Grúzia
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

a XIII. században épült Rabati erődítmény és kastély komplexumba. Szállás Akhaltsikheben.

4. nap • Vardzida – Tbiliszi
KAZBEGI
KUTAISI
VARZIDA
MTCHETA
BORJOMI

TBILISZI

1. nap • Budapest – Kutaisi

Elutazás Budapestről menetrend szerinti közvetlen járattal, éjszaka a repülőn.

2. nap • Kutaisi

Hajnali érkezés Kutaisibe. Transzfer a
szállodába, felfrissülés és reggeli után
városnézés Kutaisiben. A városnézés
során a Bagrati katedrális és a Gelati
kolostor és akadémia megtekintése.
A ma már UNESCO-védelem alatt álló épületegyüttes Grúzia fénykorában
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Grúzia

épült a XII. században. A kolostor és a
hozzá kapcsolódó akadémia sokáig
az ország kulturális és szellemi központja volt. Tanítottak itt többek között kánon-jogot, de a komplexumnak volt csillagvizsgálója is. Kérésére itt temették el IV. (Építő) Dávid grúz
királyt. Ebéd után kirándulás a Martvili-kanyonba, ahol csónakba szállva csodálják meg a különös kék, zöld
színekben pompázó patakot és a meredek sziklákat, majd séta keretében
fedezik fel a patakot tarkító vízeséseket. Szállás Kutaisiben.

3. nap • Borjomi – Akhaltsikhe

Reggeli után kirándulás Borjomiba. Borjomiban tör felszínre a méltán világhíres ásványvíz. A víz jótékony tulajdonságaira alapozva Borjomi ma Grúzia kedvelt üdülőtelepülése. Ebéd a városban, majd utazás

Reggeli után utazás Vardzia barlangvárosába. A XII. században 50 ezer lakossal büszkélkedő városban templom,
kincstár, könyvtár is működött. A barlangváros a XII. században volt stratégiai fontosságú, mert a szeldzsuk-grúz
konfliktus alatt I. Tamar királynő is a
városban lakott. A barlangváros megtekintése után ebéd, majd továbbutazás Tbiliszibe. Szállás Tbilisziben.

5. nap • Tbiliszi

Reggeli után gyalogos városnézés keretében ismerkedés Tbiliszi látnivalóival: a XII. században alapított Metheki templom, a zsinagóga, a Szióni székesegyház, a Béke hídja és az
Ancsiszkati templom megtekintése.
Ebéd után a modern városrész felkeresése: Grúzia anya szobra, a Narikala
erőd majd az óvárosban elhelyezkedő kénes fürdő megtekintése kívülről.
Szállás Tbilisziben.

6. nap • Tbiliszi – Kazbegi

Reggeli után indulás a grúz hadiút
mentén az orosz határ közvetlen közelében lévő Kazbegibe. Az odaút során az Ananuri erőd- és templomkomplexum felkeresése, majd ebéd.
Négykerék-meghajtású terepjárókkal
utazás a 2170 méter magasan fekvő
Gergeti Szentháromság templomhoz.
Tiszta idő esetén lenyűgöző kilátás
nyílik innen az egyik legmagasabb
kaukázusi vulkánra, az 5047 méter
magas Kazbegire. Szállás Tbilisziben.

7. nap • Tbiliszi (Sighnaghi)

Reggeli után szabad program
vagy fakultatív programlehetőség:

kirándulás Grúzia leghíresebb borrégiójának központjába, Sighnaghiba. A
szerelem városának is nevezett településről jó idő esetén gyönyörű kilátás
nyílik a Kaukázus hegység csúcsaira.
Továbbutazás Velistsikhe településen
lévő bormúzeumba, ahol ismerkedés
a világhírű Grúz borkészítési eljárással. Ebéd borkóstolóval, majd visszautazás. Szállás Tbilisziben.

8. nap • Tbiliszi –
Mrcheta – Kutaisi

Reggeli után látogatás Mtcheta-ba,
Grúzia ősi fővárosába és vallási központjába. A városnézés során a Jvari és a Szvetichoveli székesegyház

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Kutaisi – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során utazás autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi osztályba sorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas
szobáiban, 7 alkalommal reggeli, 4 alkalommal ebéd a leírás szerint, magyar
idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív program, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Khachapuri

megtekintése. A Szvetichoveli (Elő
Oszlop) székesegyház a grúz ortodox
egyház központja és az ország második legnagyobb egyházi épülete. Utazás Kutaisibe, délután szabadprogram. Szállás Kutaisiben.

9. nap • Kutaisi – Budapest

Hajnalban transzfer a repülőtérre,
visszautazás Budapestre menetrend
szerinti közvetlen járattal.

2019. május 15–23.
Kétágyas szobában 299 000
Egyágyas szobában 399 000
Illetékek
60 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív program ára
(minimum létszám: 10 fő)
Sighnaghi borkóstolóval
és ebéddel
18 000 Ft/fő

Grúzia
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Mészkőmedencék Pamukkaléban

Körutazás Törökországban

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

város látnivalóinak felkeresése: az Óratorony, a Minaret, valamint a Hadriánusz császár bevonulásának tiszteletére emelt diadalív. Délután szabadidő,
vagy fakultatív program Aspendos és
Perga romváros megtekintése. Vacsora
és szállás Antalyában.

Magyar
Idegenvezető

6. nap • Eskisehir
ISZTAMBUL

RODOSTÓ

ESKISEHIR
TRÓJA

PERGAMON

EPHESZOSZ

PAMUKKALE

ANTALYA

1. nap • Budapest – Isztambul

Elutazás Budapestről a reggeli órákban menetrend szerinti közvetlen repülőjárattal Isztambulba. Érkezést
követően transzfer a szállodába, a
környék egyéni felfedezése. Vacsora
és szállás Isztambulban.

2. nap • Rodostó –
Trója –Canakkale

Reggeli, majd utazás a magyar
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Törökország

történelemből jól ismert Rodostó városába. Itt II. Rákóczi Ferenc házának
megtekintése, ahol a fejedelem élete
utolsó tizenöt évét töltötte. A körutazás következő állomása Trója ókori
városa. Vacsora és szállás Assosban.

3. nap • Pergamon –
Epheszosz – Kusadasi

Reggeli után utazás az ókori emlékekben gazdag Pergamon antik városába. A pergamoni ásatások nagyban hozzájárultak a Kr. e. III. és II.
század görög kultúrájának megismeréséhez. Délután Epheszosz ősi
városának felfedezése. Az egykori görög polisz ókori látnivalói, mint a
János evangelista temploma, vagy
Szűz Mária háza egyfajta időutazásként repítik vissza a látogatót
a hellenisztikus és római korokba.
Szállás Kusadasi városában.

4. nap • Pamukkale –
Hierapolisz – Denizli

A korai ébredést követően utazás Pamukkale városába, amely a Törökországba látogató turisták kedvelt úticélja. Az UNESCO Világörökségei között számon tartott mészkőmedencéket a domboldalon lezúduló, 35 ˚C
hőmérsékletű, szén-dioxidban gazdag zuhatag hozta létre, és már az
ókorban is egyfajta gyógyhelyként látogatták. Hierapolisz ősi városának
megtekintése után szabadidő. Vacsora és szállás Denizliben.

5. nap • Antalya (Aspendos, Perga)
Reggeli után utazás autóbusszal Antalya városába. A hellenisztikus korban
alapított tengerparti város mára a környék egyik leglátogatottabb turisztikai centrumává nőtte ki magát. A délelőtt folyamán óvárosi séta keretében a

Reggelit követően utazás Isztambul irányába. Látogatás a Porsuk folyó két partján fekvő Eskisehir városában, amelyet ma a környék egyik központjaként tartanak számon. A város
megtekintése után szabadprogram.
Vacsora és szállás Eskisehirben.

7. nap • Isztambul

A korai reggeli után továbbutazás Isztambulba. Az érkezést követően a
világ egyik legnagyobb fedett piaca, a Nagy Bazár felfedezése, melynek eredeti épületei XV. századi, kupolás raktárépületek voltak. A következő

évszázadok során a középkori „bevásárlóközpont” folyamatosan bővült,
újabb és újabb környező utcácskák
kapcsolódtak hozzá, melyek mára egy
valóságos labirintust alkotnak, s bebarangolásuk páratlan élmény. Az Isztambul jelképévé vált Kék Mecset, valamint az Hagia Sofia, az egykori ortodox bazilika a városnézés következő
állomása, ahonnan a Hippodromhoz,
a hajdani isztambuli társasági élet
központjához vezet az út. Vacsora és
szállás Isztambul belvárosában.

8. nap • Isztambul

Reggeli, majd félnapos városnézés Isztambulban, mely során első program a Topkapi szultáni palota megtekintése. A palota egészen a
XIX. századig volt az Oszmán Birodalom adminisztratív központja. Az
épület az oszmán építészet jegyeit viseli magán és jelenleg az egykori birodalom öltözékeit, fegyvereit és

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal a Budapest – Isztambul – Budapest útvonalon
turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai
szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás,
a felsorolt programok és kirándulások, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, belépők
felára, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

használati tárgyait mutatja be a látogatóknak. Délután szabadidő. Vacsora és szállás a belvárosban.

9. nap • Isztambul

Reggelit követően szabadprogram
Isztambulban. Fakultatív programlehetőség: hajókirándulás az Európát
Ázsiától elválasztó tengerszoroson, a
Boszporuszon. Vacsora és szállás a
belvárosban.

10. nap • Isztambul – Budapest

Reggeli után szabad program, majd
transzfer a repülőtérre és utazás közvetlen járattal Budapestre. Érkezés az
esti órákban.

2019. május 20–29.
Kétágyas szobában 239 000
Egyágyas szobában 299 000
Belépők felára
29 000
Illetékek
45 000
Minimum létszám: 30 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Aspendos, Perga
22 000 Ft/fő
Hajókirándulás
a Boszporuszon
22 000 Ft/fő

Törökország

113

Törökország
Kappadókia csodái
Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

Konya

alatti város megtekintése. A mélyben
kialakított több szintű barlangrendszerben akár 3500 ember is élhetett.
Vacsora és szállás Konyában

ANKARA

Elutazás Budapestről a reggeli órákban
menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Ankarába. Érkezést követően transzfer a szállodába, szabad program. Vacsora és szállás Ankarában.

Ankara belvárosában, majd látogatás az Anatóliai Civilizációk Múzeumában. A múzeum Kis-Ázsia történetének világhírűvé vált, különlegesen gazdag régészeti gyűjteménye az
őskortól a bizánci korszakig. Délutáni
órákban látogatás az Ihlara-völgyben,
amelynek kb. 100 méteres mélységét a Melendiz-folyó vájta ki több ezer
évvel ezelőtt a vulkáni kőzetbe. A IV.
századtól kezdődően remeték, majd
keresztények lakták a völgyet, akik az
őket üldöző rómaiak elől menekültek
ide. Az ösvényeken sétálva számos
barlanglakásba és színes freskókkal
díszített templomba lehet bepillantani. Vacsora és szállás Ürgüpben.

2. nap • Ankara – Göreme

3. nap • Göreme – Zelve – Uchisar

GÖREME
UCHISAR
KAYMAKLI

ANTALYA

1. nap • Budapest – Ankara

Reggeli után gyalogos városnézés
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Törökország

Reggeli után a mesés Kappadókia

felfedezése következik. A különböző
keménységű vulkáni tufából a szél
és a víz eróziója különleges formavilágú tájat hozott létre, amelyet 1985ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított. A nap során látogatás
a göremei szabadtéri múzeumban, a
Szerelem-völgyben, az uchisari erődben és séta a Zelve - völgyben. Fakultatív program: török est. Vacsora és
szállás Ürgüpben.

4. nap • Avanos –
Kaymakli – Konya

Reggeli után utazás Avanosba. A városban élő fazekasok évszázadok
óta a helyben található vörös agyagból készítik csodaszép és hasznos kerámiaedényeiket. Látogatás egy helyi
műhelyben. Délután Kaymakli, a föld

5. nap • Konya – Antalya

Reggeli után látogatás a Mevlana Múzeumban, majd városnézés Konya
belvárosában. Utazás Antalyába a
Taurus hegységen keresztül. Vacsora
és szállás Antalyában.

6. nap • Aspendos – Perga

Aspendos, Anatólia szinte tökéletesen

megmaradt ókori-római színházának
megtekintése. Monumentális nézőterén egyszerre mintegy 15.000 ember
is kiválóan hallhatja a színpadi előadást. Ezt követően Perga felfedezése,
mely egykoron nemcsak politikai és
kereskedelmi, hanem vallási és kulturális központ is volt. Délután látogatás
a 18 méter magas Kursunlu vízeséshez, melyet csodálatos környezet vesz

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti járatokkal a Budapest – Ankara / Antalya – Budapest útvonalon
turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai
szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátással, a felsorolt programok, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépők felára, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

körül. Vacsora és szállás Antalyában.

7. nap • Antalya – Budapest

Reggeli után szabadidő, majd kora
délután transzfer a repülőtérre. Vis�szautazás, átszállással Budapestre.
Érkezés a kora esti órákban.

2019. május 10–16.
Kétágyas szobában 149 000
Egyágyas szobában 189 000
Belépők felára
9 800
Illetékek
59 000
Minimum létszám: 25 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív program ára
(minimum létszám: 10 fő)
Török est
12 000 Ft/fő

Törökország
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Ezerarcú
Portugália

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

megtekintése szerepel a programban. A kora esti órákban megérkezés
Estorilba, a szállás elfoglalása.

7. nap • Estoril
BRAGA

Tengerész Henrik, a híres felfedező.
Késő délután megérkezés Fatimába,
a világhírű búcsújáróhelyre. Szállás
Fatimában.

PORTÓ

COIMBRA
NAZARÉ
ÓBIDOS
CABO DA
ROCA

TOMAR

Az épületeket, falakat
díszítő gyönyörű, kézzel
festett csempék eredete
XIII. századi arab gyökerekre nyúlik vissza.

BATALHA

FATIMA

SINTRA
LISSZABON

ESTORIL

1. nap • Lisszabon

Utazás a kora reggeli órákban menetrend szerinti repülőjárattal Lis�szabonba. Megérkezést követően félnapos városnézés a portugál fővárosban: a középkori Szent György vára és
a híres Alfama negyed, a Szent-Jeromos kolostor (a kerengőbe a belépő a
helyszínen fizetendő) és a Belém-torony (kívülről) megtekintése szerepel
a programban. Délután a szállás elfoglalása. Szállás Lisszabonban.
Pastel de nata
A legendás sütemény titkos
receptje állítólag a Jeromos-
kolostor szerzeteseitől származik
a XVIII. századból.
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Portugália

2. nap • Lisszabon - Sintra

Reggelit követően a hangulatos
Sintra városába vezet az út, ahol rövid séta és a XVI. századi Királyi Palota megtekintése szerepel a programban. Továbbutazás autóbusszal

a festői szépségű Cabo da Rocá-hoz, Európa legnyugatibb pontjához. A tengerbe nyúló sziklaszirtről lenyűgöző látvány tárul a kéklő
óceánra. Délután szabad program.
Szállás Lisszabonban.

3. nap • Óbidos – Nazaré –
Batalha - Fatima

Elutazás autóbusszal Óbidosba, a
hangulatos, dombtetőre épült, falakkal védett kis faluba, amelyet hófehér házai tesznek jellegzetessé. Továbbutazás Nazarébe, a bájos halászfaluba, ahol rövid szabadidő,
majd Batalhába, ahol a Világörökség
részét képező kolostor megtekintése.
A kolostor Portugália egyik építészeti
remeke, kápolnájában van eltemetve

4. nap • Fatima – Portó –
Ofir – Vila Nova de Gaia

Reggelit követően utazás Portóba,
mely az ország egyik legkülönlegesebb hangulatú városa borospincéivel, a Ribeira-negyed színes cserepes házaival és az Eiffel tervezte kétszintes híddal. A városnézést
követően látogatás egy borospincében, borkóstolóval. Szállás Ofirban,
júliusban és októberben Vila Nova
de Gaiaban.

5. nap • Ofir – Braga –
Viana do Castelo

Elutazás Bragába, amelyet számos temploma miatt a „portugál

Rómának” is neveznek. A történelmi
városrész megtekintése a Jó Jézus
búcsújáró templommal, amely egy
magas hegyen emelkedik. Továbbutazás Ponte de Limába, a zöld bor városába, majd a XVI. századi Viana do
Castelo városka érintésével visszautazás Portóba. Szállás Ofirban, júliusban
és októberben Vila Nova de Gaiaban.

6. nap • Coimbra –
Tomar – Estoril

Reggeli után utazás Coimbrába, Európa egyik legrégibb egyetemi városába, amely a XII. században az ország és királyság központja volt. Városnézés keretében a Katedrális és
a híres egyetemi könyvtár megtekintése. Továbbutazás a lisszaboni tengerpartra. Útközben látogatás Tomarban, a templomok városában, ahol a Krisztus-rendi kolostor

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal a Budapest – Lisszabon – Budapest útvonalon
turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai
szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a felsorolt programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, félpanzió felára (7 vacsora italfogyasztás nélkül), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

Egész nap szabad program, üdülés a
tengerparton reggelis ellátással.

8. nap • Estoril – Lisszabon

Délelőtt szabad program. Délután látogatás a Nemzetek Parkjában, mely
a 2008-as Világkiállítás helyszíne volt.
Szabadidő keretében az Ócenárum
megtekintése (a belépőjegy a helyszínen fizetendő). Este transzfer a lisszaboni repülőtérre, visszautazás az éjjeli
órákban Budapestre.

9. nap • Budapest

Érkezés Budapestre a hajnali órákban.

2019. március 9-17.
Kétágyas szobában 259 000
Egyágyas szobában 339 000
Félpanzió felára
36 000
Belépőjegyek felára
32 000
Illetékek
75 000
2019. július 6-14.
Kétágyas szobában 289 000
Egyágyas szobában 399 000
2019. október 19-27.
Kétágyas szobában 299 000
Egyágyas szobában 409 000
Félpanzió felára
46 000
Belépőjegyek felára
36 000
Illetékek
79 000
Minimum létszám: 25 fő

Portugália

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
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Észak-Portugália
és Galícia
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Világörökségének része. Továbbutazás
Bragába, Portugália egyházi központjába,
amely a római időkben Galícia központja volt. A Jó Jézus Búcsújáró hely megtekintése után séta a városban, a katedrális
megtekintésével. Utazás a híres zöld borok (vinho verde) vidékére, Ponte de Limába, amely a Lima folyón átívelő középkori zarándok-hídról kapta a nevét, végül a
bájos középkori Viana do Castelo városkába. Szállás és vacsora a tengerparti
Vila Praia de Âncora üdülővárosában.

4. nap • Santiago de Compostela

SANTIAGO
DE COMPOSTELA
VIGO
PONTE DE LIMA

VIANA DO
CASTELO

BRAGA
PORTO

GUIMARAES

VILA NOVA
DE GAIA

AVEIRO

1. nap • Portó

Elutazás Portóba a kora reggeli órákban
lisszaboni átszállással. Megérkezés a késő délelőtti órákban Portugália második
legnagyobb városába, melynek történelme egészen a római korig nyúlik vissza.
Félnapos panoráma városnézés során
ismerkedés a gyönyörű portugál város
látnivalóival: Av. Dos Aliados (főtér), Praca
da Batalha, Porto katedrális, Santa Catarina sétálóutca, Boavista, Casa da Música, Foz do Douro, Szent Ferenc templom,
Tőzsdepalota, majd a színes Ribeira negyed és a folyó felett átívelő Eiffel híd. A
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városnézés után kb. 50 perces hajókirándulás a Douro folyón, amely során megcsodálható Porto és a hozzáépült Gaia
hat hídja és a város látnivalói a víz felől.
Szállás Portóban (június) vagy Vila Nova
de Gaiában (szeptember).

2. nap • Portó (Douro-völgy)

Porto további felfedezése egyénileg, vagy
egész napos fakultatív kirándulás: hajózás a Douro folyón a híres borokat adó
festői Douro-völgy mentén. Az elvarázsolt
völgynek is nevezett régió Portugália egyik
legszebb természeti látnivalója. A kanyargó folyó mentén húzódó Alto Douro borvidék lankás tájegysége az UNESCO Világörökségének része. Utazás reggel Porto kikötőjébe, majd onnan hajózás felfelé a Douro folyón Régua városába. Az út

során feltárulnak a folyó felett magasodó drámai szépségű táj szőlőültetvényei,
falvai, városai. Útközben ebéd a hajón egy
pohár portóival. Megérkezés Régua városába a délutáni órákban, ahonnan vis�szautazás vonattal Portóba. A résztvevők
a gyönyörű azulejos csempékkel díszített
Sao Bento vonatállomásra érkeznek.
Szállás Porto városában.

3. nap • Guimares –
Braga – Ponte de Lima –
Viana do Castelo

Egész napos kirándulás Észak-Portugália legszebb városainak felfedezésével.
Először utazás Guimares-be, Portugália „bölcsőjébe”, ahol az ország első királya
született. Középkori műemlék épületeinek köszönhetően 2001 óta az UNESCO

Utazás autóbusszal Észak-Spanyolországba, Santiago de Compostelába, Galícia fővárosába, a Szent Jakab-út végállomására, amely a világ negyedik legnagyobb katolikus zarándokhelye. Megérkezés a késő délelőtti órákban, majd
félnapos városnézés helyi idegenvezetővel. A város legkiemelkedőbb látnivalója, a katedrális megtekintése, amely
Spanyolország legnagyobb román kori temploma és oltára feltételezhetően
Szent Jakab apostol sírját őrzi. A helyiek
szerint az árkádos, köves utcák, esőben
nyújtják a legvarázslatosabb látványt,
amikor a város szinte ragyog. Szállás
Santiago de Compostelában.

5. nap • Santiago de
Compostela (Rias Baixas)

Szabadprogram Santiago de Compostela további felfedezésére egyénileg, vagy egész napos fakultatív

autóbuszos kirándulás Galícia gyönyörű partvidékére, a Rias Baixas régiójába, melynek jelentése: alacsony folyók.
A négy folyótorkolatból álló együttes
Galícia dél-nyugati partjainál található, az alsó partszakaszok a szárazföldbe mélyen benyúló öblökkel szabdalják
a vidéket. Muros érintésével utazás a Finisterra-fokhoz, ahol a „világvége” világítótorony található. Ebéd után továbbutazás Pontevedra történelmi városába Lanzada, Sanxenxo és Combarro
festői tengerparti városkák érintésével.
Visszatérés Santiago de Compostelába.

6. nap • Vigo – Portó –
Vila Nova de Gaia

Reggeli után elutazás autóbusszal
Vigóba, Galícia legnagyobb városába, ahol szabadidő ebédre. Séta a város
híres halászkikötőjénél (Darsena, del Berbés), ahol a középkori hangulatú halásznegyed, a Barrio del Berbés is található. Továbbutazás Porto irányába a festői
óceánpart mentén rövid megállóval Povoa do Varzímban. Megérkezés a Portóval szemben, a Douro folyó túlpartján lévő Vila Nova de Gaia városába, ahol a híres, történelmi borospincék is találhatók.
Látogatás egy borospincében, ahol a borkészítéssel való ismerkedés mellett a híres portói borok kóstolására is lehetőség
nyílik. Szállás Vila Nova de Gaiában.

7. nap • Aveiro – Portó

Félnapos kirándulás a Portótól kb.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal a Budapest – Porto – Budapest útvonalon lisszaboni átszállással, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban
reggelivel, egy alkalommal vacsora, a felsorolt programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, félpanzió
(5 vacsora italfogyasztás nélkül), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

egyórás autóbusz útra lévő Aveiro városába, mely szecessziós épületeivel,
a régi negyed fehérre meszelt házaival
és kanyargó csatornáival az egyik legszebb tengerparti város Portugáliában.
Városnézés, majd kirándulás jellegzetes, színesre festett portugál csónakokkal a várost átszelő Moliceiros-okon csatornákon. Délután visszautazás
Portóba. Este transzfer a repülőtérre, elutazás menetrend szerinti járatokkal,
átszállással Budapestre.

8. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a hajnali
órákban.

2019. május 19–26.
Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 379 000 Ft/fő
Félpanzió
(5 vacsora) felára*
35 000 Ft/fő
2019. szeptember 15–22.
Kétágyas szobában 309 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 399 000 Ft/fő
Félpanzió
(5 vacsora) felára*
45 000 Ft/fő
Belépőjegyek felára
25 000 Ft/fő
Illetékek
75 000 Ft/fő
Minimum létszám: 24 fő
*A félpanzió min.15 fő jelentkezése
esetén vehető igénybe.
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Douro-völgy ebéddel
május
46 000 Ft/fő
szeptember
50 000 Ft/fő
Rias Baixas ebéddel
37 000 Ft/fő

Portugália – Galícia
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Ismeretlen Szicília
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Pihenés

Cefalú

PALERMO
CEFALÚ

TAORMINA

MONREALE
SAN MAURO
CASTELVERDE

4. nap • Taormina – Cefalú

ETNA
CATANIA

AGRIGENTO
RAGUSA

1. nap • Budapest – Catania

Az esti órákban elutazás Cataniába
közvetlen járattal. Megérkezés után
transzfer a szállodába. Szállás Taormina környékén.

2. nap • Taormina környéke –
Ragusa – Siracusa

Fakultatív program: elutazás Ragusába, ahol egy XVII. századi földrengés
következtében épült újjá a két részből álló város és kapta ma is ragyogó barokk arculatát. Napjainkban az
UNESCO Világörökségéhez tartozik. A
San Giorgio Templom, a San Giovanni
Battista katedrális és még számtalan
templom és köztér tartozik látványosságai közé. A barokkon kívül gótikus,
rokokó és neoklasszicista épületek is
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Olaszország

legnagyobb működő vulkánjára, az
Etnára. 2000 m magasságig autóbusszal lehet felmenni (a 3000 m
magasan található kráter fakultatív lehetőségként, helyszíni fizetéssel, dzsippel közelíthető meg). Ezt
követően séta Taorminában a görög
színház megtekintésével (a belépőjegy a helyszínen fizetendő). Szállás
Taormina környékén.

SIRACUSA

felfedezhetők. Továbbutazás Siracusába, amely Cicero szerint a „legnagyobb görög város és mind közül a
leggyönyörűbb”. Korintoszi görög telepesek alapították, Szicília legősibb városa számtalan görög és római emlékkel büszkélkedhet. Ezek közül a
legismertebbek közé tartozik a görög színház és a római amfiteátrum,
mely egykoron gladiátorok küzdelmének és állatviadaloknak adott otthont.
Siracusa eredeti városközpontja egy
kis szigetre épült, ez volt Ortigia. Rövid séta az Ortigia-sziget hangulatos,
szűk utcácskáin. Szabad program.
Szállás Taormina környékén.

3. nap • Taormina – Etna

Reggeli után elutazás a világ egyik

Reggeli, majd továbbutazás a sziget nyugati felére, Cefalú üdülővárosba, mely
egy csodás tengeröböl mentén terül el,
látványát már messziről jelzi egy hatalmas sziklahegy és a rajta álló XII. századi dóm. Cefalúban hosszú tengerparti sétány, középkori óváros és kis üzletek
várják a látogatót. Szállás Cefalúban.

5. nap • Cefalú –
Monreale – Palermo

Szabad program. Fakultatív kirándulási lehetőség: Monreale és Palermó városnézés. Utazás autóbusszal Monreáléba, ahol az aranyozott mozaikokkal díszített katedrális megtekintése,
majd városnézés a sziget fővárosában,
Palermóban. A város viharos történelmét nagyban meghatározta stratégiai
elhelyezkedése, a föníciaiaktól a Bourbonokig számos hatalom uralma alatt
állt. Köszönhetően a sokféleségnek, az
évszázadok csodás építészeti emlékeket hagytak maguk után, melyek megtekintésére egy városnéző program

csupán ízelítőt ad: Conca D’Oro, dóm,
Capella Palatina, Chiesa degli Eremiti.
Szállás Cefalúban.

6. nap • Cefalú – Corleone –
San Mauro Castelverde

Szabad program Cefalúban. Délelőtt
fakultatív programlehetőség: látogatás Corleonéban, utazás autóbus�szal. A kisváros Palermótól 60 kmre fekszik a hegyek között, kis főtér és
az Antimaffia Intézet meglátogatása,
séta a városkában. Délután fakultatív programlehetőség: kirándulás San
Mauróba és vacsora egy tipikus szicíliai hegyi étteremben zenével – San
Mauro Castelverde hangulatos szicíliai város és megye, gyönyörű fekvése
már önmagában megér egy kirándulást. A tengerszint felett 1000 méterre
lévő hegyen terül el, a város telis-tele
Szicília vallásos történelmének nyomaival: Chiesa Madre a XV. századi haranggal, a XVI. századi márvány
oltárral, az egykori városháza, mely

manapság régészeti múzeumnak ad
helyet, és a kis utcácskák igazi szicíliai hangulatot árasztanak. Az informatív (belépés nélküli) városnézés
után tradicionális ételekből álló zenés vacsora. Szállás Cefalúban.

7. nap • Cefalú – Agrigento –
Taormina környéke

Korai reggeli után elutazás a szárazföld belseje felé, városnézés Agrigentóban és a Templomok völgye meglátogatása, ahol hét dór stílusban épített fenséges templom látható. Ezek
az emlékek a Görögországban láthatókon kívül a legjobban megőrzött ókori görög épületek. Kirándulás
a Templomok völgyébe, látogatással a Concordia templomnál, amely

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás a Wizzair
légitársaság járataival, Budapest – Catania – Budapest útvonalon, 1 db 20 kg
feladott poggyásszal, 1 db kisméretű kézipoggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis ellátás, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, Wizz Go felára, melynek aktuális részleteiről az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást, belépőjegyek felára és helyi idegenforgalmi adó, fakultatív programok, borravalók,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

majdnem teljes épségben megmaradt. Szállás Taormina környékén.

8. nap • Catania – Budapest

Reggeli, majd szabad program. Késő
délután transzfer a repülőtérre, vis�szautazás Budapestre a menetrend
szerint.

2019. október 19-26.
Kétágyas szobában 219 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 271 000 Ft/fő
Pótágyon
214 000 Ft/fő
Wizz Go felára
15 000 Ft/fő
Illetékek
68 000 Ft/fő
Belépőjegyek felára és helyi adó
(a helyszínen fizetendő) kb. 59 EUR/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám 10 fő)
Egész napos kirándulás Ragusa Siracusa - Ortigia
22 000 Ft/fő
Félnapos kirándulás
Corleonéba
16 000 Ft/fő
Félnapos kirándulás Palermóba
és Monreáléba
19 000 Ft/fő
Kirándulás San Mauróba,
szicíliai vacsorával
20 000 Ft/fő

Olaszország
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Skócia

Az összetéveszthetetlen
hangú felföldi skót duda
őse az ókori Babilóniából
származik.

A legendák földjén
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

2. nap • Edinburgh

INVERNESS

CAWDOR

LOCH
NESS-I TÓ

STIRLING
PITLOCHRY
FALKIRK
GLASGOW

EDINBURGH

1. nap • Budapest – Edinburgh

Elutazás Skóciába a kora reggeli
órákban. Az érkezést követően buszos városnézés Edinburgban, látogatással a Szent Egyed Székesegyházban. Vacsora és szállás Edinburgh környékén.
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Magyar
Idegenvezető

Egyesült Királyság

Reggeli után városnézés Edinburghban: a vár megtekintése, majd séta a
híres „Királyi mérföld”-ön, a Royal mile-on, ami az UNESCO Kulturális Világörökség része és az óváros központja. Séta a Holyroodhouse Palotához, a jelenlegi királyi rezidenciához,
majd délután látogatás a Britannia
Királyi Yachtnál. Vacsora és szállás
Edinburgh környékén.

3. nap • Edinburgh –
Pitlochry – Inverness

A reggelit követően elhagyva Edinburgh városát, utazás a Felföldre. Látogatás és whisky kóstoló az 1898-ban alapított Dalwhinnie lepárlóban. A festői
kisváros Pitlochry és viktoriánus épületeinek megtekintése, majd látogatás
a Blair Atholl kastélyban. Több mint 30
gazdagon díszített szobájában eredeti

bútorok, festmények találhatók, viktoriánus báltermét 175 agancs díszíti. Vacsora és szállás Inverness környékén.

4. nap • Inverness –
Loch Ness – Cawdor

A reggelit követően utazás a 38,5 km
hosszú Loch Ness-i tó vidékére. Hajókázás a tó szörnyéről elhíresült, legendák övezte tavon, látogatással a parton
magasodó festői Urquhart várnál. Rövid városnézés Invernessben. Délután
látogatás Cawdor-nál, Skócia egyik legromantikusabb kastélyánál, amely
Shakespeare Macbethjében is szerepel,
és az Elgin székesegyház romjainál. Vacsora és szállás Inverness környékén.

5. nap • Inverness –
Glen Coe-völgy – Stirling –
Falkirk– Glasgow
Reggeli után utazás Glasgow-ba,

útközben érintve Skócia egyik legszebb
részét a festői Glen Coe-völgyet, mely
igazi ékszere ennek a kemény, néhol
zord, mégis megkapóan szép országnak.
Ezt követően látogatás Stirling várában,
mely az egyik legnagyobb és egyben legfontosabb vár Skóciában. Az erődítmény
a Várdomb tetején áll, amely egy stratégiailag kiválóan védhető vulkanikus
eredetű szikla. Itt koronázták meg többek között Stuart Máriát, a skótok királynőjét. Rövid látogatás a Falkirk keréknél,
amely az Union-csatornát, valamint a
Falkirk és Glasgow közötti Forth- és Clyde-
csatornát összekötő hajólift. Vacsora
és szállás Glasgow környékén.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Edinburgh/Glasgow – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai
szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerint programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

6. nap • Glasgow – Budapest

Reggeli után autóbuszos városnézés Glasgow dinamikus városában,
látogatással a Szent Mungo katedrálisban, valamint a kulturális értékekben gazdag, Európa egyik legszínesebb gyűjteményével rendelkező Kelvingrove Art Gallery and
Museum-ban. Délután elutazás átszállással Budapestre.

2019. május 22-27.
Kétágyas szobában 309 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 399 000 Ft/fő
2019. júl. 23–28.
Kétágyas szobában 329 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 419 000 Ft/fő
2019. szeptember 24–29.
Kétágyas szobában 319 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 409 000 Ft/fő
Belépőjegyek felára
59 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő

Egyesült Királyság
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Wales
Kastélyok és várak

Kultúra
és látnivaló

TRETOWER

ST. DAVIDS

PEMBROKE
SWANSEA

1. nap • Budapest – Cardiff

Elutazás menetrend szerint, átszállással a délutáni órákban Cardiffba, Wales
fővárosába, ahol a római romokra épült
vár mellett a Millennium Stadion magasodik. Megérkezés a késő esti órákban.
Továbbutazás Swansea-be, transzfer a
szállodába. Szállás Swansea-ben.

Üdülések széles választéka
az Atlanti-óceán egzotikus szigetein.

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura.

…mert biztosan utazik!

2. nap • Swansea – Pembroke
– St. Davids

Reggeli után egész napos kirándulás
Swansea – Pembroke – St. Davids
útvonalon. Az impozáns Carew Kastély megtekintése, majd utazás a
Pembrokeshire part mentén a Bíborosi Palotához – Szent Dávid Katedrális –, melyet a VI. században alapítottak. A katedrális megtekintése és
továbbutazás a Whitesand Bay-hez,
amely Wales egyik legszebb tengerparti strandja. Lehetőség szerint kis

Magyar
Idegenvezető

BLAENAVON
TINTERN

PENDERYN

Foglalja le kanári-szigeteki utazását
a kanariszigetek.utazas.hu honlapon!

Csoportos
körutazás

CHEPSTOW
CAERLEON
CARDIFF

szabadidő, pihenés az időjárás függvényében. Szállás Swansea-ben.

3. nap • Penderyn –
Tretower – Blaenavon

Látogatás a dél-walesi Penderyn whisky lepárlóban, mely Brecon Beacons
látványos hegylánca és nemzeti park
ja mellett található. Blaenavon ipartörténeti műemlékeinek megtekintése,
amelyek az UNESCO Világörökség részét képezik. A város egy XVIII. században megnyílt vasfeldolgozó köré épült,
mely ma múzeum. Továbbutazás a
Tretower Court and Castle-hoz, a kastély meglátogatása. A 900 éves műemlékterület befolyásos walesi családok
kezében volt, a kastélyban a nemesi
élet hétköznapjainak tárgyi emlékei tekinthetők meg. Szállás Cardiffban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Cardiff – Budapest útvonalon, turista
osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti három-és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, borravalók,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

4. nap • Cardiff

Reggeli a szállodában, délelőtt panoráma városnézés Cardiffban. Látogatás a skanzen jellegű Szent Fagans
Nemzeti Történeti Múzeumban, majd
a Cardiff Kastély gótikus lakosztályainak megtekintése. Szállás Cardiffban.

5. nap • Caerleon –
Chepstow – Tintern

Reggeli után egész napos kirándulás
érintve Caerleon, Cheptow és Tintern
településeit. A római korban Isca néven
ismert Caerleonban az erőd és a fürdők meglátogatása. Tinternben a festői Wye völgyben fekvő apátság romjainak látványa nyűgözi le a látogatót.
Visszautazás Cardiffba, ahol szállás.

6. nap • Cardiff – Budapest

Reggeli, majd szabad program. Délután transzfer a repülőtérre, megérkezés Budapestre átszállással a késő
esti órákban.

2019. június 12-17.
Kétágyas szobában 289 000
Egyágyas szobában 374 000
Belépőjegyek felára
37 000
Illetékek
75 000
Minimum létszám: 15 fő

Egyesült Királyság

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
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Írország
A smaragd sziget
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

ahol a várost már messziről uralja a
lenyűgöző SS Dunbrody vitorlás gálya, mely pontos mása a Graves család
1845-ben készült hajójának. Ez a hajó
több ezer bevándorló ír családot szállított a nagy éhínség idején az anyaföldről az Egyesült Államokba. Délután utazás Waterford-ba, a vikingek alapította
kikötővárosba, mely megőrizte középkori karakterét. Városnézés után vacsora és szállás Waterford környékén.
DUBLIN

4. nap • Waterford –
Midleton – Cork

AVOCA
KILKENNY
CASHEL

CURRACLOE
BEACH

NEW ROSS

WEXFORD

WATERFORD

BLARNEY

MIDLETON
CORK
KINSALE

1. nap • Budapest – Dublin

Elutazás kora reggel Budapestről átszállással Írországba. Érkezést követően transzferrel egybekötött panoráma városnézés Dublinban, érintve a város legfőbb nevezetességeit, a
György korabeli tereket, melyek híresek az épületekről és azok egyedi bejárati ajtajukról. Látogatás a Trinity
College-ban. Írország legjelentősebb
egyetemét I. Erzsébet alapította 1592ben, impozáns könyvtára 250.000
kötetet tartalmaz. Itt látható a VIII.
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századból származó Book of Kells is,
mely a korai kereszténység egyik legszebb alkotása. Vacsora és szállás
Dublin környékén.

2. nap • Dublin – Wexford

Reggeli után utazás dél irányába,
Wexfordba. Útközben pihenő Avoca
festői kisvárosában, mely ismertségét a Fitzgerald’s Pubnak, valamint az
1723 óta működő kézi szőttes manufaktúrának köszönheti. A manufaktúra látogatási központjában a kézi
szövés rejtelmeibe is beavatnak a helyi szakemberek. Továbbutazás, majd
fényképezési lehetőség a Curracole Beach-en, ahol a „Ryan közlegény
megmentése” című film látványos

partraszállási jeleneteit forgatták. Délután érkezés az Ír Nemzeti Örökség
Parkba, amely a skanzenek mintájára
mutatja be a kelták életét, kezdve az
első települések kialakulásától a XII.
századig, a normannok megjelenéséig. A parkban egy középkori vár, egy
vízimalom és egy korabeli viking hajóépítő üzem is megtalálható. Vacsora és szállás Wexford környékén.

3. nap • Wexford –
New Ross – Waterford

Reggelit követően látogatás a Hook világítótoronynál, amely a korai XIII. században épült és egy rövid periódust leszámítva 800 éve folyamatosan működik. Utazás tovább New Ross-ba,

Délelőtt látogatás az 1783-ban alapított waterfordi kristály manufaktúrában. A látogatók megismerkedhetnek a kristálykészítés folyamataival,
az üvegfújástól a vésésen keresztül
a kész műalkotásokig. Ezt követően utazás Midleton városába, ahol
a IX. század óta foglalkoznak égetett szesz előállításával. Ismerkedés
az ír whiskey készítésének fázisaival az 1825-ben alapított Old Midleton
lepárlóban, amely mai napig évente 24 millió üveg whiskey-t állít elő. A
vezetést követően kóstoló. Vacsora és
szállás Cork környékén.

5. nap • Cork – Kinsale – Blarney

Reggeli után utazás Kinsale városába, ahol látogatás a XVII. századi Károly erődben. A klasszikus csillag alakú, ötbástyás erődítmény stratégiailag fontos védelmi szerepet töltött
be. Ezt követően autóbuszos panoráma városnézés Cork városban, mely
2005-ben Európa Kulturális Fővárosa volt. Látogatás a belvárosban található fedett Angol piacon, ahol 1786
óta árulnak halat, húst, gyümölcsöket és zöldségeket. Délután látogatás a McCarthy család ősi várában
Blarney-ban. Az 1446-ban épült vár
egyik érdekessége a Blarney kő, mely
a legenda szerint ékesszólással és
meggyőzőerővel ruházza fel azt, aki
megcsókolja. Vacsora és szállás Cork
környékén.

6. nap • Cork – Cashel – Kilkenny
Reggelit követően utazás Cashel
sziklájához, amely Írország egyik
legismertebb turisztikai látnivalója. A mészkősziklára épült vár egykor
Munster királyának székhelye volt,
majd az O’Brian klán a XII. században az egyháznak adományozta,

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Dublin – Budapest útvonalon átszállással,
turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

így lett Cashel érsekének székhelye.
A masszív kőfalak ma a lakótornyot,
a katedrálist és a XII. századi román
stílusban épült kápolnát rejtik. A gótikus katedrális és az érseki palota a
XIII. században épült hozzá. Délután
gyalogos városnézés a márvány városnak nevezett Kilkenny-ben, amely
megőrizte középkori látképét. Vacsora és szállás Kilkenny környékén.

7. nap • Kilkenny –
Dublin – Budapest

Utazás Dublinba, útközben látogatás a Kilkenny kastélyban. A Nore folyó partján álló, festői elhelyezkedésű
kastély különlegessége, hogy 1391 és
1935 között egyetlen család, a Butlerek tulajdonában volt. Viktoriánus
stílusú termeit a családi portrék díszítik. Transzfer a repülőtérre, utazás
Budapestre átszállással. Érkezés a
késő esti órákban.

2019. július 2-8.
2019. október 2-8.
Kétágyas szobában 349 000
Egyágyas szobában 429 000
Belépőjegyek felára
49 000
Illetékek
69 000

Írország

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
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Európai

városlátogatások
Európa tájainak és városainak sokszínűsége páratlan. Az ősi és a modern
kettőssége jelen van a kultúrákban, a
művészetekben és a hétköznapokban
egyaránt. Ez az időtlen és örök érték
az, ami miatt kontinensünk felfedezése kimeríthetetlen élmények forrása.
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Koppenhága
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Róma
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás

Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

1. nap

1. nap

Elutazás Budapestről, közvetlen járattal, a megérkezést követően transzfer
a szállodába. A délután folyamán ismerkedés a várossal. Dánia első számú „nevezetessége”, hogy lakói a világ legboldogabb emberei. A fővárosba megérkezve azonnal megértjük,
hogy miért is jellemző az elégedettség és boldogság a dánokra. Koppenhága színes házaival és rengeteg zöld
parkjával inkább vidékies jelleget mutat, semmint egy metropolisz képét.
Emellett kulturális és gasztronómiai kínálata is gazdag, így éttermeit eddig összesen 14 Michlein csillaggal díjazták. A környezettudatosság látványos bizonyítéka, hogy sokkal többen közlekednek kerékpárral, mint
autóval. A városnézés után kerékpárok bérelhetők a szálloda közelében.
Érdemes felkeresni Nyhavn (Új-kikötő), vagy Christiania (egykori hippinegyed) városrészeket. Előbbi látványosan élénkszínűre festett felújított
házakkal és ínyenc éttermekkel, utóbbi bohém sörözőkkel és bárokkal várja látogatóit. Szállás Koppenhágában,
belvárosi szállodában.

2. nap

Délelőtt a város felfedezése hajóról. A
vizet Koppenhágában nem lehet kikerülni, hiszen a csatornák behálózzák az egész várost. A hajókról jól láthatók a város nevezetességei: a Királyi Palota (Amelienborg), a Fekete Gyémántnak (Den Sorte Diamant)
nevezett Királyi Könyvtár, a magán
adományokból épült Operaház, a
dán parlament (Christiansborg), a Kis
Hableány szobra (távolabbról), a Kastellet erőd és a fejünk felett elsuhanó,
igen alacsony hidak. Délután fakultatív látogatás a Carlsberg sörfőzdében. A kb. 4 órás program egy sörkóstolást tartalmaz. Szállás Koppenhágában, belvárosi szállodában.

3. nap

Délelőtt városnézés: a Stroget sétálóutca, mely a maga közel 2 km-es
hosszával népszerű törzshelye a város utcai előadóművészeinek, majd
a kör alakú Rundetaarn torony megtekintése. Este fakultatív West End
ínyenctúra: a 3 órás program Skandinávia divatos, kifinomult gasztronómiájába enged bepillantást.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Koppenhága – Budapest útvonalon,
turista osztályon, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos
szálloda kétágyas szobáiban reggelis ellátással, repülőtéri transzferek, félnapos városnézés hajóval, félnapos gyalogos városnézés, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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Indulás Torvehallene-ből, a hipszter
piacról, ahol ellenőrzötten a legmagasabb minőségű bioélelmiszerek
kóstolására nyílik lehetőség, majd
a modern északi konyha felfedezése. Szállás Koppenhágában, belvárosi szállodában.

4. nap

Néhány óra szabadidő, majd kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás. Transzfer a repülőtérre, hazautazás.

2019. június 7-10.
Kétágyas szobában 159 000
Egyágyas szobában 199 000
Pótágyon
149 000
Félpanzió felára
(3 vacsora)
69 000
Illetékek
49 000
Minimum létszám: 20 fő

Elutazás Budapestről közvetlen, menetrend szerinti járattal Rómába.
Megérkezés majd transzfer és rövid
panoráma városnézés az örök városban az emblematikus látnivalók: az V. századi Santa Maria Maggiore-bazilika, a Colosseum, a Forum Romanum, a Capitolium, a
Piazza Venezia a Vittorio Emanuele-emlékművel és a Vatikán környékének érintésével, majd megállással
az Angyalvárnál. A szállás elfoglalása, majd este szabadprogram. Szállás Rómában, belváros közeli, jó elhelyezkedésű szállodában.

2. nap

Reggeli a szállodában, majd félnapos gyalogos városnézés helyi közlekedéssel. A Spanyol lépcső, a Piazza
Navona, a Pantheon és a Trevi-kút
felkeresése. Délután szabadprogram,
vagy fakultatív programlehetőségként Róma ókori emlékeinek megtekintése belépővel: az egykori amfiteátrum, a Colosseum megtekintése, melynek építését Titus uralma
alatt i.sz. 72-ben kezdték és 50-70
000 nézőt fogadhatott be. 404-ben

Honorius császár szüntette be a véres mutatványokat, később kőbányának használták és számos palota épült köveiből. Később séta a Forum Romanum területén, ahol ismerkedés a császárság éppen
fennmaradt épületeinek, romjainak,
mindennapjaival. Szállás Rómában.

3. nap

Reggeli, majd egész napos szabad
program. Délelőtt fakultatív programlehetőség: a Vatikáni Múzeum és a
Sixtus-kápolna megtekintése helyi
közlekedéssel. A vatikáni múzeumok
a világ egyik leggazdagabb és legnagyobb műgyűjteményével rendelkeznek, köztük a leghíresebb a Michelangelo freskóival díszített Sixtus-kápolna és Raffaello stanzái, avagy pápai
lakosztályai, a quattrocento kiemelkedő műalkotásai. Délután fakultatív
programlehetőség: a hangulatos Trastevere negyed felkeresése ebéddel,

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 15 fő)
Carlsberg sörgyár
látogatás
45 000 Ft/fő
West End ínyenc túra 59 000 Ft/fő

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Róma – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db (23 kg) feladott poggyásszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos belváros közeli szálloda kétágyas szobáiban reggelis ellátással, repülőtéri transzferek, félnapos panoráma városnézés autóbusszal, félnapos gyalogos városnézés helyi közlekedéssel, 48 órás, ingyenes
római tömegközlekedést biztosító bérlet, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó (6 EUR/fő/éj), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
*Kérjük, hogy jelentkezésüket a fakultatív programokra már megrendeléskor
szíveskedjenek jelezni.

helyi közlekedéssel. A Trastevere a
város egyik legérdekesebb negyede,
mely az ókortól kezdve lakott. Borostyánnal befuttatott pasztell házfalak, apró, keskeny utcák, közök, terek,
átjárók labirintusa. A környék felfedezése, köztük a gazdagon díszített
Santa Maria in Trastevere templom,
majd ebéd egy jellegzetes helyi étteremben. Szállás Rómában.

4. nap

Kora reggel transzfer a repülőtérre és
hazautazás Budapestre menetrend
szerinti járattal.

2019. március 14-17.
Kétágyas szobában 129 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 155 000 Ft/fő
Illetékek
39 000 Ft/fő
2019. május 9-12.
Kétágyas szobában 149 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 177 000 Ft/fő
Illetékek
39 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Tervezett időpont és irányárak
2019. október 24–27.
Kétágyas szobában 149 000 Ft/fő
Kétágyas szobában 177 000 Ft/fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Az ókori Róma
belépővel
16 000 Ft/fő*
A Vatikáni Múzeum
belépővel
19 000 Ft/fő*
A Trastevere ebéddel 12 000 Ft/fő
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Isztambul
A Boszporusz partján

Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

1. nap

Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjárattal, a délelőtti órákban. Transzfer a szállodába, bejelentkezés. Látogatás a közel 4000 üzletből álló Fedett Bazárban. Este vacsora
a szállodában.

2. nap

Foglalja le adriai szálláshelyét
a horvat.utazas.hu honlapon!
Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.
Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

…mert biztosan utazik!

Reggeli után egész napos gyalogos
városnézés az óvárosban, ahol az
Hagia Sophia templom, a XVII. században, Ahmed szultán által épített Kék mecset, majd a bizánci
időkben rendezett versenyek helyszíne, a Hippodromé megtekintése, majd ebéd. Délután az 1468-ban
épült Toplapi Palota meglátogatása,
mely több száz évig az Oszmán birodalom adminisztratív központja
volt (a látogatás nem tartalmazza a
belépést a Hárembe). Este vacsora a
szállodában.

3. nap

Reggeli után szabad program. Fakultatív programlehetőség: délelőtt látogatás a Szulejmán-mecsetben, Isztambul második legnagyobb mecsetében, majd a Fűszerbazár megtekintése. Ezt követően ebéd egy helyi
étteremben. Délután látogatás a fényűző Dolmabahce Palotában, mely
1856-1923 között az Oszmán Birodalom adminisztratív központja volt.
Majd hajókázás az Aranyszarv öbölből az Európát és Ázsiát elválasztó
Boszporusz tengerszoroson. A szoros
két oldalán paloták, villák és erődök
láthatók. Visszautazás a szállodába, ahol vacsora és szállás. Fakultatív esti programlehetőség: hajókázás

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Isztambul – Budapest útvonalon,
turista osztályon, 1 db (20 kg) feladott poggyásszal, 3 éjszakai szállás helyi
besorolás szerinti háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, repülőtéri transzferek autóbusszal, egész napos isztambuli városnézés belépővel és ebéddel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, borravalók,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

a Boszporusz öbölben török folklór
programmal és vacsorával, korlátozott italfogyasztással.

4. nap

Reggeli után kijelentkezés a szállodából.
A csomagok elhelyezése a szállodában,
rövid szabadprogram, majd transzfer
a repülőtérre, hazautazás Budapestre az esti órákban, menetrend szerinti
repülőjárattal.

2019. márc. 14–17., máj. 16–19.
Előkészületben
október, december (szilveszter)
Kétágyas szobában
99 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 122 000 Ft/fő
Pótágyon
89 000 Ft/fő
Illetékek
45 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Kirándulás a Boszporuszon
ebéddel
22 000 Ft/fő
Török folklór est
vacsorával
14 000 Ft/fő

Európai városlátogatások
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Szentpétervár

Moszkva

A cárok városa
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
városlátogatás

1. nap

1. nap

Elutazás diszkont légitársaság repülőjárataival a kora reggeli órákban
Szentpétervárra. Érkezés után félnapos autóbuszos városnézés, mely során többek között a Nyevszkij sugárút, kívülről a Szent Izsák-székesegyház, a Téli Palota, az Ermitázs, az
1917-es forradalom jelképévé vált Aurora cirkáló, a Művészetek terén a Mihalkovszky Palota és a cárok sírhelyét
őrző Péter-Pál erőd látható. Egy órás
hajókázás a Moyka és Fontanka folyókon, majd bejelentkezés a szállodába. Szabadprogram, majd fakultatív vacsora igényelhető.

2. nap

Reggeli után látogatás a Vérző Megváltó templomban, majd 3 órás idegenvezetés az Ermitázsban, Oroszország legnagyobb, és leghíresebb múzeumában, ahol a világ egyik leghíresebb képzőművészeti gyűjteménye
található, többek között Van Gogh,

Michelangelo, El Greco, Leonardo De
Vinci és Rembrandt műalkotásai. Délután szabad program. Este fakultatív
vacsora igényelhető.

3. nap

Reggeli után félnapos kirándulás
Peterhofba, ahol az orosz művészetek egyik legismertebb remekműve, az „orosz Versailles”-ként is
emlegetett tengerparti cári kastély
található. A nyaralóegyüttes I. Péter
cár nevét viseli, kertjét több szintből
álló szökőkutak, vízesések, szobrok tarkítják. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része a Palota Múzeum, mely I. Péter hajdani rezidenciája volt. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal. Este fakultatív
vacsora igényelhető.

4. nap

Reggeli a szállodában, szabad program. Fakultatív programlehetőség: autóbuszos kirándulás Puskinba – a

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás diszkont
légitársaság közvetlen repülőjárataival Budapest –Szentpétervár- Budapest
útvonalon, 4 éjszakai szállás háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban
reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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Elutazás Budapestről Moszkvába a reggeli órákban menetrend szerinti repülőjárattal. A Debrecenből induló csoportunk utazása Moszkvába a kora délutáni órákban, diszkont légitársaság járatával történik. Érkezés után transzfer a
szállodába, ahol bejelentkezés.
Carszkoje Szelo megtekintése – amely
200 éven keresztül a cárok nyaralóhelye volt. Ott található a barokk és rokokó építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a Katalin-palota is. Világhírét
káprázatosan díszített, egymásba nyíló arany teremsornak köszönheti, melyek közül a legismertebb a Borostyánszoba. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal. Este fakultatív vacsora igényelhető.

5. nap

Reggeli a szállodában, kijelentkezés,
transzfer a repülőtérre. Elutazás a délelőtti órákban diszkont légitársaság
repülőjáratával Budapestre.

2019. május 29 – június 2.
(a fehér éjszakák idején)
Kétágyas szobában 199 000
Egyágyas szobában 265 000
Félpanzió felára
25 000
Vízumdíj
29 000
Illetékek
69 000
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív program ára
(minimum létszám: 10 fő)
Kirándulás Puskinba 19 000

2. nap

Reggeli után autóbuszos városnézés,
mely során többek között a főváros főbb
sugárútjai, a Bolsoj Színház, a Megváltó
Krisztus-székesegyház, a Moszkvai Állami Egyetem, a Kreml és épületei (kívülről) és a XVI-XVII. századi orosz építőművészet kiemelkedő alkotása, a Novogyevicsij-kolostor látható. Majd az 1935-ben
alapított, a világ második legsűrűbben
használt metróhálózatának megtekintése. A moszkvai metró híres a szocialista realizmus jegyében épített, szobrokkal, freskókkal és mozaikokkal díszített állomásairól. Látogatás a világ legmagasabb ortodox templomában, a
Megváltó Krisztus-székesegyházban,
és a Vörös téren található, Rettegett Iván
által építtetett Boldog Vazul-székesegyházban. Visszautazás a szállodába.

3.nap

Reggeli után utazás a Vörös térre, ahol
séta a Moszkva közepén fallal körülvett történelmi épületegyüttesben,
Oroszország kulturális és hatalmi központjában, a világörökség részét képző
Kreml épületei között: Nagy Kreml Palota, Lázár templom, Blagovescsenszkij-székesegyház, Arhengelszkij-székesegyház, Nagy Iván harangtorony,
Tizenkét Apostol-templom, Pátriárkák palotája és a Kongresszusi Palota. Látogatás a Tretyjakov Képtárban,
az orosz képzőművészet alkotásainak
egyik legjelesebb múzeumában. Vis�szautazás a szállodába. Fakultatív esti program: Vacsorával egybekötött
orosz folklór est.

4. nap

Reggeli után szabad program. Fakultatív programlehetőség: egész napos kirándulás a Moszkvától 71 km-re található Szergijev Poszadba, az ősi orosz

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti légitársaság repülőjárataival Budapest – Moszkva - Budapest útvonalon turista osztályon, illetve diszkont légitársaság repülőjárataival Debrecen –
Moszkva - Debrecen útvonalon, 20 kg feladott poggyász, transzferek légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás Moszkvában négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

ortodox egyház centrumába. Látogatás az UNESCO Világörökség részét képező Szentháromság-Szergij-kolostorban, mely egyike az orosz ortodox egyház öt legmagasabb rangú kolostorának – lavrájának. Ebéd után vásárlási
lehetőség a helyi bolhapiacon. Visszautazás a szállodába, ahol szállás.

5. nap

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, csomagok elhelyezése, szabad program. Transzfer a repülőtérre,
hazautazás. Budapestre a késő délutáni órákban menetrend szerinti járattal, vagy Debrecenbe az esti járattal diszkont légitársaság járatával.

Debrecenből: 2019. július 24-28.
Budapestről: 2019. szeptember 11-15.
Kétágyas szobában 149 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 184 000 Ft/fő
Félpanzió felára
20 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Illetékek
39 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 20 fő)
Kirándulás Szergiev
Poszadba
15 000 Ft/fő
Orosz folklór est
vacsorával
15 000 Ft/fő

Európai városlátogatások
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Moszkva
és Szentpétervár
Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás

Metróállomás, Moszkva
SZENTPÉTERVÁR
látható. Bejelentkezés a moszkvai
szállodába.

2. nap • Moszkva
(Szergijev Posad)
SZERGIJEV
POSAD

MOSZKVA

1. nap • Budapest – Moszkva

Elutazás a reggeli órákban, menetrend szerinti repülőjárattokkal
Moszkvába. Érkezés után autóbuszos városnézés, mely során a többek között a főváros főbb sugárútjai, a Bolsoj Színház, a Megváltó
Krisztus-székesegyház, a Moszkvai
Állami Egyetem, a Kreml és épületei (kívülről) és a XVI-XVII. századi orosz építőművészet kiemelkedő
alkotása, a Novogyevicsij-kolostor
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Reggeli után szabad program. Fakultatív programlehetőség: Egész
napos kirándulás a Moszkvától 71
km-re található Szergijev Poszadba,
az ősi orosz ortodox egyház centrumába. Látogatás az UNESCO Világörökség részét képező Szentháromság-Szergij-kolostorban, mely
egyike az orosz ortodox egyház öt
legmagasabb rangú kolostorának –
lavrájának. Ebéd után vásárlási lehetőség a helyi bolhapiacon. Visszautazás a szállodába, ahol szállás.

3.nap • Moszkva

Reggeli után az 1935-ben alapított,
a világ második legsűrűbben használt metróhálózatának megtekintése.
A moszkvai metró híres a szocialista

realizmus jegyében épített, szobrokkal,
freskókkal és mozaikokkal díszített állomásairól. Látogatás a világ legmagasabb ortodox templomában, a Megváltó Krisztus-székesegyházban. Séta a Moszkva közepén fallal körülvett
történelmi épületegyüttesben, Oroszország kulturális és hatalmi központjában, a világörökség részét képző
Kreml épületei között: Nagy Kreml Palota, Lázár templom, Blagovescsenszkij-székesegyház, Arhengelszkij-székesegyház, Nagy Iván harangtorony,
Tizenkét Apostol-templom, Pátriárkák palotája és a Kongresszusi Palota. Látogatás a Tretyjakov Képtárban,
az orosz képzőművészet alkotásainak
egyik legjelesebb múzeumában. Vis�szautazás a szállodába. Fakultatív esti program: Vacsorával egybekötött
orosz folklór est.

4. nap • Moszkva – Szentpétervár
Reggeli után transzfer a

vasútállomásra, ahonnan 4 órás utazás gyorsvonattal Szentpétervárra. Érkezés után autóbuszos városnézés,
mely során többek között a Nyevszkij
sugárút, a kívülről látható Szent Izsák
székesegyház, a Téli Palota, az Ermitázs, az 1917-es forradalom jelképévé
vált Aurora cirkáló, a Művészetek terén
a Mihalkovszky Palota és a cárok sírhelyét őrző Péter-Pál erőd látható. Egyórás
hajókázás a Moyka és Fontanka folyókon, majd bejelentkezés a szállodába.

5. nap • Peterhof

Reggeli után félnapos kirándulás Peterhofba, ahol az orosz művészetek
egyik legismertebb remekműve, az
„orosz Versailles”-ként is emlegetett
tengerparti cári kastély található. A
nyaralóegyüttes I. Péter cár nevét viseli, kertjét több szintből álló szökőkutak, vízesések, szobrok tarkítják.
Az épületegyüttes legkiemelkedőbb

része a Palota Múzeum, mely I. Péter
hajdani rezidenciája volt. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal.

6. nap • Szentpétervár (Puskin)

Reggeli a szállodában, szabad program. Fakultatív programlehetőség: félnapos autóbuszos kirándulás Puskinba – a Carszkoje Szelo megtekintése – amely 200 éven keresztül a cárok nyaralóhelye volt. Ott található a
barokk és rokokó építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a Katalin-palota is. Világhírét káprázatosan díszített,
egymásba nyíló arany teremsornak
köszönheti, melyek közül a legismertebb a Borostyánszoba. Visszautazás
Szentpétervárra autóbusszal.

7. nap • Szentpétervár –
Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd 3 órás idegenvezetés az

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival átszállással Budapest-Moszkva, Szentpétervár- Budapest útvonalon turista osztályon, valamint Moszkva-Szentpétervár között gyorsvonattal, transzferek légkondicionált autóbus�szal, 3 éjszakai szállás Moszkvában négycsillagos, 3 éjszakai szállás Szentpéterváron háromcsillagos belvárosi szálloda kétágyas szobáiban reggelivel,
a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Ermitázsban, Oroszország legnagyobb, és leghíresebb múzeumában,
ahol a világ egyik leghíresebb képzőművészeti gyűjteménye található,
többek között Van Gogh, Michelangelo, El Greco, Leonardo De Vinci és
Rembrandt műalkotásai. Transzfer a
repülőtérre, hazautazás átszállással.

2019. augusztus 14–20.
Kétágyas szobában 254 000
Egyágyas szobában 324 000
Félpanzió felára
35 000
Vízumdíj
29 000
Illetékek
65 000
Minimum létszám: 20 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 15 fő)
Kirándulás Szergiev
Posadba
15 000 Ft/fő
Kirándulás Puskinba 19 000 Ft/fő
Orosz folklór est
vacsorával
15 000 Ft/fő
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