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

Nagy körutazás 
Mexikóban
Üdüléssel Cancúnban

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

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

és a lerombolt azték főváros romja-
ira építette fel a várost. Szerencsére 
ma már békésen él egymás mellett 
a három kultúra: a rangját vissza-
nyert indián, a spanyol és a kettőből 
lett mexikói. A program látnivalói: a 
főtér (Zocalo), ahol Mexikó és Ame-
rika legnagyobb katedrálisa, a Met-
ropolitan Katedrális látható, vala-
mint a történelmi központ és a szö-
vetségi negyed épületei. A Nemzeti 
Palota, az Alameda Park, a Szépmű-
vészeti Palota megtekintése (kívül-
ről). Látogatás a Plaza Garibaldin, a 

hangulatos „mariachik terén”, ahol 
mariachi zenészek szórakoztat-
ják a turistákat fülbemászó dalla-
maikkal. A városnézés után transz-
fer a délre fekvő Xochimilco kerü-
letbe, hajókirándulás a tarkabarka 
mexikói színekben pompázó, gon-
dolákhoz hasonlító hajókon a kör-
nyék csatornarendszerén. A prog-
ram után visszautazás autóbusszal 
a Chapultepec Parkhoz, ahol szaba-
didő, vagy az Antropológiai Múzeum 
fakultatív megtekintése idegenveze-
tővel. A belépő díja kb. M$70/felnőtt, 
mely a helyszínen fizetendő. A mú-
zeumban az ország prekolumbiai és 
még létező indián kultúráinak párat-
lan gyűjteménye látható, itt tekint-
hető meg többek között a 24 tonnás 
bazalttömbből kifaragott híres Nap-
kő vagy Naptár, az azték kultúra jel-
képe is. Transzfer a szállodába, szál-
lás Mexikóvárosban.

3. nap • Teotihuacan – 
Guadalupe
Egész napos kirándulás Teotihuacan-
ba, a Világörökség részét képező rom-
városba. A Kolumbusz előtti idők-
ben Teotichuacan volt Mexikó és Kö-
zép-Amerika legnagyobb városa. A leg-
korábbi építkezések i.e. 200-as évekre 
tehetők - itt épült fel Mexikó és az Új-
világ második legnagyobb piramisa, a 
Nap piramis. A hatalmas területen fek-
vő négyzetháló alapú város másik ne-
vezetessége a több kilométer hosz-
szú Holtak Útja, mely a Hold piramisnál 
végződik. Elbúcsúzva Tollas Kígyótól 
és Esőistentől, Guadalupe, az amerikai 
kontinens legnagyobb búcsújáró he-
lye felé folytatódik a mexikói köruta-
zás. A Miasszonyunk Bazilika katolikus 
templom és nemzeti búcsújáróhely 
Mexikóvárostól északra, annak a hely-
nek a közelében, ahol a legenda szerint 
Szűz Mária megjelent. A búcsújáró-
helyre az országból és a világ számos 
pontjáról érkeznek nagy tömegben hí-
vők és gyógyulni vágyók, színes forga-
taggá varázsolva a helyet. Visszauta-
zás Mexikóvárosba, ahol szállás.

4. nap • Mérida
Reggeli után transzfer a repülőtérre, el-
utazás belső repülőjárattal Méridába, 
Mexikó Yucatán szövetségi államának 
fővárosába. Megérkezés után város-
nézés a spanyol Francisco de Monte-
jo „El Mozo” alapította városban, mely 
meghódításakor még T’ho néven volt 
maja romváros. A Plaza keleti oldalán 
lévő katedrális, a XVIII. századi Plaza a 
Palacio Municipal, vagy a XV. századi 
Casa de Montejo, mely a Yucatán ural-
kodó egykori otthona, mind a város le-
nyűgöző látnivalói. Látogatás a híres 
Paseo de Montejo városrészben, ahol a 
XX. században számos milliomos épí-
tett csodálatos haciendát a város kö-
rüli dzsungelben. Transzfer a szállo-
dába, szállás Méridában.

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

Chaac esőisten képmása látható, össze-
sen 260 változatban.  Uxmal, a maják 
alapította lenyűgöző romváros 1996 óta 
része az UNESCO Világörökségének. Má-
ig is rejtély, miért építettek itt várost, hi-
szen nincsenek, s nem is voltak folyók 
vagy helyi vízforrások a környéken. Ux-
mal egyik legkiemelkedőbb látnivalói a 
chultun-ok, azok a ciszternák, melyek-
ben az esővizet fogták fel és tárolták a 
lakosság számára. Fakultatív program-
lehetőség: az Uxmal mellett található 
különleges Kakaó Múzeum megtekinté-
se idegenvezetővel. A belépő díja kb. M$ 
120/felnőtt, mely a helyszínen fizetendő. 
Visszautazás Méridába, ahol szállás.

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

7-9. nap • Cancún
Üdülés Cancúnban, Mexikó Riviera 
Maya névre hallgató turistaövezetének 
központjában, fakultatív programlehe-
tőségek a helyszínen. A Yucatán-félszi-
get Atlanti-óceán felőli partvidékén el-
terülő „Can Cún” egyesek szerint a me-
xikói maják nyelvén azt jelenti: „kígyó-
fészek”, mások szerint a név eredete 
„aranyedény”. Cancún és a hozzá tar-
tozó kisebb üdülőhelyek minden elvá-
rásnak megfelelnek, hiszen a nyüzs-
gő tengerpartok mellett csendesebb, 
családias hangulatú partszakaszok is 
megtalálhatók. Ahol egykor maja vá-
rosok romjai és szerény halászfalvak 
álltak, ma a világ egyik legkedveltebb 
üdülőparadicsoma található. Szállás 
Cancúnban all inclusive ellátással. 

Fakultatív kirándulások magya-
rul beszélő idegenvezetéssel: 
Egész napos kirándulás Tulumba és 
Xel Ha-ba ebéddel. A program a ma-
ja történelmi látnivalókat kombinálja 
egy felejthetetlen strandolással. Reg-
gel elutazás autóbusszal a Cancúntól 
délre fekvő Tulum romvárosába, mely 
a legnagyobb épségben megmaradt 
tengerparti maja rom, és a spanyol 
hódítások idején még fontos jelentő-
ségű maja kikötőváros volt. A romvá-
ros szépségét elsősorban fekvése ad-
ja: egy gyönyörű tengerparti sziklafalra 
épült. Tulum megtekintése után uta-
zás autóbusszal a Maya Riviera szívé-
be, Xel-Ha méltán természeti csoda-
ként számon tartott vízi parkjába, ahol 
a fürdőzés mellett all inclusive ellátás 

nyújt feltöltődést. A program tartal-
mazza az étkezéseket, korlátlan alko-
holmentes italfogyasztást, snorkeling 
felszerelést, személyenként egy töröl-
közőt, valamint öltözőszekrényt. 
Egész napos kirándulás a Xcaret 
Parkba ebéddel. Xcaret fantaszti-
kus eco-parkja egy festői tengerpar-
ton fekszik, kizárólag a félszigeten 
őshonos állatokkal és növényekkel, 
édesvízű barlangfolyóval, búvárko-
dási lehetőséggel várja a kalandok-
ra és a feltöltődésre vágyókat. Több, 
mint negyven attrakciója a történe-
lem, a kultúra, a gasztronómia és a 
természet világához visz közelebb, az 
egész család számára tökéletes ki-
kapcsolódást nyújt. Az itt eltöltött nap 
csúcspontja este az ősi maja labdajá-
ték bemutatója, illetve a folklór műsor 

egy 6000 fős színházban. A program 
tartalmaz egy napközbeni büféétke-
zést alkoholmentes italokkal, 2 ital-
kupont, snorkeling felszerelést, vala-
mint személyenként egy törölközőt 
és öltözőszekrényt. 
Egész napos kirándulás Isla Muje-
resre – az „asszonyok szigetére”. 
A paradicsomi szépségű, csupán 
8 km hosszú Isla Mujeres Cancún 
partjaitól rövid hajóútra tökéletes ki-
kapcsolódással, a legszebb stran-
dokkal és búvárkodási lehetőséggel 
várja az idelátogatókat. Utazás au-
tóbusszal a kikötőbe, majd onnan 
hajóval az „asszonyok szigetére”. A 
hajóút során bár és snackek, a szi-
geten snorkel felszerelés biztosított. 
A búvárkodás után séta a szigeten, 
majd ebéd egy helyi étteremben. 

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

2019. febr. 19. – márc. 1., ápr. 12–22.
Kétágyas szobában 559 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 649 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 529 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 369 000 Ft/fő

Félpanzió felára
(5 vacsora) 35 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Tulum – Xel Ha ebéddel 49 000 Ft/fő

Xcaret Park ebéddel 55 000 Ft/fő

Isla Mujeres 
hajókirándulás 29 000 Ft/fő

Szilveszteri időpontunk 
előkészületben!

Délután visszautazás Cancúnba ha-
jóval. A gyermek kedvezmény 5-11 év 
közötti gyermekekre vonatkozik. A 
11 év feletti gyermek felnőtt árat fi-
zet, az 5 év alatti gyermek számára 
a belépés ingyenes.

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

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

Izamal

Tulum

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

A maja Mexikó
Mini körutazás és üdülés  

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

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

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

ferences temploma és egykori ko-
lostora. A városnézés után látogatás 
egy tequila lepárló üzemben. Uta-
zás Mérida felé, ahol szállás.

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

4. nap • Izamal – 
Chichen Itza – tengerpart
Amerikai reggeli a szállodában. El-
utazás Chichen Itzába, a maja civi-
lizáció legjelentősebb romvárosá-
ba, mely az UNESCO kulturális vi-
lágöröksége és 2007-től a világ hét 
új csodájának egyike. Útközben a 
varázslatos város, Izamal megtekin-
tése, mely az ősi időkben a legmaga-
sabb maja isten, Itzamná és a napis-
ten, Kinich-Kakmó imádásának 
központja volt. A lenyűgöző Chichen 
Itzába érve az ősi maja és a tolték 
idők emlékeinek felfedezése. Chi-
chén Itzát, a legismertebb maja vá-
rost különös kettősség jellemzi: egy-
részt a trópusi rengetegben megbú-
jó romváros az évezredes maja civi-
lizáció dicsőségét hirdeti, másrészt 
az itt található építészeti mestermű-
vek egykor kegyetlen emberáldoza-
tok helyszínéül szolgáltak. A Kukul-
can (Tollaskígyó) piramis és a Lab-
dajáték terének megtekintése, majd 
érkezés a tengerpartra, ahol szállás 
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Cancún – Budapest 
útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált minibusszal, 
9 éjszakai szállás a körutazás során helyi besorolás szerinti négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, az üdülés során választható helyi 
besorolás szerinti három-, négy-, vagy ötcsillagos szállodák kétágyas szobái-
ban all inclusive ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, a csomag-
hordárok borravalója, helyi magyar idegenvezető a körutazás alatt, magyarul 
beszélő telefonos asszisztencia az üdülés alatt. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, borravalók, 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Figyelem! A Mexikóba történő kiutazás során csoportkísérő nem áll rendelke-
zésre! A helyi magyarul beszélő idegenvezető a Cancúnba érkezéskor, a repülő-
téren várja az utasokat!

2019. március 1–11. 
Pihenéssel Cancúnban 
3*-os szállodában
Kétágyas szobában 549 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 669 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 519 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 299 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Pihenéssel Cancúnban 
4*-os szállodában
Kétágyas szobában 599 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 839 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 589 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 339 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Pihenéssel Cancúnban 
5*-os szállodában
Kétágyas szobában 619 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 899 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 599 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 349 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Cobá és Cenotes ebéddel 31 000 Ft/fő

Tulum - Xel Ha ebéddel 44 000 Ft/fő

Xcaret ebéddel 49 000 Ft/fő

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

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

azoknak javasolt, akik kombinálnák a 
maja történelmi látnivalókat egy kel-
lemes strandolással. Tulum, a maja 
romváros szépségét elsősorban fekvé-
se adja: egy gyönyörű tengerparti szik-
lafalra épült. Délután a Xel Ha vízi park-
ban fürdőzési lehetőség all inclusive 
ellátással, amely tartalmazza az étke-
zéseket, korlátlan alkoholmentes ital-
fogyasztást, snorkeling felszerelést és 
személyenként egy törölközőt, vala-
mint öltözőszekrényt. 
Egész napos kirándulás Xcaretbe ebéd-
del. Xcaret egy festői tengerparti eco-
park, kizárólag a félszigeten őshonos ál-
latokkal és növényekkel, édesvizű bar-
langfolyóval, búvárkodási lehetőséggel. 
A nap csúcspontja este az ősi maja lab-
dajáték bemutatója, illetve a folklór mű-
sor egy 6000 férőhelyes színházban. A 
program tartalmaz egyszeri büféétke-
zést, 2 italkupont, snorkeling felszere-
lést, valamint személyenként egy töröl-
közőt és öltözőszekrényt. 

Válasszon több száz útvonal közül igényei szerint 
a hajosut.hu oldalon vagy kérje munkatársaink segítségét!

Szálljon velünk tengerre és  
fedezze fel a tengeri hajók nyújtotta 

élményeket és kényelmet!

hajosut.hu

CSOPORTOS HAJÓÚTJAINK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL:

Ázsia, Panama és Costa Rica, a Karib-tenger vidéke, New 
England és Kanada, Új-Zéland és Ausztrália

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

10. nap • Cancún – Budapest
Reggeli a szállodában. Kijelentkezés 
és transzfer a cancúni repülőtérre a 
menetrend függvényében.

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.
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2. nap • Cojimar – Havanna 
Érkezés Havannába a reggeli órákban, 
ezt követően transzfer a repülőtérről, 

majd útközben Hemingway birtokának 
- a Finca de la Vigiának megtekintése, 
ahol ismerkedés az író élettörténetével, 
a hajójával és utolsó éveinek minden-
napjaival. Később ebéd Cojimar halász-
faluban, majd a több, mint ötszáz ma-
uzóleummal és gazdag szoborpark- 
kal rendelkező Colón temetővel zárul a 
program. Bejelentkezés a szállodába, 
majd pihenés. Szállás Havannában. 

3. nap • Havanna 
Reggeli után egész napos, pano-
rámás és gyalogos városnézés 

HAVANNA VARADERO

TRINIDAD
CIENFUEGOS

VINALES-VÖLGY 

1. nap • Budapest – Havanna 
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti járatokkal, átszállással Kubába.

Kubai mozaikok
Üdüléssel Varaderón 

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Pihenés
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Havanna – Budapest 
útvonalon, valamint a körutazás során légkondicionált autóbusszal, Havan-
nában és Varaderón 3 – 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsilla-
gos, valamint 1 éjszakai szállás Cienfuegosban helyi háromcsillagos kategó-
riájú szállodák kétágyas szobáiban, a körutazás során félpanziós ellátás, Va-
raderón all inclusive ellátás, a csoporttal utazó magyar idegenvezető. 
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, kubai turistakártya (vízum) díja, 
kötelező szervízdíj, borravalók, teljes panzió felára, ötcsillagos hotel felára Va-
raderón, fakultatív programok, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.

2019. március 11–20. 
Kétágyas szobában 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 599 000 Ft/fő

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

Ötcsillagos felár Varaderón, 
kétágyas szobában 45 000 Ft/fő

Ötcsillagos felár Varaderón, 
egyágyas szobában 55 000 Ft/fő

Illetékek 169 000 Ft/fő

Turista kártya 
(vízum) díja 10 000 Ft/fő

Kötelező szervízdíj 30 EUR/fő

Előkészületben: 2019. november
Irányár kétágyas 
szobában 499 000 Ft/fő

Minimum létszám: 12 fő

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

Buena Vista Social 
Club koncert 27 000 Ft/fő

Katamarán kirándulás 45 000 Ft/fő

5. nap • Havanna – Cienfuegos 
Reggeli után utazás Cienfuegosba, Ku-
ba déli oldalának elbűvölő gyarmati vá-
roskájába, mely az UNESCO Világörök-
ség része. Rövid panorámás és gyalo-
gos városnézés Cienfuegosban: a Pala-
cio de Valle palota, a katedrális, a José 
Martí tér, a régi Thomas Terry színház 
megtekintése. Szállás Cienfuegosban.

6. nap • Cienfuegos – 
Trinidad – Varadero 
Továbbutazás Trinidadba, mely a Ka-
rib-tenger partjára épült. Útközben az 
első megálló a „cukormalmok völgye”. 
Látogatás egy cukornádültetvényen, 
melynek hétemeletes tornyáról csodá-
latos panoráma nyílik a környező ül-
tetvényekre. Ebéd egy helyi étterem-
ben majd városnézés a szűk utcácská-
ival, kovácsoltvas kapus, színes házai-
val lenyűgöző látványt nyújtó, több mint 

ötszáz éve alapított kubai városban, 
amely egykor cukorültetvényeinek kö-
szönhette gazdagságát. A koloniális kis-
város szinte változatlanul maradt fönn 
az eltelt több száz év alatt, Kuba egyik 
igazi ékköve. Trinidad főbb látnivalóinak 
megtekintése: a La Santissima Trinidad 
tér, a Plaza Mayor, a Contra Bandido to-
rony, a Canchanchara bár. Később el-
utazás Varaderóra. Szállás Varaderón. 

7–8. nap • Varadero 
Üdülés, pihenés a tengerparton „all 
inclusive” ellátással, választható négy- 
vagy ötcsillagos szállodában. Sportolá-
si lehetőségek: kajak, vízibicikli, szörf. A 
szállodák napközben animációs prog-
ramokat, esténként szórakoztató mű-
sorokat szerveznek a vendégeknek. Fa-
kultatív lehetőségek helyszíni fizetés-
sel: katamarán kirándulás, delfinshow, 
delfinekkel fürdés.

9. nap • Varadero – 
Havanna – Budapest 
Kora hajnalban transzfer a havannai 
repülőtérre, majd hazautazás Buda-
pestre egy átszállással, és egy tech-
nikai megállással.

10.nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

Havanna legfőbb nevezetességeivel: 
a Capitolium, a Paseón található vil-
lák, a Malecón tengerparti sétánya, a 
Plaza San Francisco, a Tőzsdepalota, 
az Assisi Szent Ferenc templom. Is-
merkedés a rumkészítéssel és a cu-
kornád-termesztés és -feldolgozás 
lépéseivel a Havanna Club Rum Mú-
zeumban, majd koktélkóstolási lehe-
tőség. Később gyalogos felfedező tú-
ra az óvárosban: a Plaza de Armas, a 
Kormányzói palota, a Katedrális tér, a 
Plaza Vieja megtekintése, továbbá a 
La Bodeguita del Medio – Hemingway 

egyik törzshelye is lencsevégre kap-
ható. Rövid pihenés a Hotel Ambos 
Mundos panorámateraszán, majd 
old timer autókkal a város további  
látnivalóinak felfedezése: a Forrada-
lom tere, a José Martí emlékmű, a 
Forradalmi Múzeum kívülről, ahol a 
híres Granma hajó található, melyről 
1956-ban Fidel Castro partra szállt a 
Disznó-öbölben, hogy forradalmi ge-
rillaharcot indítson. A nap során ebéd 
egy tipikus, helyi kubai étteremben. 
Este fakultatív programlehetőség: a 
Tropicana show megtekintése. Szál-
lás Havannában. 

4. nap • Havanna – 
Viñales-völgy – Havanna 
Egész napos kirándulás ebéddel 

az ország nyugati részére, Pinar 
del Rio tartományba (kb. 170 km), 
ahol a világ legjobb dohányát ter-
mő ültetvények zöldellenek. Látoga-
tás az UNESCO Világörökség részé-
vé nyilvánított festői Viñales-völgy-
be, amely boglya alakú szikláival 
és természeti szépségével párat-
lan látványt nyújt. Ismerkedés a vi-
lághírű kubai szivar készítésével 
egy dohányültetvényen. Ebéd után 
gyalogtúra és csónakázás az „indi-
án barlangban”. A program zárása-
ként a „Mural de la Historia” gigan-
tikus sziklafestmény megtekintése. 
Késő délután visszautazás Havan-
nába, szállás. Fakultatív program-
lehetőség: Buena Vista Social Club 
koncert. 

A Viñales-völgy tájain 
termesztik a legjobb 
kubai dohányt.
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Argentína 
és Brazília
A tangótól a szambáig

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

2. nap • Buenos Aires
Megérkezés Buenos Airesbe a kora
reggeli órákban. Dél-Amerika egyik 
leglenyűgözőbb városa változatos 
építészetének, koloniál épületeinek, 
francia palotáinak– és persze a vá-
ros minden porcikáját átjáró tangó-
nak köszönheti varázsát. Félnapos 

autóbuszos városnézés Buenos Ai-
res déli látnivalóinak felfedezésével: a 
Plaza de Mayo, mely a város alapítá-
sának helyszíne, a rózsaszín ház, az 
elnöki palota, a Cabildo, mely a gyar-
mati és barokk stílus ékes példája. A 
neoklasszicista stílusú Metropolitan 
katedrális után utazás a különleges 
hangulatú San Telmo negyedbe, ahol 

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

a város emblematikus 
látnivalói. Ebéd egy helyi 
étteremben. Szállás Bu-
enos Airesben.

3. nap • Buenos Aires
Az argentin főváros 
északi látnivalóinak 

megtekintése félnapos városnézés 
keretében. Az elegáns Retiro és Reco-
leta negyedek, majd a San Martín tér 
megtekintése, ahol Jorge Luis Bor-
ge, az argentinok híres írója tette sé-
táit. Az Alvear Avenue elegáns üzle-
tei és palotái után a Nuestra Señora 
Del Pilar bazilika megtekintése kívül-
ről, mely Buenos Aires egyik legrégeb-
bi, még a gyarmati időkből szárma-
zó temploma. Végül a Recoleta teme-
tő, ahol Eva Peron sírja is áll. Utazás a 
modern és nyüzsgő Palermo negye-
den áthaladva, ahol a Latin-Amerikai 
Művészetek Múzeuma (MALBA) – a 
földrész egyik legjelentősebb múzeu-
ma és kulturális központja is találha-
tó. (A múzeum megtekintésére ön-
állóan nyílik lehetőség, ez esetben a 
szállodába történő visszajutás egyé-
nileg történik.) Szabadidő ebédre, a 
délután szabad. Este fakultatív prog-
ram keretében ismerkedés a tangó 

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

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

5. nap • Buenos Aires (Colonia 
del Sacramento/Uruguay)
Szabadprogram vagy egész na-
pos fakultatív kirándulás Uruguay-
ba, a bájos Colonia del Sacramen-
to városkába. Reggel átkelés komppal 
a La Plata folyó torkolatán Uruguay-
ba. A kb. egyórás kompút után meg-
érkezés Colonia del Sacramentó-
ba, mely a portugál gyarmati időkből 

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

6. nap • Foz do Iguacu
Transzfer a repülőtérre, elutazás az 
Iguazú-vízeséshez a délelőtti órákban. 
Az Argentína és Brazília határán talál-
ható lenyűgöző vízesés a világ egyik 
legszebbje, összesen 270 zuhogóból és 
kisebb vízesésből áll. A vízesések leg-
nagyobbika 80 méter magasról, ha-
talmas víztömeggel és nagy robajjal 
zúdul a mélybe, s a fenséges látvány 
alapján indokoltnak tűnik a névvá-
lasztás: Garganta do Diablo, vagyis az 
Ördög torka. A több helyen kiépített ki-
látókról páratlan a Niagara után má-
sodik legnagyobb vízhozamú vízesés 
panorámája. A megérkezés után az 

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

RIO DE JANEIRO

A maté tea az argentinok 
„nemzeti itala”, minden 
korosztály fogyasztja hely-
től és időtől függetlenül.

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló
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argentin oldal vízeséseinek megtekin-
tése. Utazás kisvonattal, majd gyalog-
túra a vízesésekhez, a kilátó pontok-
ról az ördögtorok zuhatag csodálható 
meg. A lezúduló víz robaja már mesz-
sziről hallatszik, látványa pedig sem-
mihez sem hasonlítható. Út közben 
ebéd. Szállás a brazil oldalon, Foz do 
Iguacuban.

7. nap • Foz do Iguacu
Kirándulás a brazil oldal vízesései-
hez, ebéddel. A programon való részvé-
tel után fakultatív Macuco-szafari ki-
rándulás: felejthetetlen utazás motor-
csónakokkal a vízesések közelébe. A vízi 
kaland során alkalom nyílik a vízesések 
újabb szemszögből történő megismeré-
sére. Este fakultatív grill büfévacsora egy 
tipikus brazil étteremben, melyet külön-
böző latin-amerikai országok zenéjét és 
népművészetét bemutató folklór show 
műsor követ. Szállás Foz do Iguacuban.

8. nap • Rio de Janeiro
Transzfer a repülőtérre a délelőt-
ti órákban, elutazás Rio de Jane-
iro városába. A megérkezést követő-
en városnézés a világ egyik legszebb 

városában, mely során lehetőség nyí-
lik a történelmi látnivalók és az olim-
piai sétány megtekintésére, ahol a „ca-
riocák”, vagyis a helyiek drukkoltak 
kedvenceiknek a 2016-os nyári olim-
piai játékokon. Látogatás a Centro vá-
rosrészben, amely az üzleti élet köz-
pontja, itt található az Edgar Fonseca 
tervezte piramis alakú, modern Szent 
Sebestyén Katedrális, melynek belma-
gassága 96 méter. Pillantás a Mara-
cana stadionra és a Sambadrome-ra, 
ahol minden év februárjában a riói 
karnevál során a város szambaiskolái 
vetélkednek egymással a dicsőségért. 

A Cinelandia negyedben a Munici-
pial Színház és a Nemzeti Könyvtár 
és a Szépművészeti Múzeum látha-
tó. A 2015-ös Olimpiára megépített ki-
kötői rész, a Porto Maravilha, az olim-
piai sétány és a Mauá tér a város leg-
újabb ékességei. A program után ebéd 
egy belvárosi étteremben. Szállás Rio 
de Janeiróban, a Copacabanától séta 
távolságra lévő szállodában.

9. nap • Rio de Janeiro
Egész napos kirándulás Rióban 
a város két emblematikus látni-
valójának: a Corcovadónak és a 

Cukorsüveg-sziklának a megtekin-
tésével, út közben ebéddel. Rio de 
Janeiro jelképe a Corcovado-he-
gyen lévő Megváltó Krisztus szobor, 
amely áldásra emelt karral magaso-
dik a város fölé. A mintegy 10 milliós 
nagyváros közepén található impo-
záns sziklát a Tijuca esőerdő övezi, 
amelyet Rio tüdejének is neveznek. 
A közel 40 méter magas és 700 ton-
nás szobor a világ új hét csodájának 
egyike. A város másik jellegzetessége 
a Cukorsüveg-hegy, amely drótkö-
télpályán közlekedő kabinos felvonó-
val közelíthető meg. A két állomásból 
álló pálya első megállója a 224 méter 
magas Urca-hegyen van, majd innen 
üvegezett falú felvonóval közelíthe-
tő meg a Pao de Acucar, a Cukorsü-
veg-hegy, ahonnan szintén varázs-
latos a panoráma. Nem hiába szól a 
helyiek közmondása, miszerint Isten 
hat nap alatt teremtette a Világot, a 
hetediken pedig Riót. Szállás Rio de 
Janeiró-ban, a Copacabanától séta 
távolságra lévő szállodában.

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

11. nap • Rio de Janeiro
Egész napos szabadprogram Rio de 
Janeiróban. Fakultatív kirándulás egy 
szambaiskolába, ahol a karnevál kulisz-
szái mögé nyerhetnek bepillantást az 
utazók.  Rio de Janeiro életében a legfon-
tosabb esemény az évente farsangkor 
megrendezésre kerülő Karnevál. A város-
ban összesen 80 szambaiskolát és több 

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

2019. február 16–28.
Kétágyas szobában 579 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 719 000 Ft/fő

2019. augusztus 16–28.
Kétágyas szobában 549 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 679 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 50 000 Ft/fő

Illetékek 185 000 Ft/fő

Minimum létszám: 16 fő

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

Vacsora és tangó show 36 000 Ft/fő

Uruguay ebéddel 59 000 Ft/fő

Iguazú 
Macuco-szafari 35 000 Ft/fő

Vacsora és Rafain show 25 000 Ft/fő

Rio de Janeiro
Petropolis ebéddel 32 000 Ft/fő

Szambaiskola látogatás 22 000 Ft/fő

Vacsora és Ginga 
Tropical show 52 000 Ft/fő

Guanabara-öböl hajóval 19 000 Ft/fő

mint 100 000 szambatáncost hoz láz-
ba a versengés, melynek záróünnepsé-
gén a hat legjobb iskola lejt végig a Sam-
badrome-on fergeteges hangulatban. A 
kb. egyórás program során a résztvevők 
bepillantást nyerhetnek az egyik vezető 
szambaiskola életébe, a szamba törté-
netébe és a karneválok múltjába, és még 
arra is lehetőség nyílik, hogy a csodálatos 
kosztümöket magukra öltve megörö-
kítsék e felejthetetlen eseményt. Este fa-
kultatív program: büfévacsora, majd Rio 
legújabb szamba show-jának, a Ginga 
Tropicalnak megtekintése. A show a bra-
zil táncokat mutatja be az afrikai gyöke-
rektől, a szamba, a capoeira forró látvá-
nyos elemeivel ismerkedhetnek a részt-
vevők. Szállás Rio de Janeiró-ban.

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

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

Iguazú-vízesés

Rio de Janeiro

Copacabana
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1. nap • Budapest – 
Salvador de Bahia
Hajnalban elutazás Budapestről me-
netrend szerinti járattal, lisszaboni 
átszállással. Lisszabonban panorá-
ma városnézés autóbusszal, a ren-
delkezésre álló átszállási időtől füg-
gően. Délután továbbutazás Salva-
dor de Bahia városába. Megérkezés 
a késő esti órákban Bahia állam fő-
városába, mely portugál gyarma-
ti építészeti stílusával, afro-bra-
zil kultúrájával, gyönyörű fekvésé-
vel tűnik ki a brazil nagyvárosok 
sorából. Salvador de Bahia a XVI-
XVII. században a Brazíliába érkező 

Nagy Brazília

rabszolgakereskedelem központja 
volt. A színpompás városban mindig 
az ünnepeké és a táncé a főszerep, 
ezért a boldogság fővárosának is ne-
vezik. Transzfer a szállodába, szál-
lás Salvador de Bahiában.

2. nap • Salvador de Bahia
Egész napos városnézés során is-
merkedés Salvador de Bahia fel-
ső és alsó városrészének látnivalói-
val. Utazás autóbusszal délre a Bar-
ra kerületbe, mely épületeivel a ko-
rai gyarmati idők emlékeit őrzi. Ezt 
követően látogatás az UNESCO Vi-
lágörökség részét képező Pelourinho 
városrészhez, ahol a koloniális épí-
tészet emlékeinek dél-amerikai vi-
szonylatban is legnagyobb öröksége 
látható. A Lacerda lift – Brazília első lift-
je, majd a barokk São Francisco temp-
lom megtekintése, melynek rózsafa fa-
ragványai és gazdagon aranyozott bel-
seje is megcsodálható. Innen séta a 
Pelourinho térre, az óváros szívébe. A 
városnézés az alsóváros felfedezésével 
folytatódik. A Tororo-lagúna közepén 
az impozáns Candomblé orixa („szel-
lem”) szobrokkal, a futball világbajnok-
ságra épült Arena Fonte Nova labda-
rúgó stadionja, majd az Itapagipe-fél-
sziget következik, ahol érezhetően 

lassúbb az élet, mint a nyüzsgő felső-
városban. Itt található a híres Bonfim 
templom, Brazília legnagyobb búcsú-
járó temploma, mely fontos helyszíne a 
misztikus afrobrazil Candomblé vallás-
nak is. Rövid megálló az ikonikus, közel 
100 éves Sorveteria da Ribeira fagylal-
tozónál, majd a Monserrat-negyed kö-
vetkezik, ahonnan remek kilátás nyílik 
az öbölre és a városra, végül a Merca-
do Modelo színes piaca, ahol helyi áru-
cikkek és ajándéktárgyak kaphatók. A 
program során ebéd egy helyi étterem-
ben. Szállás Salvador de Bahiában.

3. nap • Salvador de Bahia – 
Manaus
Reggeli után látogatás egy Capoeira- 
iskolában, ahol a különleges, gyakran 
akrobatikus mozgáselemekre épü-
lő brazil harcművészeti kultúra rejtel-
meibe pillanthatnak be a résztvevők. 
A Capoeira ősét az afrikai rabszolgák 
hozták magukkal Brazíliába az 1500-
as években; művészeti szintre csak a 
XX. század elején emelkedett, amikor 
megnyílt Salvadorban az első Capoe-
ira-iskola. A csoport résztvevői közel-
ről láthatják gyakorolni a város egyik 
legnevesebb iskolájának harcművé-
szeit és megfigyelhetik ezt a rend-
kívül bonyolult és a zenével szigorú 

összhangban lévő, inkább táncnak, 
mint küzdésnek tűnő mozgásformát. 
A program után rövid látogatás a Rio 
Vermelho színes piacán, ahol helyi 
portékák és kézműves tárgyak kap-
hatók. Ebéd a piac területén. Transz-
fer a repülőtérre koradélután, eluta-
zás belső repülőjáratokkal, átszállás-
sal Manaus városába. Megérkezés a 
késő esti órákban. Transzfer a szállo-
dába, ahol késői vacsora vagy hideg 
csomag. Szállás Manaus városában.

4. nap • Manaus – Amazónia
A Rio Negro és az Amazonas folyók 
találkozásánál fekvő Manaus Ama-
zonas állam székhelye és igazi met-
ropolisz. Az óváros gazdag építésze-
te az egykor virágzó kaucsuk-keres-
kedelemnek köszönhető.  Félnapos 
városnézés a reneszánsz stílusú, 
pompás Teatro Amazonas operaház 
megtekintésével, mely Manaus leg-
kiemelkedőbb látnivalója. Ezt köve-
tően rövid megálló a Rio Negro palo-
tánál, a kormány egykori hivatalos 
székhelyénél, majd a jellegzetes, cö-
löpökön álló házak (palafitas) mel-
lett folytatódik az út. Végül látoga-
tás az Adolpo Lisboa városi piacnál, 
ahonnan a kikötő is látható. Transz-
fer hajóval (kb. 1,5 óra) a Rio Negro 

folyón a dzsungel mélyén megbú-
vó lodge típusú szálláshelyre. Kezde-
tét veszi a program egyik legkülönle-
gesebb része: az amazóniai esőerdő 
felfedezése izgalmas programokkal 
és ennek a hatalmas, áthatolhatat-
lan és lenyűgöző természeti csodá-
nak a megtapasztalása testközelből. 
A lodge-ba érkezést követően ebéd, 
majd a szobák elfoglalása. Délután 
a folyó élővilágának felfedezése he-
lyi vezetővel, mely során kajmánok, 
kis szerencsével éjszakai sólymok, 
kígyók és békák figyelhetők meg. Va-
csora és szállás a lodge-ban.

5. nap • Amazónia: a dzsungelben
A korai reggeli után séta a dzsungel-
ben, látogatás egy cabloco (amazóni-
ai lakos) otthonában, ahol ismerkedés 
a helyi szokásokkal, hagyományok-
kal. A résztvevők a manióka liszt ké-
szítés rejtelmeibe is bepillantást nyer-
hetnek, mely a trópusi éghajlatot ked-
velő manióka gyökérgumójából ké-
szül. Visszatérés a lodge-ba, ahol ebéd. 
Délután utazás kenuval egy igapóba, 
mely folyóvízzel elárasztott erdőséget 
jelent; piranha halászat, majd látoga-
tás a majomerdőbe. Este visszatérés a 
dzsungel lodge szállásra. Vacsora és 
szállás a lodge-ban.

6. nap • Manaus – Iguazú
A korai reggeli után rövid szabadidő 
pihenésre, búcsú az amazóniai eső-
erdő világától. Indulás hajóval a Vi-
zek Találkozásához, egy lenyűgöző 
természeti jelenséghez, ahol a sárga 
színű Amazonas és a fekete Rio Neg-
ro találkozik és immár egybefolyva 
hömpölyög tovább a perui határ fe-
lé. A két folyó a manausi torkolatnál 
összetalálkozva szabad szemmel 
is jól láthatóan különül el, nem csak 
színük, de hőmérsékletük is eltérő. 
Ebéd a Janauari-tavon „lebegő”, cö-
löpökön álló étteremben. Transzfer a 
manausi repülőtérre, délután továb-
butazás helyi repülőjárattal, átszál-
lással Foz do Iguazúba.

7. nap • Iguazú
Megérkezés Iguazúba a kora haj-
nali órákban. Transzfer a szállodá-
ba, pihenés. Reggeli után ismerke-
dés az Iguacu-vízesésekkel félna-
pos kirándulás keretében: a brazil ol-
dal zuhatagainak megtekintése. Az 
Argentína és Brazília határán ta-
lálható lenyűgöző Iguacu-vízesés 
a világ egyik legszebbje, összesen 
270 zuhogóból és kisebb vízesésből 
áll. A több helyen kiépített kilátók-
ról páratlan a Niagara után második 

SALVADOR DE BAHIA

IGUAZÚ

MANAUS

RIO DE JANEIRO

Az áthatolhatatlan ama-
zóniai esőerdőben mintegy 
240 indián törzs él, sokuk 
teljesen elszigetelten.

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók
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legnagyobb vízhozamú vízesés pa-
norámája. A program után fakulta-
tív Macuco-szafari kirándulás kere-
tében lehetőség nyílik motorcsóna-
kokkal a vízesések közelébe hajózni 
és egy közeli és izgalmas szemszög-
ből megcsodálni a zuhatagokat. A 
kirándulás alatt ebéd egy helyi étte-
remben. Szállás Foz do Iguacuban.

8. nap • Iguazú
Reggeli után félnapos kirándulás: az 
argentin oldal vízeséseinek meg-
tekintése. Utazás kisvonattal, majd 
gyalogtúra a vízesésekhez. A kilátó-
pontokról Garganta do Diablo, vagy-
is az Ördögtorok zuhatag csodálha-
tó meg, mely a vízesések legnagyob-
bika és 80 méter magasról, hatalmas 
víztömeggel és nagy robajjal zúdul 
a mélybe. A lezúduló víz dübörgé-
se már messziről hallatszik, látványa 
pedig semmihez sem hasonlítható. 
Út közben ebéd. Este fakultatív Rafa-
in-show: grill büfévacsora egy tipikus 
brazil étteremben, melyet különböző 

latin-amerikai országok zenéjét es 
népművészetét bemutató folklór mű-
sor követ. Szállás Foz do Iguacuban.

9. nap • Rio de Janeiro
Reggel transzfer a repülőtérre, eluta-
zás Rio de Janeiro városába. A meg-
érkezést követően panoráma város-
nézés a világ egyik legszebb városá-
ban. Ismerkedés a történelmi látniva-
lókkal és az olimpiai sétánnyal, ahol 
a „cariocák”, vagyis a helyiek druk-
koltak kedvenceiknek a 2016-os nyári 
olimpiai játékokon. Látogatás a Cent-
ro városrészben, amely az üzleti élet 
központja, itt található az Edgar Fon-
seca tervezte piramis alakú, modern 
Szent Sebestyén Katedrális. Pillantás 
a Maracana stadionra és a Sambad-
rome-ra, a riói karneválok helyszíné-
re. A Cinelandia negyedben a Muni-
cipial Színház és a Nemzeti Könyv-
tár és a Szépművészeti Múzeum lát-
ható. A 2016-os Olimpiára megépített 
kikötői rész, a Porto Maravilha, az 
olimpiai sétány és a Mauá tér a város 

legújabb ékességei. A program után 
ebéd egy belvárosi étteremben. Szál-
lás Rio de Janeiróban, a Copacabana 
mellett lévő Leme beach tengerparti 
szállodájában. 

10. nap • Rio de Janeiro
Egész napos kirándulás Rióban a vá-
ros két emblematikus látnivalójá-
nak: a Corcovadónak és a Cukorsü-
veg-sziklának a megtekintésével, út 
közben ebéddel. Rio de Janeiro jelké-
pe a Corcovado-hegyen lévő Megváltó 
Krisztus szobor, amely áldásra emelt 
karral magasodik a város fölé. A mint-
egy 10 milliós nagyváros közepén ta-
lálható impozáns sziklát a Tijuca eső-
erdő övezi, amelyet Rio tüdejének is 
neveznek. A közel 40 méter magas és 
700 tonnás szobor a világ új hét cso-
dájának egyike. A város másik jelleg-
zetessége a Cukorsüveg-hegy, amely 
drótkötélpályán közlekedő kabinos 
felvonóval közelíthető meg. A két ál-
lomásból álló pálya első megállója a 
224 méter magas Urca-hegyen van, 

majd innen üvegezett falú felvonó-
val közelíthető meg a Pao de Acucar, 
a Cukorsüveg-hegy, ahonnan szintén 
varázslatos a panoráma. A program 
után fakultatív kirándulási lehetőség 
egy szambaiskolába, ahol a karne-
vál kulisszái mögé nyerhetnek bepil-
lantást az utazók. A városban össze-
sen 80 szambaiskolát és több mint 
100 000 szambatáncost hoz lázba a 
minden évben februárban megren-
dezésre kerülő karnevál, melynek zá-
róünnepségén a hat legjobb iskola lejt 
végig a Sambadrome-on fergeteges 
hangulatban. Hozzávetőleg egyórás 
látogatás az egyik vezető szamba-
iskolába, ismerkedés a szambaisko-
la életével, a szamba történetével és 
a karneválok múltjával és még ar-
ra is lehetőség nyílik, hogy az utasok 
a parádés kosztümöket magukra ölt-
ve megörökítsék az eseményt. Szál-
lás Rio de Janeiró-ban.

11. nap • Rio de Janeiro 
(Petropolis)
Egész napos szabad program Rio 
de Janeiróban. Fakultatív program: 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Salvador de Bahia / Rio 
de Janeiro - Budapest útvonalon, valamint belső repülőjáratokkal, átszállás-
sal Salvador de Bahia – Manaus – Iguazú – Rio de Janeiro útvonalon, turis-
ta osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás 
helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, 2 éjszakai szállás az ama-
zóniai esőerdőben standard kategóriájú lodge-ban kétágyas elhelyezéssel, 
11 alkalommal reggeli, 9 alkalommal ebéd és 3 alkalommal vacsora a leírás 
szerint, a leírás szerinti programok belépők nélkül, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, fakultatív 
programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemon-
dási biztosítás. 
A programok az esetleges menetrendváltozás miatt, a dzsungel túrák az idő-
járás függvényében változhatnak.

2019. május 11-23.
Kétágyas szobában 979 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 149 000 Ft/fő

Belépőjegyek felára 68 000 Ft/fő

Illetékek 185 000 Ft/fő

Minimum létszám: 16 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 12 fő)
Iguazú
Macuco-szafari 35 000 Ft/fő

Vacsora és Rafain show 25 000 Ft/fő

Rio de Janeiro
Szambaiskola látogatás 22 000 Ft/fő

Petropolis ebéddel 32 000 Ft/fő

Vacsora és Ginga 
Tropical show 52 000 Ft/fő

Guanabara-öböl hajóval 19 000 Ft/fő

egész napos látogatás Petropolisban 
ebéddel. Petropolis, a Riótól autó-
busszal 2 órára lévő lenyűgöző „csá-
szári város” az 1800-as években az 
uralkodócsalád nyári rezidenciájá-
ul szolgált. Épületeivel, bájos utcáival 
hűen őrzi I. és II. Péter császár emlé-
két. A Császári Múzeum megtekinté-
se, melynek az egykori nyári reziden-
cia ad otthont és ahol értékes búto-
rok és személyes tárgyak mesélnek 
a régi időkről. Este fakultatív prog-
ram: büfévacsora, majd Rio legújabb 
szamba show-jának, a Ginga Tropi-
calnak megtekintése. A show a bra-
zil táncokat mutatja be az afrikai 
gyökerektől: a szamba, a capoeira, a 
forró látványos elemeivel ismerked-
hetnek a résztvevők. Szállás Rio de 
Janeiró-ban.

12. nap • Rio de Janeiro – 
Budapest
A délelőtt szabad. Fakultatív hajókirán-
dulás a Guanabara-öbölben. Transzfer 
a Marina di Gloria kikötőbe, ahol hajó-
ra szállva a hazautazás előtt még egy-
szer alkalom nyílik Rio legszebb látniva-
lóinak megtekintésére a híres öbölből 
nyíló festői panorámával. A déli órákban 
transzfer a repülőtérre, elutazás menet-
rend szerinti járatokkal, lisszaboni átszál-
lással Budapestre. Éjszaka a repülőn.

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

Iguazú-vízesés Salvador de Bahia

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

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

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

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

LIMA

NAZCA

AREQUIPA

PUNO

TITICACA-
TÓ

COLCA

CUZCO

MACHU PICCHU
BALLESTAS-
SZIGETEK

Nagy körutazás
Peruban
Az inkák szent földje

utazás kisrepülővel a Nazca-vonalak 
fölött (magyar idegenvezető nélkül). 
A rejtélyes Nazca-vonalak különböző 
alakokat, állatokat formáló, giganti-
kus ábrák a sivatagban, amelyek 
csak a magasból vehetők ki. A vona-
lak a dél-perui partvidék legjelentő-
sebb kultúrája, az i.e. I-VIII. század kö-
zött élt Nazca kultúra idejében kelet-
keztek, titkukat a mai napig nem fej-
tették meg. A fakultatív programot 
nem választók, a nazcai Antonini 
Régészeti Múzeumban ismerked-
hetnek meg közelebbről a nazca kul-
túrával. A programok után továbbu-
tazás autóbusszal Arequipába (kb. 11 
órás buszút), útközben hideg ebéd-
csomag az autóbuszon. Vacsora Ca-
manában egy helyi étteremben. 
Megérkezés Arequipába a késő esti 
órákban, szállás.

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

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

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

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

A szent völgy inka 
települései indián ős-
lakosok és ritka régészeti 
emlékek otthonai.

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló
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7. nap • Puno – Cuzco
Elutazás távolsági turista busszal 
Cuzcóba (kb. 380 km). Az út során 
az inka kultúra további kincsei lát-
hatók: a Pukara komplexum, a 4335 
méteres magasságban található La 
Raya hágó és szemet gyönyörköd-
tető látképe a vadon élő vikunyákkal 
(dél-amerikai tevefaj), a Raqchi temp-
lom, az Andahuaylillas templom. Út-
közben ebéd Sicuaniban. Késő este 
megérkezés Peru egyik legrégibb vá-
rosába, Cuzcóba, ahol szállás.

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

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

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

Francisco Pizarro és már a XVII. szá-
zad kezdetétől reneszánsz és ba-
rokk templomok, csodálatos épüle-
tek és paloták, egyetemek, püspö-
ki rezidenciák és intenzív kulturá-
lis élet jellemezte. A Plaza Mayor – a 
főtér, a katedrális, az óváros házai 

jellegzetes, fedett, Mudéjar stílusú 
balkonjaikkal, a San Francisco ko-
lostor – a perui koloniál építészet 
igazi ékköve, és lenyűgöző kata-
kombáinak megtekintése, majd lá-
togatás a Miraflores és a San Isidro 
negyedben és a közeli óceánparton. 
Vacsora és szállás Limában.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Lima / 
Cuzco – Lima - Budapest útvonalon, a körutazás alatt autóbusszal, Puno 
és Cuzco között helyi turista buszjárattal, valamint Poroy - Aquas Calientes 
között panorámaablakos vonattal, 10 éjszakai szállás helyi besorolás sze-
rint négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás a leírás 
szerint (10 alkalommal reggeli, 8 alkalommal ebéd, 4 alkalommal vacsora; 
egyes étkezések hideg csomagban), a leírás szerinti programok belépőkkel, 
magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, fakultatív programok, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. szeptember 27. – október 8.
Kétágyas szobában 889 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 059 000 Ft/fő

Illetékek 189 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

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

A limai Aranymúzeum 
megtekintése 13 000 Ft/fő

a prekolumbián időkből származó, 
páratlan arany, ezüst és bronz tár-
gyak, valamint kerámiák és text-
íliák és a spanyol gyarmati idők-
ből való fegyverek gyűjteménye te-
kinthető meg. A program után ebéd 
Limában. Délután transzfer a limai 
repülőtérre, elutazás menetrend 
szerinti járatokkal, európai átszál-
lással Budapestre.

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

település, amelyet 1450 körül Pacsa-
kutek Yupanki inka király parancsá-
ra építettek. A város fél évszázadig 
virágzott, majd kb. 400 évig nem tu-
dott róla a világ, míg 1911-ben újra 
felfedezték: a Yale-en dolgozó Hiram 
Bingham kalandos régészeti expe-
díciót vezetett Peruba, az utolsó in-
ka főváros, Vilcabamba felkutatá-
sára, és egy indián földműves ve-
zette el a sűrű növényzettel benőtt 
hegyhátra. A tudósok mai álláspont-
ja szerint Machu Picchu az inka tár-
sadalom uralkodó osztályai számá-
ra épített templomokból, palotákból 
és obszervatóriumokból álló komp-
lexum volt. 1983-tól a Világörökség 
kincseit, 2007-től a Világ Új Hét cso-
dáját gazdagítja. A romváros meg-
tekintése perui vezetővel. Délután 
visszautazás vonattal Cuzcóba, 
ahol szállás.

10. nap • Cuzco – Lima
Kora reggel transzfer a repülőtér-
re, elutazás repülővel Limába. Vá-
rosnézés a királyok városában, me-
lyet 1535. január 18-án alapított 

Machu Picchut a világgal 
Hiram Bingham ismertet-
te meg, aki az 1911-es expe-
díciója során egy helyi föld-
műves segítségével buk-
kant rá a lenyűgöző „leletre”.
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