némelyik a
nyilvánosság számára is látogatható. Városnézés az óvárosban, látogatással a hajdani folyóparti gyapotraktárakban, melyek ma üzletekként és
éttermekként szolgálnak. Szállás Savannah környékén.

6. nap • St. Augustine –
Tallahassee

Utazás Georgia partvonalát követve

délre. Délután érkezés a Napsütötte Államként ismert Florida északi részére, ahol pihenő az 1565-ben spanyolok által alapított, elbűvölő St. Augustine városkában. Ez az Egyesült
Államok legrégebbi ma is lakott európaiak által alapított városa és kikötője. Továbbutazás Florida központjába,
Tallahassee-ba, ahol szállás.

7. nap • Pensacola

Reggeli után utazás nyugat felé, a Mexikói-öböl partján. Ismerkedés Pensacolával, mely egyike Florida legismertebb üdülőhelyeinek, köszönhetően
több mérföld hosszú homokos partvonalának, amelyek egy része természetvédelmi terület. Szállás Pensacola Beach-en, pihenés a tengerparton.

8. nap • Pensacola üdülőhelye
Egész napos pihenés és szabadprogram a floridai tengerparton. A
hófehér homokú, kristálytiszta vizű strandok tökéletes kikapcsolódást nyújtanak, jól kiegészülve az
USA és Kanada
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Nyugat-kanadai
nemzeti parkok

Mississippi gőzös, New Orleans

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

éttermek és üzletek kínálatával.
Szállás Pensacola Beach-en.

9. nap • Mobile – New Orleans

Továbbutazás New Orleans-ba. Útközben megálló Mobile-ban. Az 1702-ben
alapított alabamai kikötőváros egyike
a legjelentősebbeknek az öbölben. Délután érkezés a kreol kultúra központjába, New Orleansba. A jazz zene fellegvára igazi olvasztótégelye a népeknek, ahol
az építészetet és a gasztronómiát máig meghatározzák a spanyol, francia,
karibi, afrikai és angolszász gyökerek.

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

10. nap • New Orleans

Séta a francia negyedben, a Bourbon
Streeten, ahol a szűk utcákat övező
vaserkélyes házak a város jelképévé
váltak. Utazás a hangulatos helyi villamossal, majd délután szabad program. Szállás New Orleansban.

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

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

12. nap • Budapest

Megérkezés a menetrend függvényében.
JASPER
2019. április 30. – május 11.
2019. szeptember 27. – október 8.
Kétágyas szobában 769 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
679 000 Ft/fő
Gyermek ár (2–12)
299 000 Ft/fő
Illetékek
139 000 Ft/fő
Belépőjegyek felára
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
New Orleans –
hajós vacsora
35 000 Ft/fő
Charleston –
lovaskocsikázás
19 000 Ft/fő

LAKE
LOUISE
KAMLOOPS

BANFF

CALGARY

VANCOUVER
FRASER CANYON
HARRISON HOT SPRINGST
VICTORIA
CAMPBELL
RIVER

1. nap • Budapest – Vancouver

Elutazás Budapestről Vancouverbe
menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással. Érkezést követően transzfer
a szállodába. Szállás Vancouverben.

Félnapos városnézés Vancouverben.
A város kialakulásában a legnagyobb
szerepet azon kínai munkások játszották, akiket először az arany vonzott Kanadába, azután pedig a vasút
építése miatt érkeztek Ázsiából. A kínai kolónia ma is számottevő, emlékei jelen vannak a Chinatownban, illetve a közeli Ming stílusú kínai kertben is, mely felüdülést nyújt a nagyváros forgatagában. Az óváros, a
Gastown eredeti macskaköves utcácskáival, a gőzmotoros órával és az
alapító „Gassy” Jack szobrával azokra az időkre emlékeztet, amikor a város kikötőként és kereskedelmi központként vált híressé. A városnézés
folytatásaként másfél órás komputazás Nanaimo-ba. Útközben sasok, fókák és akár még kardszárnyú delfin is
látható. Szállás Campbell River-ben.

3. nap • Campbell River

A sziget északi részén elhelyezkedő
helység a lazachorgászat fővárosa.

Több jelentős lazacfaj, többek között
a királylazac is ezen a vonulási útvonalon úszik fel minden évben az ívási
területére. Félnapos szabadprogram
a környék felfedezésére, majd 4 órás
hajós szafarin lehetőség nyílik a bálnák megfigyelésére. Szállás Campbell
River-ben.

4. nap • Campbell River –
Chemanius – Victoria

Visszautazás Nanaimo kikötőjébe. Útközben rövid séta a MacMillan parkban, a douglas fenyők és vöröscédrusok között. Akad olyan vastag törzsű fa, amelyiket 5 ember ér csak körül. Ezen a napon Chemainus városa
vár felfedezésre, ahol a helyi művészek hatalmas és látványos falfestményekkel díszítették ki az épületek
külső falait. A műalkotások témája a
város története: az őslakosok és a telepesek mindennapjait örökíti meg.
Szállás Victoriában.

5. nap • Victoria

Délelőtt városnézés, a kellemes,
USA és Kanada
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Banff Nemzeti Park

Wells Gray a vízesések
hazája: 39 zuhatagot rejt
az érintetlen, vad vidék.

régimódi tengerparti város legszebb
látnivalóinak felfedezésével: a Beacon Hill zöldellő parkja, a Royal British Columbia múzeum, a festői kikötő és a Parlament épülete, melynek
esti fényei visszatükröződnek az öböl
vizén, valamint a város ékességének
tekintett Empress Hotel borostyánnal

Butchart Gardens, Victoria

befuttatott épülete. Délután szabadprogram. Szállás Victoriában.

6. nap • Victoria –
Harrison Hot Springs

Délelőtt látogatás a Butchart Gardens egykori kőfejtőből kialakított kertben, melyben a világ különböző tájairól

származó ritka növényeket tekinthetnek meg. A sziklakertre a legszebb rálátás felülről nyílik, érdemes felmászni a
hatalmas sziklára. Nyaranta a rózsák
illata belengi a környéket, versenyre kelve a liliomokkal. Az út a Fraser völgyön
vezet keresztül, Harrison Hot Springsbe, a hőforrásáról híres városba. Az ásványi anyagokban gazdag forrásokat
először az őslakos indiánok használták
orvosi célokra, manapság a látogatók
számára a gyógyhatása mellett a relaxációs hatása a legfontosabb. Szállás
Harrison Hot Springs-ben.

7. nap • Harrison Hot Springs –
Fraser Canyon – Kamloops

Utazás a Thompson-Okanagan régión keresztül, ahol változatos látkép
tárul az utazó elé: zsályacserjével benőtt kopár domboldalak állnak szemben a buja növényzettel dicsekedő
hegyvonulattal. Továbbutazás a Fraser Canyon-ba, ahol a Pokol Kapujának örvénylő folyama tekinthető meg.
Fakultatív programlehetőség: átkelés
a folyó felett 153 méter magasságban
libegővel. Szállás Kamloopsban.

8. nap • Kamloops – Jasper

Elutazás a természeti szépségekben
gazdag tájon át Jasperbe. Útközben a
Clearwater és a csodálatos Wells Gray
Park vízeséseiben gyönyörködhetnek,
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majd a terület vadvilágának felfedezése következik, hiszen számos madár- és szarvasfaj, és fekete medve él
a parkban. Átszelve a Yellowhead-hágót, látható a kanadai Sziklás-hegység legmagasabb csúcsa, a Mount
Robson. Szállás Jasperben.

9. nap • Jasper –
Lake Louise – Banff

Kora reggel indulás az Icefield Parkway-en, a világ legszebb panorámaútján a gleccserek lenyűgöző világába. Rövid megálló az Athabasca- és
a Sunwapta-vízeséseknél, útban az
Athabasca-gleccserhez, ahol lehetőség van egy túrát tenni a jégmezőkön egy speciálisan erre a célra

kialakított járművel (Ice Explorer). A
tiszta vizű hegyi Bow és Peyto tavak
már a Banff Nemzeti Parkhoz tartoznak, mely az UNESCO Világörökség részét képezi. Szállás Banff-ben.

10. nap • Banff Nemzeti Park

Kanada legrégebbi nemzeti parkját
1885-ben alapították, miután a vasútépítő munkások hőforrásokra bukkantak. Az ámulatba ejtő természeti park
az egész ország legszebb tájait foglalja
magában, számtalan tó és hegyvidéki
tájak váltják egymást kanyonokkal és
völgyekkel. A park egész évben látogatható: nyáron a túrázók, vízisportot kedvelők, télen pedig a síelők veszik birtokukba. Szállás Banff-ben.

Gyermek ár: legfeljebb két 10-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel
egy szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db franciaágyon történik az
elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is
Figyelem! A beutazáshoz Kanadába ETA engedély szükséges, melynek ügyintézését irodánk vállalja 8 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Vancouver / Calgary –
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, ETA engedély, élmény programcsomag felára, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

11. nap • Banff – Calgary

Reggel elutazás az 1988-as téli olimpia helyszíneként ismert Calgaryba,
ahol félnapos program keretében ismerkedés a látnivalókkal. A város kellemes ötvözete a mai nagyvárosokra
jellemző felhőkarcolóknak és a vízpart
mentén kialakított számos sétánynak
és parknak. Transzfer a repülőtérre,
hazautazás átszállással Budapestre.

12. nap • Budapest

Megérkezés a menetrend szerint Budapestre.

2019. aug. 25. – szept. 5.
Kétágyas szobában 929 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 269 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
839 000 Ft/fő
Gyermek ár (10–16)
799 000 Ft/fő
Illetékek
139 000 Ft/fő
Élmény programcsomag 89 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Az élmény programcsomag
tartalma:
Bálnales szafari
Butchart Gardens belépőjegy
Libegőzés a Pokol kapuja felett
Vadles szafari Kamloops-ban
Libegőzés Banff-ban
Calgary kilátótorony belépőjegy
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