Izrael

Jaffa

A Szentföld felfedezése
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Jeruzsálem

található Szent Sír Templomáig, majd
látogatás a Nyugati Falnál (Siratófalnál).
Vacsora és szállás Betlehemben.

6. nap • Betlehem – Jeruzsálem

AKKO

KAPERNAUM

2. nap • Akko – Haifa – Kána

Reggeli után egész napos autóbuTABGHA
szos kirándulás. Séta a UNESCO világörökség részét képező Akko óváKÁNA
HAIFA
rosában, ahol látogatás a kereszYARDENIT
NÁZÁRET
tes lovagok várában. Haifán a Stella
Maris Kolostor és a Bahai kert megtekintése kívülről. Továbbutazás KáJERIKÓ
TEL AVIV
nába, az újszövetségi menyegző
SIONhelyszínére, majd Názáretben az AnJERUZSÁLEM
HEGY
HOLT-TENGER gyali Üdvözlet Bazilika meglátogatása. Vacsora és szállás Názáretben.
EIN KAREM
BETLEHEM

1. nap • Budapest – Tel Aviv

Elutazás Budapestről Tel Avivba a délelőtti órákban, az EL AL légitársaság
repülőjáratával. A május 15-22. időpontú csoportnál elutazás Debrecenből a kora reggeli órákban, a Wizzair
járatával. Érkezés után autóbusszal
transzfer Názáretbe, bejelentkezés a
szállodába, majd vacsora és szállás.
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3. nap • Yardenit –
Kapernaum – Tabgha

Reggeli után elutazás a Galileai-tó szent helyeire. Yardenit, a híres keresztelőhely megtekintése után
Kapernaumban látogatás Szent Péter
házánál és a régi zsinagógánál. Tabghában a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci mozaik megtekintése. Továbbutazás a
Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences

Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd
színhelye volt. A Béke kilátóról gyönyörű kilátás nyílik az egész tóra, és Gaileára. Vacsora és szállás Názáretben.

4. nap • Jerikó –
Holt-tenger – Betlehem

Reggeli után elutazás Jerikóba, a Megkísértés Kolostor megtekintése egy kilátóról. Utazás a Holt-tengerhez, ahol
fürdési lehetőség. Ezután látogatás egy
különleges sivatagi kilátónál, ahonnan
gyönyörű látvány nyílik a Szent György
kolostorra. Továbbutazás Betlehembe,
ahol vacsora és szállás.

5. nap • Jeruzsálem

Reggeli után egész napos kirándulás
Jeruzsálembe, ahol a városnézés során az Olajfák hegye, a Gethsemane
kert, a Nemzetek Temploma (Agónia) és
Szűz Mária sírjának megtekintése. Séta a Via Dolorósán, követve a Keresztút
állomásait egészen a Golgota hegyén

Látogatás a Születés templomában, Jézus feltételezett születési helyén, majd
kirándulás a Betlehemtől 3 km távolságra található Pásztorok mezejére. Itt jelent
meg egy angyal a pásztoroknak, hogy
hírül adja nekik a Megváltó születését.
Visszatérés Jeruzsálembe, a városnézés folytatása: látogatás a Sion-hegyen,
ahol az Elszenderülés temploma, az
Utolsó vacsora terme és Dávid király feltételezett sírja található, majd a Sion és a
Jaffa kapuk megtekintése. Séta és szabadidő Jeruzsálem óvárosában. Vacsora és szállás Betlehemben.

7. nap • Jeruzsálem

Reggeli után utazás Ein Karembe,

ahol látogatás Keresztelő Szent János templomában. A festői völgy
túlsó oldalán találkozási helyén
épült templom megtekintése. A városnézés folytatása Jeruzsálemben,
ahol a Parlament épülete és a Menóra, az ország jelképének megtekintése kívülről. Szabadidő a nyüzsgő belvárosban. Vacsora és szállás
Jeruzsálemben.

8. nap • Tel Aviv –
Jaffa – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Avivba. Séta az
óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a művész negyed és a világítótorony megtekintése után szabadprogram a Karmel piacon. Transzfer a repülőtérre, majd
hazautazás a délutáni/esti órákban,
az EL AL légitársaság repülőjáratával

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal Budapest-Tel Aviv-Budapest útvonalon, turista osztályon, feladható 20 kg-os poggyász, 7 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető az út teljes időtartama alatt.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kötelező szervizdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Budapestre. A május 15-22. időpontú
csoportnál reggel hazautazás Debrecenbe a Wizzair járatával, ezért a Tel
Aviv – Jaffa program az első napon
fog megvalósulni.

2019. márc. 14–21., ápr. 1–8.,
3–10., 11–18., máj. 1–8., 19–26.
Debrecenből: 2019. máj. 15–22.
Kétágyas szobában 279 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 389 000 Ft/fő
Pótágyon
269 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
13 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Tervezett időpontok és irányárak
2019. szept. 17–24., szept. 19–26.,
okt. 24–31., okt. 27. – nov. 3.,
okt. 31. – nov. 7., nov. 7-14.
Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 419 000 Ft/fő
Pótágyon
289 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
14 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Minimum létszám: 35 fő

Izrael
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Izrael
Zsidó örökségek
Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

SAFED

AKKO

TIBERIAS

HAIFA
CAESARIA

NÁZÁRET
MUHRAKA

TEL AVIV

QUMRAN

JERUZSÁLEM

HOLT-TENGER

MASADA

1. nap • Budapest – Tel Aviv

Elutazás Budapestről Tel Avivba az EL
AL légitársaság repülőjáratával. Érkezés után autóbusszal transzfer Názáretbe, bejelentkezés a szállodába,
majd vacsora és szállás.

2. nap • Safed – Tiberias

Reggeli után elutazás a Felső-Galilea
zöld hegyei között fekvő Safedbe, melyet a Kabbala városának is neveznek és
egyike a judaizmus négy szent városának. Városnézés a H’ari és a Habuab zsinagógák megtekintésével, majd látogatás a Magyar Holokauszt Múzeumban,
mely a háború előtti magyarországi zsidóság életének és a megszállás alatti
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Magyar
Idegenvezető

ellenállásának állít emléket. Továbbutazás Tiberiasba, az óváros megtekintése. A XII. századi zsidó filozófus és tanító, Maimonides rabbi sírja és a második
templom korának egyik tannája, Yohanan Ben Zakkai temetkezési helye a program következő állomása. Hajókázás a
Galileai-tavon. Délután az 1910-ben alapított Degania, az első kibuc meglátogatása. Fakultatív kirándulás Hamat Gader
meleg vízű forrásaihoz fürdési lehetőséggel. Vacsora és szállás Názáretben.

3. nap • Akko – Muhraka –
Haifa - Caesaria

Reggeli után utazás az ősi Akko kikötővárosába, melyről már a héber Biblia,
a Tanakh is említést tesz. Látogatás
a máltai keresztes lovagok várában,
a Hamam al-Basha török fürdőmúzeumban, majd egy színes piacon.
Utazás a Karmel-hegyre Muhrakába, ahol Illés próféta megküzdött Baál papjaival. Ezt követően Haifán a Bahai kert megtekintése, majd továbbutazás Illés barlangjához. A következő
állomás a Nagy Heródes alapította római kori Caesarea, városa, ahol számtalan régészeti lelet, templomok, paloták, hippodrom látható. Mind közül

a legkiemelkedőbb a hatalmas római
amfiteátrum, melyet ma is használnak. Vacsora és szállás Názéretben.

4. nap • Qumran –
Masada – Holt-tenger

Elutazás Qumranba, a holt-tengeri tekercsek – az Ószövetség eddigi legkorábbi héber nyelvű kéziratainak lelőhelyére. A tekercsek első darabjaira
egy beduin kecskepásztor bukkant rá
1945-ben a hegység egyik barlangjában. Továbbutazás Heródes kori erődhöz, melyhez kötélpályás felvonóval lehet eljutni. Az UNESCO világörökség részét képező, Nagy Heródes által alapított Masada-erőd ie. 37-31-ig nyújtott
védelmet a behatolókkal, lenyűgöző
építményben víztározó, vízvezeték
rendszer, gabonaraktár és padlófűtéses szauna is volt. Ezt követően látogatás a Holt tengernél, mely a világ legmélyebben fekvő pontján, 400 méterrel a tengerszint alatt fekszik. Fürdési lehetőség, majd vacsora és szállás a
Holt-tengernél.

5. nap • Jeruzsálem

Reggel utazás Jeruzsálembe. Látogatás
az Olajfák hegyén, ahonnan gyönyörű

panoráma nyílik a városra. Utazás a
Sion hegyre, mely Jeruzsálem legrégebbi lakott része és legfontosabb régészeti lelőhelye. Ezt követően a zsidó negyed
látnivalói következnek: a római Cardo, a Hurva zsinagóga és az elégett ház
megtekintése, majd látogatás a Nyugati
Fal-alagúthoz, mely 500 méter hosszan
halad párhuzamosan a Siratófallal a
föld alatt. Az utolsó állomás a Davidson
Kiállítási Központ, mely a Jeruzsálemi
Régészeti Központban található és egy
szabadtéri múzeum 5000 év régészeti
leleteivel és virtuális modellekkel. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

6. nap • Jeruzsálem

Reggeli után látogatás az Emlékezés hegyén, az 1953-ban alapított Yad Vashem
Múzeumba, mely a holokauszt áldozatainak és hőseinek állít örök emléket.
Ezt követően utazás az Izrael Múzeumban, ahol a Könyv Szentélyének megtekintése. Az építészetileg is egyedülálló

létesítmény agyagkorsóra emlékeztető,
földbe süllyesztett épülete a híres qumráni tekercseket őrzi. Látogatás az Izraeli Parlamenthez és a Menorához (kívülről), majd utazás a Herzl-hegyre, ahol a
nemzeti temető és Hertzl Tivadar, a Zsidó Állam megálmodójának sírja is található. Szabadidő a Mahane Yehuda piac
színes forgatagában. Vacsora és szállás
Jeruzsálemben.

7. nap • Tel Aviv – Jaffa

Reggeli a szállodában. Városnézés Izrael első modernkori városában, az 1880ban zsidó bevándorlók által alapított Tel
Avivban, mely a Közel-Kelet egyik legizgalmasabb kozmopolita városa. Ismerkedés a történelmi és modern helyszínekkel: Beit Hatfutsot – a diaszpóra múzeum, Neve Tzedek – a tel avivi Soho, a
fehér város – Tel Aviv 4000 épületből álló
Bauhaus városrésze, a Rabin tér és Nachalat Binyamin szabadtéri kézműves
piaca. Vacsora és szállás Tel Avivban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal Budapest-Tel Aviv-Budapest útvonalon, turista osztályon, feladható 23 kg-os poggyász, 7 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető az út teljes időtartama alatt.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kötelező szervízdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

8. nap • Tel Aviv – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából,
transzfer Tel Aviv déli részére, Jaffába,
a hangulatos kisvárosába, mely napjainkban művészek galériáknak, kávézóknak, bároknak ad otthont. Transzfer
a repülőtérre, majd hazautazás az EL AL
légitársaság repülőjáratával Budapestre.

2019. május 15–22.
Kétágyas szobában 368 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 536 000 Ft/fő
Pótágyon
353 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
13 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Tervezett időpont és irányárak
2019. szeptember 18–25.
Kétágyas szobában 388 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 556 000 Ft/fő
Pótágyon
373 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
14 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Minimum létszám: 35 fő
Fakultatív program ára
(minimum létszám: 10 fő)
Hamat Gader meleg
vízű forrásai
11 000 Ft/fő

Izrael
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Izrael Masadával

Bahai kert, Akko

Jeruzsálembe, ahol a városnézés során az Olajfák
hegyének, a Gethsemane kertnek, a Nemzetek
Templomának (Agóniának) és Szűz Mária sírjának megtekintése. Séta a Via Dolorósán, követve a Keresztút állomásait
egészen a Golgota hegyén található Szent Sír
Templomáig. Vacsora és
szállás Jeruzsálemben.
Kultúra
és látnivaló

AKKO

KAPERNAUM
TABGHA
KÁNA

HAIFA

NÁZÁRET
TEL AVIV

YARDENIT

QUMRAN
JERUZSÁLEM

JERIKÓ
HOLTTENGER

BETLEHEM
MASADA

1. nap • Budapest –
Tel Aviv – Názáret

Elutazás Budapestről Tel Avivba a
délelőtti órákban, az EL AL légitársaság repülőjáratával. Érkezés után
autóbusszal transzfer Názáretbe,
bejelentkezés a szállodába, majd
vacsora és szállás.

2. nap • Akko – Haifa –
Kána – Názáret
Reggeli után egész napos
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6. nap • Jeruzsálem

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

autóbuszos kirándulás. Séta a UNESCO világörökség részét képező Akko
óvárosában, ahol látogatás a keresztes lovagok várában. Haifán a Stella
Maris Kolostor és a Bahai kert megtekintése kívülről. Továbbutazás Kánába, az újszövetségi menyegző
helyszínére, majd Názáretben az Angyali Üdvözlet Bazilika meglátogatása. Vacsora és szállás Názáretben.

3. nap • Yardenit –
Kapernaum – Tabgha

Reggeli után elutazás a Galileai-tó
szent helyeire. Rövid hajókázás a tavon,
majd Yardenit, a híres keresztelőhely
megtekintése. Kapernaumban látogatás Szent Péter házánál, a régi zsinagógánál és az Úr Asztala Kápolnánál.
Taghában a kenyér és halszaporítás
csodájának helyszíne és a bizánci mozaik megtekintése. Továbbutazás a
Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences
Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye volt. A Béke kilátóról gyönyörű kilátás nyílik az egész tóra és Gaileára.
Vacsora és szállás Názáretben.

Reggeli után kirándulás Ein Karembe, ahol látogatás Keresztelő Szent

János templomában és a festői
völgy túlsó oldalán található Erzsébet
és Szűz Mária találkozásának templomában. Látogatás a Sion-hegyen,
ahol az Elszenderülés temploma, az
Utolsó vacsora terme és Dávid király
feltételezett sírja található. Majd látogatás a város zsidó negyedében és a
Nyugati-fal (Siratófal) megtekintése.
Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

7. nap • Betlehem – Jeruzsálem
Reggeli után utazás Betlehembe, látogatás a Születés templomában, Jézus feltételezett születési helyén, majd
kirándulás a Betlehemtől 3 km távolságra található Pásztorok mezejére. Itt
jelent meg egy angyal a pásztoroknak,

4. nap • Jerikó – Qumran –
Masada – Holt-tenger

Reggeli után elutazás Jerikóba, ahol
a Megkísértés Kolostor megtekintése
egy kilátóról. Kirándulás a Holt tengerhez. Útközben látogatás Qumranba, a holt-tengeri tekercsek lelőhelyén. Továbbutazás a világ nyolcadik csodájának tartott Heródes
kori erődhöz, melyhez kötélpályás
felvonóval lehet eljutni. Az UNESCO világörökség részét képező, Nagy
Heródes által alapított Masada-erőd
ie. 37-31-ig nyújtott védelmet a behatolókkal szemben, a lenyűgöző
építményben víztározó, vízvezeték
rendszer, gabonaraktár és padlófűtéses szauna is volt. Az erődről gyönyörű kilátás nyílik a Holt-tengerre és a környező hegyekre. Látogatás
a Holt tengernél, mely a világ egyik
legmélyebben fekvő pontján, 400
méterrel a tengerszint alatt fekszik.
Vacsora és szállás a Holt-tengernél.

5. nap • Jeruzsálem

Reggeli után egész napos kirándulás

Tel Aviv, piac

hogy hírül adja nekik a Megváltó születését. Visszatérés Jeruzsálembe, a
városnézés folytatása: a Parlament
épülete és a Menóra, az ország jelképének megtekintése kívülről. Szabadidő a nyüzsgő belvárosban. Vacsora
és szállás Jeruzsálemben.

8. nap • Tel Aviv –
Jaffa – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Avivba. Séta az
óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a művésznegyed
és a világítótorony megtekintése után
szabad program a Karmel piacon.
Transzfer a repülőtérre, majd hazautazás az esti órákban az EL AL légitársaság repülőjáratával Budapestre.

A názáreti Angyali üdvözlet bazilika altemploma
helyén volt Mária feltételezett háza.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal Budapest-Tel Aviv-Budapest útvonalon, turista osztályon, feladható 23 kg-os poggyász, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető az út teljes ideje alatt.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kötelező szervizdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. május 26. – június 2.
Kétágyas szobában
418 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 637 000 Ft/fő
Pótágyon
407 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
13 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Tervezett időpontok és irányárak
2019. szeptember 17–24.
2019. november 6–13.
Kétágyas szobában 439 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 657 000 Ft/fő
Pótágyon
427 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
14 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Minimum létszám: 30 fő

Izrael
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Izrael –
Jordánia

Petra

fekszik, az itt található monumentális várból csodálatos kilátás nyílik a
Holt-tengerre és a Jordán-völgyre. Vacsora és szállás Petrában.

6. nap • Petra

Kultúra
és látnivaló

AKKO

HAIFA

KÁNA
NÁZÁRET

TEL AVIV

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

TABGHA

KAPERNAUM

YARDENIT

NEBOHEGY

AMMAN

HOLTSION- TENGER
MADABA
HEGY

JERUZSÁLEM
BETLEHEM

KERAK

1. nap • Budapest –
Tel Aviv – Tiberias

Elutazás Budapestről Tel Avivba a délelőtti órákban, az EL AL légitársaság repülőjáratával. Érkezés után autóbus�szal transzfer Tiberiasba, bejelentkezés
a szállodába, majd vacsora és szállás.

2. nap • Názáret – Haifa –
Kána – Akko – Tiberias

Reggeli után egész napos autóbuszos
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Reggeli után gyalogos városnézés Petrában, a nabateusok egykor virágzó városában, melyet kb. kétezer évvel ezelőtt
alapítottak. A vörös homokkőbe kifaragott város romjai, hatalmas sírtemplomai és varázslatos természeti környezete egyedülálló komplexumot alkotnak. A romváros legnevezetesebb látnivalói a királysírok, a kincsesház, a színház
és az egykori városközpont a főtemplom

kirándulás: Názáretben az Angyali Üdvözlet Bazilika meglátogatása
után Haifán a Stella Maris Kolostor
és a Bahai kert megtekintése kívülről. Továbbutazás Kánába, az újszövetségi menyegző helyszínére. Séta
az UNESCO Világörökség részét képező Akko óvárosában, ahol látogatás a
keresztes lovagok várában. Vacsora
és szállás Tiberiasban.

3. nap • Yardenit –
Kapernaum – Tabgha

Reggeli után elutazás a Galileai-tó
szent helyeire. Yardenit, a híres keresztelőhely megtekintése után Kapernaumban látogatás Szent Péter házánál és a régi zsinagógánál. Tabghában, a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci mozaik
megtekintése. Továbbutazás a Nyolc
Boldogság hegyére a Ferences Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd színhelye
volt. A Béke kilátóról gyönyörű kilátás
nyílik az egész tóra és Gaileára. Vacsora és szállás Tiberiasban.

Bahai kert, Haifa

maradványaival. Továbbutazás a
Holt-tengerhez, ahol vacsora és szállás.

7. nap • Jeruzsálem

Reggeli után rövid fürdési lehetőség,
majd visszautazás Jeruzsálembe, ahol
városnézés során az Olajfák hegye, a
Gethsemane kert, a Nemzetek Temploma (Agónia), Szűz Mária sírja, majd
a Nyugati Fal (Siratófal) megtekintése.
Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

8. nap • Betlehem – Jeruzsálem

Reggeli után utazás Betlehembe, ahol
látogatás a Születés templomában,
Jézus feltételezett születési helyén.

4. nap • Amman

Reggeli után elutazás Jordániába.
Félnapos panoráma városnézés autóbusszal a hét dombra épült jordán fővárosban, Ammanban. A program során az ókori városrész, a fellegvár és a 6000 fős római kori színház megtekintése kívülről. Vacsora
és szállás Ammanban.

Jeruzsálem

5. nap • Madaba –
Nebo-hegy – Kerak

Reggeli után utazás Madaba városába, ahol a Szent György templom padlóját egy páratlan, kétmillió mozaikdarabból álló, Szentföldet ábrázoló térkép
díszíti. Továbbutazás az 1000 méter
magasan fekvő Nebo-hegyhez, ahonnan Mózes megpillantotta a Szentföldet és a Holt-tengert. A Mózes emlékére emelt templom meglátogatása
után II. János Pál pápa jordániai látogatásának emlékműve is megtekinthető. Utazás Kerakba, az ősi városba,
melyet már az Ószövetség is említ. A
város 930 méterrel a tengerszint felett

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal Budapest-Tel Aviv-Budapest útvonalon, turista osztályon, feladható 23 kg-os poggyász, 8 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, vízumdíj, kilépési illetékek, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető az út teljes ideje alatt.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kötelező szervizdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Kirándulás a Betlehemtől 3 km távolságra található Pásztorok mezejére,
itt jelent meg egy angyal a pásztoroknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó
születését. Visszatérés Jeruzsálembe, látogatás a Sion-hegyen, ahol az
Elszenderülés temploma, az Utolsó
vacsora terme és Dávid király feltételezett sírja található. Séta a Via Dolorósán, követve a Keresztút állomásait egészen a Golgota hegyén található Szent Sír Templomáig. Vacsora és
szállás Jeruzsálemben.

9. nap • Tel Aviv – Jaffa – Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Avivba. Séta az
óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a művész negyed és a világítótorony megtekintése után szabad program a Karmel
piacon. Transzfer a repülőtérre, majd
hazautazás az EL AL légitársaság
repülőjáratával Budapestre délutáni
vagy esti órákban.

2019. márc. 27. – ápr. 4., máj. 13–21.
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 548 000 Ft/fő
Pótágyon
389 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
15 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Tervezett időpontok és irányárak
2019. szept. 16–24., nov. 6–14.
Kétágyas szobában 429 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 568 000 Ft/fő
Pótágyon
409 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
14 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Minimum létszám: 35 fő

Izrael
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Szilveszter Izraelben

Hirdetés
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
csillagtúra

Magyar
Idegenvezető

Elutazás Tel Avivba menetrend szerinti repülőjárattal. Érkezés transzfer Netanyába, ahol bejelentkezés a tengerparti
szállodába, majd vacsora a szállodában.

a hegység egyik barlangjában, később még további 11 barlangot fedeztek fel, ahonnan összesen kb.900 tekercs került elő. Továbbutazás a világ
nyolcadik csodájának tartott Heródes kori erődhöz, melyhez kötélpályás felvonóval lehet eljutni. A UNESCO világörökség részét képező, Nagy
Heródes által alapított Masada-erőd
ie. 37-31-ig nyújtott védelmet a behatolókkal szemben, a lenyűgöző
építményben víztározó, vízvezeték
rendszer, gabonaraktár és padlófűtéses szauna is volt. Az erődről gyönyörű kilátás nyílik a Holt-tengerre
és a környező hegyekre. Látogatás a
Holt-tengernél, majd visszautazás a
szállodába, ahol vacsora és szállás.

2. nap • Holt-tenger –
Qumran – Masada – Netanya

3.nap • Názáret –
Kapernaum – Netanya

NÁZÁRET

KAPERNAUM

NETANYA
TEL AVIV
QUMRAN
JERUZSÁLEM
BETLEHEM

HOLT-TENGER

MASADA-ERŐD

1.nap • Budapest –
Tel Aviv – Netanya

Reggeli után egész napos kirándulás a Holt-tengerhez, mely a világ egyik legmélyebben fekvő pontján, 400 méterrel a tengerszint alatt
fekszik. Útközben látogatás Qumranban, a holt-tengeri tekercsek –
az Ószövetség eddigi legkorábbi héber nyelvű kéziratainak lelőhelyén. A
tekercsek első darabjaira egy beduin kecskepásztor bukkant 1945-ben

Reggeli után egész napos kirándulás, mely során Názáretben az Angyali Üdvözlet Bazilika, majd Kapernaumban Szent Péter házának és a
régi zsinagógának a megtekintése.
Látogatás a Nyolc Boldogság hegyére,
a Ferences Kápolnához, mely a Hegyi
Beszéd színhelye volt. Visszautazás
a szállodába, ahol szállás. Fakultatív
szilveszteri gálavacsora igényelhető.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal Budapest - Tel Aviv - Budapest útvonalon, turista osztályon, feladott 23 kg-os poggyásszal, 4 éjszakai szálláshelyi háromcsillagos
netanyai szállodában félpanzióval, transzferek, kirándulások és városnézések a
program szerint, magyar idegenvezető az út teljes időtartama alatt.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kötelező szervizdíj, szilveszteri gálavacsora, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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4.nap • Jeruzsálem –
Betlehem – Netanya

Reggeli után kirándulás Jeruzsálembe, ahol először az Olajfák hegyéről a városra nyíló kilátás után,
a Sion hegyen Dávid király feltételezett sírhelyének és az Utolsó Vacsora
termének megtekintése. Séta a fallal
körülvett város nemrégiben felújított
zsidó negyedében és a római időkből fennmaradt utcamaradványok
között. Séta a Via Dolorosán, követve a Keresztút állomásait a Golgota
hegyén található Szent Sír Templomáig, és a Nyugati Falnál (Siratófalnál). Délután látogatás Betlehemben,
a Születés Templomában és a Pásztorok mezején. Visszautazás a szállodába, ahol vacsora és szállás.

5.nap • Tel Aviv – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Avivba. Séta az óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a
bolhapiac, a művész negyed és a világítótorony megtekintése után a Karmel
piac meglátogatása. Transzfer a repülőtérre, majd hazautazás az EL AL légitársaság repülőjáratával Budapestre.

Tervezett időpont és irányárak
2019. dec. 29. – 2020. jan. 2.
Kétágyas szobában 248 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 325 000 Ft/fő
Pótágyon
238 000 Ft/fő
Szilveszteri vacsora
35 000 Ft/fő
Illetékek
69 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
14 000 Ft/fő
Minimum létszám: 35 fő

Üzbegisztán öröksége
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

századi mauzóleumai) megtekintése. Ezt követően a Khazrat-i Imam
mecset, egy Timur Lenk által alapított
muszlim szentély és egyik fia, Dzsahángír mauzóleumának megtekintése kívülről. A nap fő attrakciója Timur Lenk eredeti sahriszabzi kriptájának felkeresése. Továbbutazás a
nemes Bukharába, a XVI-XX. századi
Közép-Ázsia szívébe. Érkezés az esti
órákban, vacsora és szállás.
TASKENT

SZAMARKAND
BUKHARA
SAHRISZABZ

1. nap • Budapest – Taskent

Elutazás délután Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal átszállással Taskentbe. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap • Taskent

Érkezés az üzbég fővárosba, Taskentbe
a hajnali órákban. Transzfer a szállodába, majd a bejelentkezést követően rövid pihenési lehetőség. Reggeli után ismerkedés Taskent látványosságaival: a
Polovcev Palota (Taskenti Iparművészeti Múzeum), mely egy orosz diplomata keleti ízlésű rezidenciája és igaz ékkő
a XX. század elejéről, ezután a Függetlenség tere és az Alí Sér Návoi Színház
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Üzbegisztán

környékének megtekintése. Ezt követően a Khaszt-i Imám tér felkeresése,
ahol a X. századi taskenti gyógyító muszlim szent, Kaffál Sasí mauzóleumának meglátogatása, majd látogatás a
XV. század végén alapított Barak-Khán
medreszében és a Múj-i Mubárak (Áldott hajtincs) Mecsetben, ahol az úgynevezett Oszmán Koránt és a helyi hagyomány szerint Mohamed próféta arany
hajtincsét őrzik. A XVI. századi Kökeldas
medresze és a XIX. századi ’Abd al-Kászim medresze meglátogatása után
szabadidő a Csórszú (Négyosztatú) bazárban, Üzbegisztán legnagyobb bazárjában. Vacsora és szállás Taskentben.

3. nap • Taskent –
Szamarkand – Sahriszabz

Reggeli a szállodában, majd utazás
expresszvonattal Szamarkandba, a
világhódító Timur Lenk káprázatos fővárosába. Egész napos városnézés
Szamarkandban. Délelőtt a világhírű
szogd freskókat bemutató Afrászijáb
Múzeum, majd Üzbegisztán legszebb
tere, a XV-XVII. században épült Regisztán tér és az ottani monumentális

épületek megtekintése: az Ulugbék,
a Ser-Dor (Oroszlános) medresze és
a Tilla-kárí (Aranyozott)-mecset és
medresze lenyűgöző élményt kínálnak. A délután során a XV. század elején épült Gúr-e Mír, Timur Lenk és családja mauzóleumának meglátogatása, majd a lélegzetelállító Bíbí Khaním
mecset (Közép-Ázsia legnagyobb mecsetje) és a misztikus Sáh-i zinda (Élő
király) nekropolisz és zarándokhely
megtekintésével zárul a program. Vacsora és szállás Szamarkandban.

4. nap • Szamarkand – Bukhara

Reggeli után utazás autóbusszal
Bukharába. Útközben látogatás Timur Lenk szülővárosában, Sah-riszabzban, a Zöld városban, ahol a
városnézés során többek között a
XIV-XV. századi, egykor közel száz
méter magas falakkal rendelkező AkSzaráj (Fehér) palota maradványainak, majd a Kok-Gumbaz (Kék kupola) mecset, a Dár al-Sza’ádat és a Dár
al-Tilávat (Timur Lenk apjának, valamint a helyi szajjidoknak, Mohamed
próféta leszármazottjainak díszes XV.

5. nap • Bukhara

Délelőtt a XIX. század elején épült Csór
Minór (Négy minaret) medresze megtekintése, amely Bukhara egyik szimbóluma és sajátos indiai hatásokat
tükröz. Látogatás a Lab-i Khauz (Medencepart) komplexumnál: a XVII. századi dervisszálló, a Nádir Divánbegi
khánaka és Közép-Ázsia egykori legtekintélyesebb medreszéje, a Kökeldas medresze megtekintése. Ezt követően látogatás a Pój-i Kalón épületegyüttesnél, a középkori és XVI. századi
Bukhara szimbólumánál: a XII. századi Kalón (Nagy) minaret, a XVI. században épült Nagymecset és a vele szemben álló, a XVI. században alapított és

máig működő
Mír-i Arab (Arab
herceg) medresze megtekintése. A következő látnivaló a
XV. század első felében emelt Ulugbék
medresze és a vele szemben álló XVII.
századi ’Abd al-’Azíz kán medresze.
Séta a bazár híres „táqjainak” fedett
boltíves csarnokaiban (aranyművesek, süvegárusok, pénzváltók csarnokai). Ezután a Magok-i Atori mecset,
egy buddhista és zoroasztriánus alapokra épült kora iszlámkori szentély
következik. Majd a Bóló hauz mecset
XVIII. századi együttesének felkeresése és látogatás a bukharai Arg erődbe, ahol az egykoron itt járt Vámbéry
Ármin magyar keletkutató emlékműve található. Látogatás a számánida
dinasztia alapítója, Iszma’ílb. Ahmad
X. században épült mauzóleumához,
Bukhara legkorábbi muszlim emlékéhez és szimbólumához. Ezt követően a Csasma ’Ajjúb (Jób forrása), a közép-ázsiai muszlim népi vallásosság
híres zarándokhelyének megtekintése.
Szállás Bukharában.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjárattal a Budapest – Taskent – Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai
szállás helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátással, a felsorolt programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

6. nap • Bukhara – Taskent

Délelőtt autóbuszos kirándulás az utolsó bukharai emír, Alím Khán (1911-1920)
nyári palotájához, a XX. század elején
épült Szitóra-i Móh-i Khásszához (az
uralkodói hold csillagához). A palota az
európai és közép-ázsiai hatások különös elegye, ahol az európai szecesszió,
az orosz klasszicizmus és a hagyományos bukharai művészet stílusai fonódnak egybe. Ezután Üzbegisztán egyik
legszentebb helyének megtekintése: látogatás a Bahá al-Din Naqsbandí, a ma
is népszerű közép-ázsiai és közel-keleti
dervisrend, a naqsbandíjja alapítójának
lenyűgöző XVI-XX. századi síremlékénél.
Délután expresszvonattal visszautazás
Taskentbe. Szállás Taskentben.

7. nap Taskent – Budapest

Korai reggeli a szállodában, majd
transzfer a repülőtérre, hazautazás
átszállással Budapestre.

2019. szeptember 1. – 7.
Kétágyas szobában 399 000
Egyágyas szobában 479 000
Illetékek
95 000
Vízum díja
10 000
Minimum létszám: 15 fő

Üzbegisztán

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
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Irán

A Naszir Al-Mulk (Rózsaszín) mecset színezett
üvegablakain beáramló
fény a perzsaszőnyegeken verődik vissza.

Perzsa emlékek

az itt őrzött, több mint ezernégyszáz
éve lobogó szent tűz. Az iráni körutazás napi programja egy kirándulással
zárul a város melletti, sivatagi temetkezési helyhez, a Csend tornyához.
Szállás Yazdban.

2. nap • Teherán

Reggeli után látogatás az ősi Perzsia
2500 éves történelmének emlékeit
bemutató Archeológiai Múzeumban,
majd az egykori uralkodói rezidencia,
a Golesztán Palotaegyüttes megtekintése. Később a Pávatrónt és az iráni
sahok koronáit kiállító Ékszermúzeum felkeresése. Szállás Teheránban.

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

3. nap • Abyaneh –
Kashan – Isfahan

TEHERÁN

Elutazás autóbusszal Isfahanba, útközben Abyaneh vörös vályogfaluja majd Kashan felkeresése, a sivatag szélén fekvő oázisváros, mely

KASHAN

tradicionális stílusban épült házairól híres. Borujerdi, a dúsgazdag kereskedő gyönyörű széltornyokkal díszített
házának megtekintése, majd pihenő a
természetes forrású kútjairól nevezetes
Fin kertben. A program után továbbutazás Isfahanba. Szállás Isfahanban.

4. nap • Isfahan

Egész napos városnézés Isfahanban,
Irán talán legtöbb látnivalójával rendelkező városában: séta az Imam téren, látogatás az Ali Qapou palotában, és az iszlám építészet remekműveinek számító Imam és Sheikh Lot
Follah mecsetekben. Rövid vásárlási

lehetőség a térről nyíló nagybazárban.
Délután látogatás az örmény negyedben található Vank Katedrálisban,
mely Isfahan egyik legnagyobb és legszebb temploma, majd a város egykori, mára már kiszáradt folyóján átívelő
hangulatos, régi hidak megtekintése.
Szállás Isfahánban.

5. nap • Isfahan – Yazd

Reggeli után a város világörökségi helyszíneinek felkeresése, a negyvenoszlopos Chehel Sotun palota
majd a Péntek mecset megtekintése.
Továbbutazás Irán és a világ egyik
legrégebbi óvárosával büszkélkedő
Yazdba. Szállás Yazdban.

6. nap • Yazd

ISFAHAN
YAZD
PERSEPOLIS
PASARGAD

Reggeli után városnézés Yazdban: séta a nyüzsgő sikátorokban, látogatás a Jame mecsethez és az Amir
Chakhmaq komplexumhoz. Majd az
iszlám előtti, ősi perzsa vallás, a zoroasztrizmus jegyében épült Tűz Templomának felkeresése. Nevezetessége

7. nap • Pasargad –
Persepolis – Shiraz

Kora reggel továbbutazás autóbus�szal Shirazba. Útközben megálló Pasargadban, ahol az Akhamenid dinasztia alapítójának, Kürosz királynak a sírhelye található. Elutazás a
Naqshe Rostam sziklafalhoz, ahol
több perzsa uralkodó, többek között Dareiosz, valamint Xerxész kőbe vájt sírhelye látható. Továbbutazás Irán egyik legcsodásabb helyére,
a Világörökség részét képező Persepolisba, melyet mintegy 2500 évvel
ezelőtt, a legendás királyok, Dareiosz
és Xerxész építettek. Séta az egykori főváros romjai között. Megérkezés
Shirazba, majd az Imam Zade Aliebne Hamzeh tükörmecset megtekintése. Szállás Shirazban.

8. nap • Shiraz

Egész napos városnézés Shirazban,
Irán és Perzsia egyik legrégebbi városában, mely gyönyörű kertjeiről is
híres: ezek közül a Narenjestan vagy

SHIRAZ

1. nap • Budapest – Teherán

Reggel elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Irán
fővárosába, a mintegy 14 millió lakosú Teheránba. Megérkezés a késő esti
órákban Teheránba, majd transzfer a
szállodába. Szállás Teheránban.
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Teherán és Shiraz –
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (a kései érkezés miatt az 1.napon nincs
ellátás), a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, kötelező szervízdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

az Eram kert, majd a város egyik
legszebb mecsete a Nászir Al-Mulk
megtekintése. Látogatás a híres perzsa költő Háfiz sírjánál. Délután séta a belvárosban: a Karim Kán erőd
(Arg) és a Vakil mecset felkeresése.
Idő függvényében a híres iráni költő
Saadi sírjának megtekintése kívülről. Az iráni körutazás este szabadprogrammal, vásárlási lehetőséggel
zárul. A szállodai szobákat a késő elutazásig használhatják utasaink.

9. nap • Shiraz – Budapest

Az éjjeli órákban transzfer a repülőtérre
és elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapestre a
déli órákban. (Az októberi időpontok
programja 10 nap / 9 éjszaka, mely a
9. napon kiegészül Firuzábád kirándulással, szászánida emlékekkel és
az Eram kerttel. A 10. napon hazautazás és megérkezés Budapestre. Részletes leírás a www.otptravel.hu weboldalon megtekinthető.)

2019. március 2-10.
Kétágyas szobában 379 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 499 000 Ft/fő
2019. április 27. – május 5.
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 499 000 Ft/fő
Illetékek
143 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Helyszínen fizetendő
kötelező szervízdíj
40 EUR/fő
Minimum létszám: 25 fő
Tervezett időpontok és irányárak
(10 nap/9 éj)
2019. okt. 13–22., okt. 27. – nov. 5.
Kétágyas szobában 379 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 479 000 Ft/fő

Irán
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Azerbajdzsán –
Észak-Irán
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

6. nap • Ardabil – Bandar Anzali

Reggel városnézés Ardabil városában,
melynek a selyem és a szőnyegkészítés hozott hírnevet. Sejkh Szafí al-Dín
mauzóleumának és I. Eszmá’il iráni
sah sírjának megtekintése, mely az
UNESCO Világörökség része. Utazás
a gyönyörű Heyran Defile hágón, az
Ámulat hegygerincén keresztül Bandar Anzaliba.

ABSERONFÉLSZIGET

JANARDAG
BAKU

ATESHGAH
DZSOLFA

QOBUSZTÁN

ARDABIL
ANZALI
TEBRIZ

BANDAR
ZANDZSÁN

1. nap • Budapest – Baku

Este elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Azerbajdzsánba.

2. nap • Baku

Megérkezés a hajnali órákban Bakuba. Transzfer a szállodába, a szobák
elfoglalása, rövid felfrissülés, reggelizési lehetőség. Félnapos városnézés
a Kaszpi-tenger nyugati partján fekvő Bakuban, mely egyben az ország
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kulturális, politikai és ipari központja
is. A Mártírok sugárútja, majd az óvárosi rész, a középkori várfallal körülvett Icseri Seher megtekintése, melynek hangulatos szűk utcái, régi karavánszerájai, mecsetjei, Sírvánsáh palota és a Szűz torony a világörökség
része. A IX-XVI. században uralmon lévő sahok Sírvánból Bakuba tették át
székhelyüket és építettek itt palotát,
melyet az évszázadok során folyamatosan bővítettek. Így számos épületből állt össze és maradt fenn a palotakomplexum: egy kétszintes főépületből, két mecsetből, két mauzóleumból,
egy hamam fürdő romjaiból, értékes
fríz díszítésekből és a Murád kapujából. Később séta a pompás palotákkal
szegélyezett Nizámi sétányon, majd
a helyiek által kedvelt Szökőkút téren.
Vásárlási lehetőség. Szállás Bakuban.

3. nap • Baku – Abseron-félsziget – Janardag – Ateshgah

Kirándulás az Abseron-félszigeten, ahol elsőként a „lángoló hegy”
- a Janardag, megtekintése, melyhez a földből kiáramló gázok égése vonzotta a hívőket ősidők óta. Ezután az Ateshgah Tűz templomának felkeresése, mely hinduk, szikek
és zoroasztriánusok szentélye is volt.

Később visszatérés Bakuba és látogatás a modern Heydar Aliyev kulturális központban. Szállás Bakuban.

4. nap • Baku – Qobusztán – Baku
Utazás a fővárostól 65 kilométerre található Qobusztán Nemzeti Parkba,
útközben megállás az iszapvulkánoknál. A térség gazdag iszapvulkánokban, fortyogó sárlávákban. Később az
UNESCO Világörökség részévé nyilvánított qobusztáni sziklarajzok megtekintése. Az 1930-as években véletlenül
felfedezett helyszín közel 750 szikla
3500 feltárt ábrázolását, valamint felső paleolitikumi, bronzkori és középkori településmaradványokat és sírokat is magában foglal. Visszatérés Bakuba, ahol az újjáépített Bibi Heybat
mecset, a feltekert kárpitot formázó
épületben található Nemzeti Szőnyeg
Múzeum, a tengerparti sétány, majd a
velencei mintára kialakított hangulatos csatornák felkeresése következik.
Szállás Bakuban.

5. nap • Baku –
Bileh Savar – Ardabil

Reggel utazás Iránba, a közel négyszáz kilométerre található Ardabilba.
Az iráni határ átlépése Bileh Savarnál.
Szállás Ardabil környékén.

7. nap • Bandar Anzali –
Maszule

Délelőtt motorcsónaktúra az anzali lagúnában, Irán legnagyobb vízi rezervátumában, valamint a kikötő
környékének megtekintése. Délután
kirándulás az 1050 méter magasan
fekvői festő hegyi faluba, Maszúléba,
ahol ismerkedés a tálesi etnikum népi építészetével, hagyományaival.
Szállás Anzaliban.

8. nap • Bandar Anzali –
Szoltánije – Zandzsán

Reggel továbbutazás a Selyemúton.
Útközben városnézés Szoltánijében,
az egykori mongol fővárosban: az
UNESCO Világörökség részeként számon tartott, a világ legmagasabb téglakupolájával (48 m) rendelkező, Öldzsejtü mongol szultán XIV. századi mauzóleuma és a derviskolostor

megtekintése. Késő délután megérkezés Zandzsánba, ahol a Rakhtsújkhane mosóház felkeresése. Szállás
Zandzsánban.

kirándulás Kandovánba (kb. 70 km).
Ismerkedés a híres falu tufába vájt
házaival és népi hagyományaival.
Szállás Tebrizben.

9. nap • Zandzsán – Tebriz

11. nap • Tebriz – Dzsolfa – Tebriz

Kora reggel elutazás a csodálatos természeti környezetben fekvő Takht-e
Szoleimán zoroasztriánus tűzszentélyhez és egy mongol kori palota
romjaihoz, mely a világörökség része.
Később utazás az egykori iráni fővárosba, Tebrizbe. Szállás Tebrizben.

10. nap Tebriz – Kandován

Délelőtt séta a tebrizi bazárban,
mely a világ legnagyobb, téglából
emelt fedett bazárja és az UNESCO
Világörökség része. Az egykori mongol nagymecset monumentális torzójának és a város leghíresebb műemlékének, a XV. századi Kék mecsetnek a megtekintése. Délután

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Baku / Tebriz – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos
szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíjak, kötelező szervízdíj,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Kirándulás az iráni-azeri határon
fekvő Dzsolfába, a festői Arasz folyó mentén. Látogatás az UNESCO Világörökség részét képező Szent István örmény kolostor középkori épületegyüttesénél, melynek alapjait
még a késő ókorban rakták le. Délután visszautazás Tebrizbe, ahol a
lenyűgözően szép El Goli Park felkeresése. Szabadprogram, vásárlási lehetőség. Szállás Tebrizben.

12. nap • Tebriz – Budapest

Éjjeli órákban transzfer a repülőtérre
és elutazás átszállással Budapestre.
Megérkezés a reggeli órákban.

2019. június 11-22.
Kétágyas szobában 455 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 565 000 Ft/fő
Illetékek
145 000 Ft/fő
Azeri és iráni
vízumdíjak
40 000 Ft/fő
Kötelező szervízdíj a
helyszínen fizetendő
50 EUR/fő
Minimum létszám: 15 fő

Azerbajdzsán – Irán
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