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Tiltott Város, Peking

5. nap • Sanghaj

1. nap • Budapest – Peking

Elutazás kora délután Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatokkal,
átszállással.

2. nap • Peking

Megérkezés a délelőtti órákban Pekingbe. Transzfer a szállodába, majd
ismerkedés Kína második legnagyobb városával, melynek neve azt
jelenti: „északi főváros”. Látogatás
a világ legnagyobb terén, a Tienanmen téren. Itt található a Mao Mauzóleum, az Országos Népi Gyűlés
csarnoka valamint a Palotamúzeum bejárata. Az 1406-1420 között épült Tiltott Város megtekintése, mely a Ming- és a Csing-dinasztia uralkodóinak lakóhelye volt és 24
császár uralkodott itt csaknem 500
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éven keresztül. Később séta a híres bevásárlóutcán, a Wangfujingon.
Szállás Pekingben.

3. nap • Peking

Reggeli, majd a Nyári Palota felfedezése, mely az uralkodók menedékeként
szolgált a nyári hőségek idején. Később
utazás a kínai nagy falhoz, mely több
ezer kilométer hosszan kígyózik hegyeken, síkságokon, sivatagokon át. A
világ legnagyobb ember által alkotott
létesítménye közel kétezer évig épült
Kína északi határán, célja az északi
nomád törzsek távoltartása volt. Útközben a 2008-as pekingi olimpiai falu, a Madárfészek Stadion és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ – más néven
a Vizeskocka látható. Délután vásárlási lehetőség. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking – Sanghaj

Reggeli, majd Peking legszentebb császári templomának, az Ég templomának felkeresése. A taoista templomegyüttes egy kiterjedt park közepén terül el, amelyet reggelenként tai ji quan
gyakorlók töltenek meg és a császárok 600 éven át járultak ide minden
évben rituális szertartásaikkal őseik
tiszteletére, valamint a jó termésért
imádkozni. Később transzfer a vonatállomásra és elutazás szuperexpressz vonattal Sanghajba (menetidő
kb. 4,5 óra). Érkezést követően séta a
Bundon – Sanghaj gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első bevásárló utcáján. Fakultatív programlehetőség: hajókirándulás a Huang Pu
folyón. Szállás Sanghajban.

Reggeli, majd a csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom meglátogatása, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel
feldíszített fehér jade Buddha szobor ül.
A városnézés folytatása az óvárosban,
a Yu Yuan (Örömök) Kertjében, amely
a város legnagyobb kertje, majd a
Jing’an – a nyugalom templomában,
a francia koncessziós negyedben és a
hagyományokat tükröző, de újonnan
épített, elegáns Xintiandi bevásárló negyedben. Fakultatív programlehetőség:
akrobata show. Szállás Sanghajban.

6. nap • Sanghaj – Qibao
Reggeli, majd a hajdani

lóversenypálya helyén kialakított Nép
parknál található Sanghaj Múzeum
megtekintése, mely gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz-, kerámia-, festmény- és kalligráfiagyűjteménnyel rendelkezik. Utána látogatás a mára Sanghajhoz tartozó Qibao
ősi városában, ahol a régi Kína mutatja meg arcát. Felújított épületei múzeumoknak, üzleteknek, éttermeknek,
kerteknek és teaházaknak adnak otthont. Ezt követően irány a futurisztikus Pudong negyed, ahol a felhőkarcolók között megtalálható a Kelet
Gyöngye tv-torony, a Jinmao-torony,
a csavart formájú Shanghai Tower,
és a sörnyitóra emlékeztető Shanghai World Financial Center. Ez utóbbi

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest útvonalon, turista osztályon, Peking – Sanghaj között szuperexpressz vonattal, másodosztályon, valamint a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal,
4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a program szerinti belépőjegyek, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Sky Deck kilátójának felkeresése. Este transzfer a repülőtérre és hazautazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

7. nap • Sanghaj – Budapest

Megérkezés Budapestre a délutáni
órákban.

2019. március 15–21.
Kétágyas szobában 269 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 329 000 Ft/fő
Illetékek
135 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Tervezett időpont és irányárak
2019. október 20–27. (8 nap/5 éj)
Kétágyas szobában 289 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 369 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok ára
(minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj – hajókirándulás a
Huang Pu folyón
11 000 Ft/fő
Sanghaj –
akrobata show
14 000 Ft/fő

Kína
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Madárfészek Stadion, Peking
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PEKING

XI’AN
SANGHAJ

HANGZHOU

1. nap • Budapest – Peking

Elutazás Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatokkal, átszállással a
reggeli órákban.

2. nap • Peking

Megérkezés kora reggel Pekingbe.
Transzfer a szállodába, majd ismerkedés Kína második legnagyobb városával, mely nevének jelentése: „északi
főváros”. Látogatás a világ legnagyobb
terén, a Tienanmen téren. Itt található a Mao Mauzóleum, az Országos Népi Gyűlés csarnoka, valamint
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a Palotamúzeum bejárata. Az 14061420 között épült Tiltott Város a Mingés a Csing-dinasztia uralkodóinak lakóhelye volt. 24 császár uralkodott innen csaknem 500 éven keresztül. A
Nyári Palota felfedezése, mely az uralkodók menedékeként szolgált a nyári hőségek idején. Este egy igazi pekingi kacsavacsora élménye vár az utazóra. Szállás Pekingben.

3. nap • Peking – Xi’an

Reggeli után a Ming-korban épült Ég
templomának felkeresése. A templomegyüttes egy kiterjedt park közepén terül el, amelyet reggelenként tajcsicsuan
gyakorlók töltenek meg. Utazás a kínai nagy fal Pekinghez legközelebb eső
részéhez. A lenyűgöző Nagy Fal egyike a világ hét csodájának, a különböző korszakokban épült falszakaszok,
erődítményrendszerek hossza megközelíti a 7200 km-t. Útközben a 2008as pekingi olimpiai falu, a Madárfészek

Stadion és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka megtekintése kívülről. Transzfer a pályaudvarra, délután
elutazás szuperexpressz vonattal Xi’an
városába. Szállás Xi’anban.

4. nap • Xi’an

Reggeli után városnézés Xi’anban,
Kína Shaanxi tartományi székhelyén.
A városnézés során a 652-ben épült
Nagy Vadlúd Pagoda, a régi városfal,
és a páratlan terrakotta agyagkatonák
megtekintése. A kínai agyagkatonákat ie. 209-210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdivel,
aki a több mint nyolcezer figurából álló
terrakotta hadsereget azért formáztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen támasza birodalma fenntartásában. Esti fakultatív programlehetőség:
Tang dinasztia show. Szállás Xi’anban.

5. nap • Xi’an – Sanghaj

Reggel transzfer a repülőtérre és

elutazás Sanghajba. A városnézés során az óváros, a Yu Yuan (Örömök)
Kertje, amely a város legnagyobb kertje, a francia koncessziós negyed és a
hagyományokat tükröző, de újonnan
épített elegáns bevásárló negyed, a
Xintiandi megtekintése. Séta a futurisztikus Pudong negyedben és látogatás a Kelet Gyöngye tv-toronyban.
Esti fakultatív programlehetőség: akrobata show. Szállás Sanghajban.

6. nap • Sanghaj (Hangzhou)

Reggeli után egész napos szabadprogram Sanghajban vagy fakultatív programlehetőségként egész napos kirándulás Hangzhou városába.
A város központjában elterülő Nyugati-tavat Kína egyik legfestőibb vidékeként tartják számon. A lankás,
zöld dombokkal övezett tó illatozó

lótuszvirág-takarójával régi koroktól
fogva ihletője a művészeteknek. Hajózás a Nyugati-tavon, majd a Hat Harmónia Pagoda és a Lélek Rejteke kolostor felkeresése. Később látogatás
egy teaültetvényen, ahol Kína egyik
leghíresebb zöldtea fajtáját termelik.
Szállás Sanghajban.

korszakából származó méltóságteljes utcáján és a Nanjing úton, Kína első bevásárló utcáján. Fakultatív
programlehetőség: hajókirándulás a
Huang Pu folyón. Transzfer a repülőtérre és elutazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással a késő esti órákban.

7. nap • Sanghaj

8. nap • Sanghaj – Budapest

Reggeli után a városnézés folytatása a Sanghaj Múzeumban, amely
gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz, kerámia, festészeti és kalligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik.
A csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek belsejében egy
két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül.
Séta a Bundon - Sanghaj gyarmati

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest
útvonalon, turista osztályon, helyi repülőjárattal Xi’an – Sanghaj útvonalon, Peking – Xi’an között szuperexpressz vonattal, a körutazás alatt légkondicionált
autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással (ebéd vagy vacsora a programok
függvényében), a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, fakultatív programok,
borravalók (javasolt mértéke kb. 4-5 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és pog�gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Megérkezés a Budapestre a reggeli órákban.

2019. április 25. – május 2.
Kétágyas szobában 319 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 399 000 Ft/fő
Illetékek
145 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
2019. október 10–18. (9 nap/6 éj)
Kétágyas szobában 349 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 429 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Xi’an – Tang
dinasztia show
11 000 Ft/fő
Sanghaj –
akrobata show
14 000 Ft/fő
Sanghaj – hajókirándulás
a Huang Pu folyón
11 000 Ft/fő
Hangzhou kirándulás 42 000 Ft/fő

Kína
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1. nap • Budapest – Peking

Késő délután elutazás Budapestről
menetrend szerinti járatokkal, átszállással Pekingbe.

2. nap • Peking

Megérkezés délután a kínai fővárosba,
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mely a XV. században vált valódi császári fővárossá. Peking képe ma is
emlékeztet a régi Ming- és Csing-dinasztia kori négyzethálós elrendezésre. Transzfer a szállodába, majd séta a
Wangfujingon, mely a város legismertebb bevásárlóutcája, látogatás az Ízek
utcáján. Pekingi kacsavacsora. Szállás
Pekingben.

kazettás mennyezetén aranyozott
sárkány és főnix látható, továbbá a

3. nap • Peking

Reggelit követően a Tian Tan vagyis az Ég templomának felkeresése,
mely egy hangulatos parkban található. A templomegyüttes több részből áll: a 38 méter magas, egyetlen szög
nélkül készült Qinian Dian, vagyis az
Égi Imádságok csarnokából, melynek

Riksa: a pekingi taxi
Lehet akár motoros vagy környezetkímélő, népszerűsége a XIX.
század óta töretlen.

Vöröslépcső-hídból, a Visszhang falból,
a Mindenség Istenének templomából és
a kerek kőoltárból. Ezt követően látogatás a Tienanmen térre, a Mennyei Béke kapujának terére, mely közel 440 ezer
négyzetméteren terül el. Itt található
Mao mauzóleuma, ahol kígyózó sor áll,
hogy pillantást vethessenek az egykori
elnökre, továbbá az Országos Népi Gyűlés csarnoka, a Qian Men kapu, a Népi
Hősök emlékműve, a Kínai Nemzeti Múzeum és a Tienanmen kapu, mely a Tiltott város bejárata. A Tiltott város – más
néven Palotamúzeum megtekintése,
mely 1420-ban készült el. A császári udvarnak és előkelőségeknek fenntartott
palotaegyüttest hatalmas belső udvarok, paloták, pavilonok, csarnokok, kertek tagolják, és magas fal veszi körül,
melynek minden sarkán emeletes tetőszerkezetű nyíltorony áll. Később vásárlási lehetőség. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking

Reggel utazás a Pekingtől északra
található kínai nagy falhoz. Útközben látható a Madárfészek Stadion
és a Nemzeti Vízi Központ (vagy Vizeskocka), melyek a 2008-as Nyári Olimpiai Játékoknak adtak otthont. A nagy fal több ezer kilométer hosszan kígyózik hegyeken, síkságokon, sivatagokon át. A gyorsabb
kommunikáció érdekében a fal őrtornyai között tűz-, füst-, dob- és
harangjelzést is használtak hírek továbbadására. A kínai nagy fal fővároshoz közel eső, felújított szakaszának megtekintése. Visszatérés a
fővárosba, majd az ebédet követően a tibeti buddhista kolostor, a Láma-templom, avagy a Yonghegong
megtekintése. Ezután riksákkal látogatás a Tiltott város környékén található szűk, kanyargós utcákból és

régi udvarházakból álló hutongokban, ahol ismerkedés a helyiek mindennapjaival. Szállás Pekingben.

5. nap • Peking – Xi’an

Reggel a városközponttól távolabb eső
Nyári Palota felkeresése, mely a Kunming-tó partján fekszik. Cixi anyacsászárné kétszer is újjáépíttette, mára a
kiterjedt területen fekvő parkban templomok, pavilonok, díszesen megfestett
fedett folyosó, valamint a Márvány hajó is itt található. Hajókirándulás a tavon, majd vásárlási lehetőség. Délután utazás a pályaudvarra, elutazás
szupergyors vonattal Xi’an városába.
Transzfer a hotelbe. Szállás Xi’anban.

6. nap • Xi’an – Hangzhou

Reggeli után városnézés Xi’anban - Kína Shaanxi tartományi
Kína
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Nyugati-tó, Hangzhou

Yu Yuan (Örömök) Kertje, Sanghaj

9. nap •
Sanghaj

8. nap • Wuzhen – Suzhou

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

székhelyén: a 652-ben épült Nagy
Vadlúd Pagoda és a régi városfal,
majd a páratlan terrakotta agyagkatonák megtekintése. A kínai agyagkatonákat ie. 209-210-ben temették
el az első kínai császárral, Qin Shi
Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért formáztatta meg, hogy
a lelkek világában is legyen támasza birodalma fenntartásában. A
nap során lehetőség a kínai írásjegyek és tusfestés megismerésére.
Este továbbutazás helyi repülőjárattal Hangzhou-ba. Transzfer a szállodába, szállás Hangzhou-ban.
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7. nap • Hangzhou

Városnézés Hangzhou-ban; a központjában elterülő Nyugati-tavat Kína egyik
legfestőibb vidékének tartják. A lankás,
zöld dombokkal övezett tó illatozó lótuszvirág-takarójával régi koroktól fogva ihletője a művészeteknek. Hajózás a
Nyugati-tavon, majd a 60 méter magas
Hat Harmónia Pagoda és a 326-ban
alapított Lélek Rejteke kolostor és a több
évezredes tradicionális kínai orvoslás
múzeumának felkeresése, mely egy régi patikában kapott helyet. Később látogatás egy teaültetvényen. Longjingben
termelik Kína egyik leghíresebb zöldtea
fajtáját. Szállás Hangzhou-ban.

Látogatás a Nagy-csatorna mentén
Wuzhen vízivárosába, melynek csatornákon átívelő ősi kőhídjai, kövezett utcái és a házakat ékesítő finoman megmunkált fafaragásai különlegesek. Rövid hajókirándulás evezős csónakokban, majd továbbutazás Suzhouba,
Jiangsu tartomány délkeleti részébe, mely gyönyörű kertjeiről, selyemtermeléséről, csatornáiról nevezetes. A
mintegy hétezer éves múltú városban
a Szerény hivatalnok kertjének megtekintése, mely a város egyik legnagyobb
és legszebb kertje, ahol csarnokok, pavilonok, folyosók, harsány növényzet által szegélyezett tavak, mesterséges szigetek sokasága tárul a látogatók
szeme elé. Később a Selyemmúzeum
megtekintése, majd vásárlási lehetőség
egy selyemüzemben. A hagyomány
szerint i.e. 2640-ben Xi Ling császárné szorgalmazta először a kiterjedt selyemhernyó tenyésztést. Közel háromezer évig a selyemtermelés Kína monopóliuma volt. Szállás Suzhouban.

Reggel transzfer
Sanghajba, majd
városnézés: az
óváros, a Yu Yuan
(Örömök) Kertje, a
francia konces�sziós negyed és a
hagyományokat
tükröző, de újonnan épített elegáns bevásárló
negyed, a Xintiandi meglátogatása. Később séta a Bundon – Sanghaj gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első

bevásárló utcáján. Fakultatív programlehetőség: hajókirándulás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

10. nap • Sanghaj – Budapest

Reggeli után a városnézés folytatása a Sanghaj Múzeumban, amely gazdag és magas színvonalú ősi kínai
bronz, kerámia, festészeti és kalligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik. Később
a csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér
jade Buddha szobor ül. Délután séta a
futurisztikus Pudong negyedben, ahol
a felhőkarcolók között megtalálható a

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Hangzhou
útvonalon, Peking – Xi’an útvonalon szuperexpressz vonattal, másodosztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi
besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt
mértéke kb. 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

468 méter magas Kelet Gyöngye tv-torony, a 420 méteres Jinmao-torony, a
csavart formájú 632 méteres Shanghai Tower, és a sörnyitóra emlékeztető
492 méteres Shanghai World Financial
Center. A körutazás zárásaként a Sky
Deck kilátójáról vehető méltó búcsú Kínától. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a déli órákban.

2019. április 18-28.
Kétágyas szobában 449 000
Egyágyas szobában 579 000
2019. szeptember 12-22.
Kétágyas szobában 469 000
Egyágyas szobában 599 000
Illetékek
145 000
Vízumdíj
29 000
Minimum létszám: 20 fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj – hajókirándulás
a Huang Pu folyón
11 000 Ft/fő
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Kína és Hongkong csodái
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

2. nap • Peking

Megérkezés délután Pekingbe. Este
egy igazi pekingi kacsavacsora élménye vár az utazóra. Séta Peking leghíresebb bevásárló utcáján, a Wangfujingon. Szállás Pekingben.

3. nap • Peking

PEKING

XI’AN

SANGHAJ

GUILIN
YANGSHUO
HONGKONG

1. nap • Budapest – Peking

Elutazás Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatokkal, átszállással a
délutáni órákban.
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Ismerkedés Kína második legnagyobb városával, mely nevének jelentése: „északi főváros”. Látogatás
a Tienanmen téren. Az 1406 és 1420
között épült Tiltott Város megtekintése, amely a Ming- és a Csing-dinasztia uralkodóinak lakóhelye volt.
Látogatás a Kunming-tó partján
emelkedő Nyári Palotánál és egy helyi gyöngymanufaktúrában. Séta Liulichang antik utcáján, végül vásárlási lehetőség a Selyem utca piacain. Esti fakultatív programlehetőség:
kungfu show. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking

A 2008-as pekingi olimpiai falu – a
Madárfészek Stadion és a Pekingi
Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka megtekintése kívülről, majd a

Szellemek Útja és a Ming császárok
temetkezési helyének megtekintése. Utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kínai Nagy Fal Pekinghez legközelebb
eső részéhez. A lenyűgöző Nagy Fal
egyike a világ hét csodájának, a különböző korszakokban épült falszakaszok, erődítményrendszerek hos�sza megközelíti a 7200 km-t. Látogatás egy tradicionális teaházban.
Szállás Pekingben.

5. nap • Peking – Xi’an

Az Ég templomának - szó szerint lefordítva az Ég oltárának megtekintése, amely az egyik legnagyobb kínai
templomegyüttes. Az Égi Imádságok csarnokát a Vöröslépcső-híd köti
össze a Mindenség Istenének templomával és a kőoltárral, ahol a császár mutatott be áldozatot az Égnek és őseinek a téli napforduló idején. Peking további felfedezése Hutong túra keretében, jellegzetes helyi
riksákkal a város keskeny sikátorain. Délután transzfer a pályaudvarra, elutazás szuperexpressz vonattal
Xi’an városába. Szállás Xi’anban.

6. nap • Xi’an

Xi’an elsősorban az agyaghadseregről nevezetes, de innen indult a híres
selyemút is. A városnézés rögtön a
páratlan terrakotta katonák megtekintésével kezdődik. A kínai agyagkatonákat ie. 209-210-ben temették
el az első kínai császárral, Qin Shi
Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért formáztatta meg, hogy a
lelkek világában is legyen támasza
birodalma fenntartásában. A 652ben épült Nagy Vadlúd Pagoda megtekintése. A Wende császárné emlékének szentelt robusztus téglaépület

fa belső szerkezetet rejt, főcsarnokában három Buddha-szobor látható. Este fakultatív programlehetőség: Tang dinasztia show. Szállás
Xi’anban.

7. nap • Xi’an – Sanghaj

Városnézés Xi’anban, Kína egykori fővárosában, amely nevének jelentése „örök béke”. Városnézés során a
régi városfal megtekintése, majd látogatás a Shanxi Történeti Múzeumban. Délután elutazás helyi repülőjárattal Sanghajba. Este fakultatív
programlehetőség: akrobata show.
Szállás Sanghajban.

8. nap • Sanghaj

Városnézés Sanghajban, Kína legnagyobb városában: az óváros, a Yu Yuan
(Örömök) Kertje, a Sanghaj Múzeum,
majd egy selyemfestő üzem meglátogatása. A csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek belsejében egy
két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. Séta
a Bundon - Sanghaj gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első bevásárlóutcáján. Fakultatív programlehetőség: hajókázás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.
Kína
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Rizsföld, Guilin

Hongkong

9. nap • Sanghaj – Guilin

Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Kína déli részére,
Guilinbe, a Délkínai-hegyvidék jellegzetes mészkőtornyainak lábánál
fekvő városba. Városnézés: a Nádfuvola cseppkőbarlang, az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megtekintése. Szállás Guilinben.

10. nap • Guilin – Yangshuo

Hajózás a Li-folyón a Tű-hegyek mentén
Yangshuo városába. A hajóút során páratlan karsztképződmények, hegyek láthatók, a folyón tutajok úsznak, a parton bivalyok és lovak legelnek, különleges hangulatot áraszt a mesebeli táj. Yangshuo-ba
érkezve séta a Nyugati utcán, a város legrégebbi utcáján. Este fakultatív programlehetőség: Liu San Jie fény show látványos
előadása. Szállás Yangshuo-ban.
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11. nap • Yangshuo –
Guilin – Hongkong

Transzfer a vasútállomásra, elutazás a legújabb szuperexpressz vonattal Guilinből Hongkongba (kb. 3,5 óra),
amely Makaó mellett a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású területe. A nyüzsgő metropolisz a világ kereskedelmi és gazdasági központjainak egyike. Felhőkarcolói, esti fényei
ámulatba ejtik az utazót. Transzfer a
szállodába, szállás Hongkongban.

12. nap • Hongkong (Makaó)

Egész napos szabadprogram Hongkongban vagy fakultatív kirándulás komppal Makaóra, a volt portugál

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

13. nap • Hongkong

Városnézés során ismerkedés a főbb
nevezetességekkel: a Viktória csúcs
siklóval, ahonnan káprázatos panoráma nyílik a városra, a Repulse-öböl,
az Aberdeen halászfalu, majd hajókázás szampannal, a helyiek jellegzetes közlekedési eszközével. Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre

menetrend szerinti repülőjáratokkal,
átszállással a késő esti órákban.

14. nap • Hongkong – Budapest

Megérkezés Budapestre kora délután.

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

2019. május 13–26.,
2019. augusztus 9–22.
Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 829 000 Ft/fő
Illetékek
145 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Tervezett időpont és irányárak
2019. október 10–23.
Kétágyas szobában 649 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 839 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Peking –
kungfu show
18 000 Ft/fő
Xi’an – Tang
dinasztia show
11 000 Ft/fő
Sanghaj –
akrobata show
14 000 Ft/fő
Sanghaj – hajókázás
a Huang Pu folyón
11 000 Ft/fő
Yangshuo – Liu San
Jie fény show
19 500 Ft/fő
Makaó kirándulás:
58 000 Ft/fő
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Potala Palota, Lhásza

Kína és Tibet

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

3. nap • Peking

PEKING

XI’AN

SANGHAJ
LHÁSZA

1. nap • Budapest – Peking

Késő délután elutazás Budapestről
menetrend szerinti járatokkal, átszállással Pekingbe.

2. nap • Peking

Megérkezés délután a kínai fővárosba, mely a XV. században vált valódi
császári fővárossá. Peking városképe ma is emlékeztet a régi Ming- és
Csing-dinasztia kori négyzethálós
elrendezésre. Transzfer a szállodába, majd séta a Wangfujingon, mely
a város legismertebb bevásárlóutcája, látogatás az Ízek utcáján. Pekingi
kacsavacsora. Szállás Pekingben.
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Magyar
Idegenvezető

Látogatás a Tienanmen térre, a
Mennyei Béke kapujának terére,
mely közel 440 ezer négyzetméteren terül el. Itt található Mao mauzóleuma, ahol kígyózó sor áll, hogy
pillantást vethessenek az egykori elnökre, továbbá az Országos Népi
Gyűlés csarnoka, a Qian Men kapu,
a Népi Hősök emlékműve, a Kínai
Nemzeti Múzeum és a Tienanmen
kapu, mely a Tiltott város bejárata. A Tiltott város – más néven Palotamúzeum megtekintése, mely
1420-ban készült el. A császári udvarnak és előkelőségeknek fenntartott palotaegyüttest hatalmas belső
udvarok, paloták, pavilonok, csarnokok, kertek tagolják, és magas fal
veszi körül, melynek minden sarkán emeletes tetőszerkezetű nyíltorony áll. Később a városközponttól
távolabb eső Nyári Palota felkeresése, mely a Kunming-tó partján fekszik. Cixi anyacsászárné kétszer is
újjáépíttette, mára a kiterjedt területen fekvő parkban templomok, pavilonok, díszesen megfestett fedett
folyosó, és egy Márványhajó is található. Később vásárlási lehetőség
Pekingben. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking – Xi’an

Reggelit követően a Tian Tan vagyis az Ég templomának felkeresése,
mely egy hangulatos parkban található. A templomegyüttes több részből áll: a 38 méter magas, egyetlen szög nélkül készült Qinian Dian,
vagyis az Égi Imádságok csarnokából, melynek kazettás mennyezetén
aranyozott sárkány és főnix látható,
továbbá a Vöröslépcső-hídból, a Visszhang falból, a Mindenség Istenének
templomából és a kerek kőoltárból.
Később utazás a Pekingtől északra található kínai nagy falhoz. Útközben látható a Madárfészek Stadion
és az Nemzeti Vízi Központ (vagy Vizeskocka), melyek a 2008-as Nyári
Olimpiai Játékoknak adtak otthont.
A nagy fal több ezer kilométer hos�szan kígyózik hegyeken, síkságokon,
sivatagokon át. A gyorsabb kommunikáció érdekében az őrség a fal őrtornyai között tűz-, füst-, dob- és harangjelzést is használt hírek továbbadására. A kínai nagy fal fővároshoz közel eső, felújított szakaszának
megtekintése. Délután utazás a pályaudvarra, elutazás szuperexpressz
vonattal Xi’an városába. Transzfer
a hotelbe. Szállás Xi’anban.

5. nap • Xi’an – Lhásza

Reggeli után városnézés Xi’anban
- Kína Shaanxi tartományi székhelyén: a 652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda és a régi városfal, majd
a páratlan terrakotta agyagkatonák
megtekintése. A kínai agyagkatonákat ie. 209-210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért
formáztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen támasza birodalma
fenntartásában. Délután továbbutazás helyi repülőjárattal a Tibeti Autonóm Terület központjába, Lhászába. Transzfer a hotelbe, majd pihenés a szállodában, akklimatizálódás
a világ egyik legmagasabban fekvő
(3650 m) városának magassági régiójához. Szállás Lhászában.

6. nap • Lhásza

Városnézés Lhászában: a Marpo-hegyre épült Potala Palota megtekintése,

Tibeti imakerék

mely a mindenkori dalai láma - Tibet spirituális vezetőjének – rezidenciája volt 1959-ig, amikor is a 14. dalai
láma, Tendzin Gyaco Indiába menekült. A palotakomplexum 13 emeletével és több mint ezer termével Tibet
legnagyobb műemléke. Az első palota építése a VII. században kezdődött,
majd ezt hozzácsatolták a nagyobb
épülethez mely ma is áll. Később látogatás Tibet legszentebb templománál, a Jokhang templomnál és az azt
körülvevő piaci bódékkal szegélyezett
Barkhoron. Alkonyatkor hatalmas tömegek végzik a zarándokkörüket a
Jokhang körül, az óramutató járásának megfelelően. Szállás Lhászában.

7. nap • Lhásza

A híres tibeti vezető és vallási filozófus Tsongkhapa által a XIV. században alapított sárga kalapos gelugpa rendhez tartozó Sera és Drepung
kolostorok meglátogatása. A Drepung kolostor a XVII. században élte
virágkorát, négy iskolával rendelkezett és kb. tízezer szerzetessel, azonban mára csak kevesebb, mint ezren élnek itt. A Sera kolostor nevezetes a tanítványok számára kötelező vitagyakorlatokról, melyet rituális
gesztusok kísérnek. Később a Norbulingka megtekintése, mely egykoron
a Dalai lámák nyári rezidenciája volt.
Szállás Lhászában.
Kína
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A Drepung Tibet legnagyobb kolostora és egyike a három nagy Gelugpa egyetemi kolostornak.

Sanghaj

kalligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik. Később a csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha
szobor ül. Délután séta a futurisztikus Pudong negyedben, ahol a

8. nap • Lhásza – Sanghaj

Kora reggel kirándulás a türkizkék
Yamdrok-tóhoz, mely egyike a legszentebb tavaknak. A tibetiek mind
a hegyeket, mind a tavakat szentnek tekintik, mivel itt laknak az
embereket védő istenek, ezért ez
a hely is különleges szellemi erőforrás. Úgy tartják a hagyomány
szerint, ha kiszárad, Tibet már
nem lesz lakható. Később transzfer a repülőtérre és elutazás egy
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átszállással Sanghajba, a vibráló
metropoliszba. Transzfer a szállodába, szállás Sanghajban.

9. nap • Sanghaj

Városnézés Sanghajban: az óváros,
a Yu Yuan (Örömök) Kertje, a francia
koncessziós negyed és a hagyományokat tükröző, de újonnan épített
elegáns bevásárló negyed, a Xintiandi meglátogatása. Később séta a Bundon – Sanghaj gyarmati

korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton, Kína első bevásárló utcáján. Fakultatív programlehetőség: hajókirándulás a Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

10.nap • Sanghaj – Budapest

Reggeli után a városnézés folytatása a Sanghaj Múzeumban, amely
gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz, kerámia, festészeti és

felhőkarcolók között megtalálható a 468 méter magas Kelet Gyöngye tv-torony, a 420 méteres Jinmao-torony, a csavart formájú 632
méteres Shanghai Tower, és a sörnyitóra emlékeztető 492 méteres
Shanghai World Financial Center.
A körutazás zárásaként a Sky Deck

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking és Sanghaj –
Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Lhásza – Sanghaj útvonalon, Peking – Xi’an útvonalon szuperexpressz vonattal,
másodosztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai
szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban,
félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető, tibeti belépési engedély.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke kb. 4-5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és pog�gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

kilátójáról vehető méltó búcsú Kínától. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a déli
órákban.

2019. június 19-29.
Kétágyas szobában 799 000
Egyágyas szobában 919 000
Illetékek
155 000
Vízumdíj
29 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

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

Kína
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Kínai nagy körút
Tibettel és pihenéssel a trópusi Hainan szigeten

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

PEKING

XI’AN
SANGHAJ
LHÁSZA

QIBAO
CHENGDU

GUILIN

YANGSHUO
HAINAN-SZIGET
YALONG-ÖBÖL

1. nap • Budapest – Peking

Késő délután elutazás Budapestről
menetrend szerinti járatokkal, átszállással Pekingbe.

2. nap • Peking

Megérkezés délután Pekingbe, mely
egyike a hat ősi fővárosnak, és csak a
XV. században vált valódi császári fővárossá. Peking városképe ma is emlékeztet a régi Ming- és Csing-dinasztia kori négyzethálós elrendezésre.
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Magyar
Idegenvezető

Pihenés

Transzfer a szállodába, majd séta a
Wangfujingon, mely a város legismertebb bevásárlóutcája, látogatás az
Ízek utcáján. Pekingi kacsavacsora.
Szállás Pekingben.

3. nap • Peking

Látogatás a Tienanmen térre, a
Mennyei Béke kapujának terére,
mely közel 440 ezer négyzetméteren terül el. Itt található Mao mauzóleuma, ahol kígyózó sor áll, hogy
pillantást vethessenek az egykori elnökre, továbbá az Országos Népi Gyűlés csarnoka, a Qian Men kapu, a Népi Hősök emlékműve, a Kínai
Nemzeti Múzeum és a Tienanmen
kapu, mely a Tiltott város bejárata. A Tiltott város – más néven Palotamúzeum megtekintése, mely
1420-ban készült el. A császári udvarnak és előkelőségeknek fenntartott palotaegyüttest hatalmas belső udvarok, paloták, pavilonok, csarnokok, kertek tagolják, és magas fal
veszi körül, melynek minden sarkán
emeletes tetőszerkezetű nyíltorony
áll. Később a városközponttól távolabb eső Nyári Palota felkeresése,

mely a Kunming-tó partján fekszik.
Cixi anyacsászárné kétszer is újjáépíttette, mára a kiterjedt területen
fekvő parkban templomok, pavilonok, díszesen megfestett fedett folyosó, és a Márványhajó is található. Ezt követően vásárlási lehetőség.
Szállás Pekingben.

a pályaudvarra, elutazás szuperexpressz vonattal Xi’an városába. Transzfer a hotelbe. Szállás Xi’anban.

4. nap • Peking – Xi’an

5. nap • Xi’an

Reggelit követően a Tian Tan vagyis
az Ég templomának felkeresése, mely
egy hangulatos parkban található. A
templomegyüttes több részből áll: a
38 méter magas, egyetlen szög nélkül készült Qinian Dian, vagyis az Égi
Imádságok csarnokából, melynek kazettás mennyezetén aranyozott sárkány és főnix látható, továbbá a Vöröslépcső-hídból, a Visszhang falból,
a Mindenség Istenének templomából és a kerek kőoltárból. Később utazás a Pekingtől északra található kínai nagy falhoz. Útközben látható a
Madárfészek Stadion és a Nemzeti Vízi
Központ (vagy Vizeskocka), melyek a
2008-as Nyári Olimpiai Játékoknak
adtak otthont. A nagy fal több ezer kilométer hosszan kígyózik hegyeken,
síkságokon, sivatagokon át. A gyorsabb kommunikáció érdekében az őrség a fal őrtornyai között tűz-, füst-,
dob- és harangjelzést is használt a hírek továbbadására. A kínai nagy fal fővároshoz közel eső, felújított szakaszának megtekintése. Délután utazás

Reggeli után városnézés Xi’anban Kína Shaanxi tartományi székhelyén:
a 652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda és a régi városfal, majd a páratlan
terrakotta agyagkatonák megtekintése. A kínai agyagkatonákat ie. 209210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdivel, aki a több
mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért formáztatta meg,
hogy a lelkek világában is legyen támasza birodalma fenntartásában.
Szállás Xi’anban.

6. nap • Xi’an – Lhásza

Transzfer a repülőtérre és továbbutazás helyi repülőjárattal a Tibeti Autonóm Terület központjába, Lhászába. Transzfer a hotelbe, majd pihenés
a szállodában, akklimatizálódás a világ egyik legmagasabban fekvő (3650
m) városának magassági régiójához.
Szállás Lhászában.

7. nap • Lhásza

Városnézés Lhászában: a Marpo-hegyre

épült Potala Palota megtekintése, mely
a mindenkori dalai láma - Tibet spirituális vezetőjének – rezidenciája volt
1959-ig, amikor is a 14. dalai láma, Tendzin Gyaco Indiába menekült. A palotakomplexum 13 emeletével és több
mint ezer termével Tibet legnagyobb
műemléke. Az első palota építése a VII.
században kezdődött, majd ezt hozzácsatolták a nagyobb épülethez mely
ma is áll. Később látogatás Tibet legszentebb templománál, a Jokhang
templomnál és az azt körülvevő piaci bódékkal szegélyezett Barkhoron. Alkonyatkor hatalmas tömegek végzik
a zarándokkörüket a Jokhang körül,
az óramutató járásának megfelelően.
Szállás Lhászában.

8. nap • Lhásza

A híres tibeti vezető és vallási filozófus Tsongkhapa által a XIV. században alapított sárga kalapos gelugpa
rendhez tartozó Sera és Drepung kolostorok meglátogatása. A Drepung
kolostor a XVII. században élte virágkorát, négy iskolával rendelkezett és
kb. tízezer szerzetessel, azonban mára csak kevesebb mint ezren élnek itt.
A Sera kolostor nevezetes a tanítványok számára kötelező vitagyakorlatokról, melyet rituális gesztusok kísérnek. Később a Norbulingka megtekintése, mely egykoron a Dalai lámák nyári rezidenciája volt. Szállás
Lhászában.

9. nap • Lhásza – Chengdu

Reggeli, majd transzfer a repülőtérre és elutazás Chengduba, Szecsuan
tartomány központjába. Kirándulás a 154 kilométerre található világörökségi helyszínre, Le Shanba,
majd hajókirándulás a VIII. századból
megmaradt sziklába vájt hatalmas
méretű Dafóhoz, azaz Nagy Buddha
szoborhoz. A szikla három folyó veszélyes összefolyásánál épült, hogy
védelmezze a hajósokat az örvényektől. Az óriási Buddha alak kifaragásából származó kőtörmelék feltöltötte a folyó mederét, így beteljesítve
építésének célját. Visszatérés Chengduba. Szállás Chengduban.

10. nap • Chengdu – Guilin

Látogatás a világ legszínvonalasabb
pandatenyésztő- és kutatóközpontjában, a Pandanevelő Központban,
ahol természetes környezetben óriás- és vörös pandák láthatók. A pandák idejük nagy részét bambuszevéssel és alvással töltik. Délután kirándulás a Nép Parkban, a helyiek kedvelt
pihenőhelyén. Spirituális kikapcsolódást szolgálnak a parkban található frissítő bonsai ligetek, mesterséges
tavak és sziklakertek. Séta széles és
keskeny sikátorok (Kuai Zhai Xiangzi)
között, a város két ősi utcáján, majd
a Jinli úton, ahol tradicionális ételeket kínáló bárok, üzletek és kézműves boltok sokasága nyújt lehetőséget
Kína
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A Tű-hegyek Guilinnél

vásárlásra, a helyi kultúra megismerésére. Este transzfer a repülőtérre és
elutazás kései járattal Guilinbe, a Délkínai-hegyvidék jellegzetes mészkőtornyainak lábánál fekvő városába.
Szállás Guilinben.

11. nap • Guilin –
Yangshuo – Guilin

Reggeli után hajózás a Li-folyón a
Tű-hegyek mentén Yangshuóba. A
hajóút során páratlan karsztképződmények, hegyek láthatók, a folyón
tutajok úsznak, a parton bivalyok és
lovak legelnek, különleges hangulatot áraszt a lenyűgöző táj. Yangshuóba érkezve séta a Nyugati utcán, a város legrégebbi utcáján. Később vis�szatérés Guilinbe autóbusszal. Szállás Guilinben.

12. nap • Guilin – Hainan

Guilin és környékének felfedezése: a
Nádfuvola cseppkőbarlang, az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megtekintése, majd transzfer a repülőtérre és elutazás helyi járattal Hainan
sziget déli részére, Sanya városába. Transzfer a szállodába. A sziget a
Dél-kínai-tenger gyöngyszeme, igazi
trópusi paradicsom. Szállás a festői
Yalong-öbölben található hotelben.

13 – 15. nap • Hainan

Szabadprogram és pihenés a
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Sanghaj

méteres Shanghai Tower, és a sörnyitóra emlékeztető 492 méteres Shanghai
World Financial Center. A körutazás zárásaként a Sky Deck kilátójáról vehető
méltó búcsú Kínától. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

tengerparton, reggelis ellátással. A Sanyától 20 km-re fekvő Yalong-öblöt
buja zöld hegyek veszik körül, híres páratlan szépségű homokos tengerpartjáról. A partközeli korallzátonyok gazdagságában könnyűbúvárok gyönyörködhetnek, de üvegfenekű hajókról is
megtekinthető a tenger színes világa.

Fakultatív programlehetőségek
Hainanon:

• Félnapos látogatás a homokos tengerpartjairól, divatos éttermeiről és
boltjairól híres Sanyába, majd a Luhuitou parkba.
• Egész napos kirándulás a sziget
buddhista központjába, a Nanshan
Culture Zone-ba, melynél egy 108
méteres óriási szobor őrzi a tengerpartot, továbbá látogatás a Világvége
sziklákhoz (Tianyahaijiao), mely hasonlatos a Seychelle-szigeteken található jellegzetes formációkra.
• Egész napos hajókirándulás a mesés Wuzhizhou korallszigetre.

16. nap • Hainan –
Sanghaj – Qibao

Reggel transzfer a repülőtérre és
utazás Sanghajba, a vibráló metropoliszba. Utána látogatás mára Sanghajhoz tartozó Qibao ősi városában, ahol a régi Kína mutatja meg
arcát. Felújított épületei múzeumoknak, üzleteknek, éttermeknek,
kerteknek és teaházaknak adnak

Kézzel festett kínai legyezők

19. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a déli órákban.
otthont. Később a francia konces�sziós negyed és a hagyományokat
tükröző, de újonnan épített elegáns
bevásárló negyed, a Xintiandi meglátogatása. Fakultatív programlehetőség: hajókirándulás a Huang Pu
folyón. Szállás Sanghajban.

17. nap • Sanghaj – (Hangzhou)

Reggeli és szabadprogram Sanghajban, ebéd és vacsora egyénileg.
Fakultatív programlehetőség: egész
napos kirándulás Hangzhou-ba,
ebéddel. A város központjában elterülő Nyugati-tavat Kína egyik legfestőibb vidékének tartják. A lankás, zöld
dombokkal övezett tó illatozó lótuszvirág-takarójával régi koroktól fogva ihletője a művészeteknek. Hajózás a Nyugati-tavon, majd a 60 méter
magas Hat Harmónia Pagoda, a 326ban alapított Lélek Rejteke kolostor és
a több évezredes tradicionális kínai
orvoslás múzeumának felkeresése,
mely egy régi patikában kapott helyet.
Később látogatás egy teaültetvényen.

Longjingben termelik Kína egyik leghíresebb zöldtea fajtáját. Visszatérés
és szállás Sanghajban.

18. nap • Sanghaj – Budapest

Sanghaji városnézés: az óváros, a Yu
Yuan (Örömök) kertje, majd a csillogó
sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek belsejében egy két méter magas,

ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. Később séta a Bundon –
Sanghaj gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing
úton, Kína első bevásárló utcáján. Délután a futurisztikus Pudong negyed felfedezése, ahol a felhőkarcolók között
megtalálható a 468 méter magas Kelet Gyöngye tv-torony, a 420 méteres
Jinmao-torony, a csavart formájú 632

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

2019. október 16. – november 3.
Kétágyas szobában 1 299 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 569 000 Ft/fő
Tengerre néző szoba
felára Hainanon
32 000 Ft/fő
Illetékek
239 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám 10 fő)
Hainan – Sanya
félnapos kirándulás
18 000 Ft/fő
Hainan - Nanshan és
Világvége-sziklák –
egész napos kirándulás 28 000 Ft/fő
Hainan – Wuzhizhou
korallsziget – egész napos
kirándulás
24 000 Ft/fő
Sanghaj – hajókirándulás
a Huang Pu folyón
11 000 Ft/fő
Hangzhou egész napos
kirándulás ebéddel
36 000 Ft/fő

Kína
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Japán

a program nem tartalmazza), majd a
Kokoen kertek megtekintése. Transzfer
Oszakába, megérkezés után szállás.

Világörökségek és
cseresznyefa virágzás

12. nap • Oszaka – Nara

Tokió

Kultúra
és látnivaló

KANAZAWA

SHIRAKAMWA
MATSUMOTO

TAKAYAMA

HIROSIMA
MIYAJIMA

KIOTÓ
OSZAKA

Elutazás Budapestről Tokióba a menetrend szerint az esti órákban.

2. nap • Tokió

Megérkezés Tokióba este, transzfer
a szállodába. Szállás Tokióban.

3. nap • Tokió

Reggeli, majd városnézés Tokióban.
A város mindig meg tud újulni és soha nem alszik, naponta új bárok, éttermek, szórakozóhelyek nyílnak utcáin. Hatalmas metropolisz, gazdag, csillogó, hagyományos és ultramodern egyben. A Sensoji templom
Asakusában, a Nakamise bevásárló utca, a Ginza negyed, a Meiji Jingu szentély és az Omotesando megtekintése, majd a Tokyo Metropolitan
torony a 202 méter magas kilátóval,
ahonnan tiszta időben a Fuji csúcsa
is látszik. Szállás Tokióban.

Reggeli a szállodában, szabad program
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Japán

KAWAGUCHI-TÓ TOKIÓ
FUJI

1. nap • Budapest – Tokió

4. nap • Tokió (Nikkó)

Végezetül séta az óvárosban a Kami
Sannomachi utcán és a Takayama
Jinya XVII. századi hivatali épületek
megtekintése. Elutazás Kanazawába,
útközben rövid megálló Shirakawában. Szállás Kanazawában.

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

KAMAKURA

NARA

Tokióban a metropolisz egyéni felfedezésére. Fakultatív programlehetőség: kirándulás Nikkóba, a Tokiótól 140 km-re,
a Tocsigu prefektúra hegyei között fekvő városba, ahol az ősi és az új látnivalók ötvöződnek és a sógunok korának
világa elevenedik meg. A város felfedezése: a Toshogu kegyhely - 400 éves
szent hely az Edo periódusból, a Nantai hegy vulkanikus kráterében létrejött
Chuzenji-tó és felette Japán egyik legnagyobb vízesése, a 97 méter magas
Kegon-vizesés. Szállás Tokióban

5. nap • Kamakura

Reggeli után elutazás Kamakurába autóbusszal. A város és egykori politikai központ Tokiótól 50 km-re, alig egy
órányi utazásra található. A templomok, szent helyek és történelmi épületek sokasága miatt a turisták kedvelt úti
célja. Városnézés: Tsurugaoka Hachiman szentély, Hase Kannon templom,
Kotokuin templom és a Nagy Buddha – a több, mint 13 méter magas bronz
Buddha szobor, mely a XIII. században

készült, eredetileg egy templom belsejében volt elhelyezve. Transzfer a Kawaguchi-tóhoz, ahonnan tiszta idő esetén
szépen láható a Fuji csúcsa és a hegység egyik legszebb tava, valamint a forró vízű forrására épült üdülőhely. Vacsora és szállás Narusawa-murában.

6. nap • Matsumuto

Reggeli, majd látogatás az Itchiku Kubota Szépművészeti Múzeumban. Itchiku
Kubota a XIV. századi kimonófestészet
- vagy selyemfestészet - világát hozta
vissza modern korba és a múzeumban
sok gyönyörű alkotása látható. Elutazás
Matsumotóba, ahol látogatás egy miso
készítő üzemben. Matsumoto hegyekkel
körülvett városa népszerű a turisták körében nem csupán kulturális látnivalói,
hanem értékes termékei: hőforrásai, wasabi farmja miatt is. A program közben a
Matsumoto kastély meglátogatása, mely
a XVI. századból való és Japán egyik legértékesebb műemléke. Vacsora és szállás Takayamában, elhelyezés hagyományos, japán stílusú, tatamis szobákban.

7. nap • Takayama – Shirakawa
Takayama a hegyvidéki Hida régióban fekszik, óvárosa az egyik legszebben megőrzött hagyományos negyed
Japánban. Épületei a középkor legkiemelkedőbb munkájú ácsainak műveit őrzik. Reggeli után gyalogos városnézés Takayamában, a reggeli piac és egy szaké üzlet meglátogatása.

8. nap • Kanazawa

Reggeli, majd városnézés gyalogosan Kanazawában, belépővel a Kenrokuen parkba, mely Japán három legszebb parkjának egyike és a XIX. században nyílt meg
a nagyközönség előtt. Séta a városi teaházak utcáján, mely az Edo időben keletkezett és a Kanazawában lévő három tea
utca egyike. Ebéd a program közben egy
sushi étteremben, a sushi készítés élményével. Elutazás Kiotóba, szállás.

9. nap • Kiotó

Kiotó: főváros és uralkodói székhely volt
a VIII-XIX. század között, ma az ország
hetedik legnagyobb városa. Történelme
során számtalan háború, rombolás dúlta szét, de szerencsére a XX. században
megmenekült a további csapástól, így
számtalan templom, szent hely és felbecsülhetetlen értékű műemlék maradt
meg az utókornak. Reggeli után egésznapos kirándulás: a Kinkakuji templom,
Sagano bambuszerdő, Togetsu híd, Nijo

kastély, Kiyomizu templom, séta Gionban. Visszautazás Kiotóba, szállás.

10. nap • Hirosima – Itsukushima
Reggeli, majd transzfer a pályaudvarra,
elutazás Shinkanzen szuperexpresszel
Hirosimába. Megérkezés után továbbutazás helyi vonattal Miyajimaguchiba
és komppal Miyajimába. Látogatás az
Itsukushima kegyhelyen. Visszautazás
Hirosimába: a Béke Emlék Múzeum és
az Atombomba Dóm meglátogatása,
melynek váza az 1945. augusztus 6-án
Hirosimát ért atomtámadásban megmaradt, s azóta is romosan áll örökké
emlékeztetve az utókort a tragédiára.
Vacsora és szállás Hirosimában.

11. nap • Kurashiki – Himeji

Reggeli után elutazás Kurashikibe, útközben Sanyo Jidosyado látható. Kurashikiben a XVI-XIX. századi Edo periódusból való kanálisok romantikus
hangulatot árasztanak. A város egykor
rizselosztó hely volt, és neve is a kereskedőházakra utal, ahol a terményt tárolták. Ezek a házak ma múzeumoknak, kiállításoknak adnak otthont. Séta az óvárosban - Bikan városrész.
Elutazás Himejibe, látogatás a Himeji kastélyban (a vártorony látogatást

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Tokió / Oszaka - Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbus�szal, illetve vonattal, 12 éjszaka szállás középkategóriájú szállodák kétágyas
szobáiban, illetve Takayamában japán stílusú, tatamival felszerelt szobában,
11 alkalommal reggeli és 1 alkalommal ebéd, 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, útlemondási biztosítás.

Oszaka Japán második legnagyobb
metropolisza, egykori régiós székhely
és politikai központ. Manapság sok látványossága mellett gasztronómiájáról is híres. Reggeli, majd egész napos kirándulás
Narába és városnézés Oszakában. Narában, Japán ősi fővárosában a Nara park
meglátogatása és belépő a Kasuga-Taisha búcsújáróhelyre. Oszakában látogatás a Dotonbori negyedben. A negyed kanális köré épült, híres gasztronómiájáról
és középkori hangulatáról. A neonnal kivilágított kanális sétányán rengeteg turista
és helyi látogató élvezi a kellemes hangulatot. A program közben belépő a Umeda
Sky épületébe, ahonnan csodás kilátás
nyílik a városra. Szállás Oszakában.

13. nap • Oszaka (Ise)

Reggeli után szabad program, vagy fakultatív programlehetőség: kirándulás
Isébe. Ise Jinguban 125 shinto szentély található Amaterasu napistennek
ajánlva, ahol évente 1500 rituálét tartanak a királyi család jólétéért, a világbékéért és a gazdag termésért. Séta a
szállodából a pályaudvarra, elutazás a
kb. 2 órányira lévő Ise helységbe. Megérkezés után gyalogos városnézés belépővel az Ise Jingu szentélybe és séta
a hangulatos Okage Yokocho eredeti
házai között. Visszautazás Oszakába
a szállodához kb. délután 4 órakor.

14. nap • Oszaka – Budapest

Reggel transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre átszállással. Megérkezés Budapestre a menetrend szerint a késő délutáni órákban.

2019. március 18-31.
Kétágyas szobában 859 000
Egyágyas szobában 1 104 000
Belépőjegyek felára
42 000
Illetékek
169 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Nikko egésznapos kirándulás
ebéddel (belépő: Toshogu szent
ély, Kegon vízesés)
64 000 Ft/fő
Uji félnapos kirándulás 42 000 Ft/fő
Ise egésznapos
kirándulás
52 000 Ft/fő

Japán
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Új-Zéland leghíresebb fjordja a
Milford Sound; a természeti csoda egymillió évvel ezelőtti glec�cserek munkájának eredménye.

Jáva és Bali szigetével

Kultúra
és látnivaló

GEORGE TOWN
PENANG

12. nap • Arrowtown, Auckland
Délelőtt kirándulás Arrowtownba az

egykori aranymosók településére, valamint Queenstown nevezetességéhez,
a Kawarau folyón átívelő hídhoz, ahonnan az első bungee jumping ugrást végrehajtották. Transzfer a repülőtérre, utazás Aucklandbe. Szállás Aucklandben.

13. nap • Auckland

Reggeli után félnapos városnézés keretében ismerkedés a másfél millió lakosú Auckland városával, mely
az ország kereskedelmi és kulturális
központja. Délután szabadprogram.
Szállás Aucklandben.

14. nap • Auckland – Budapest

Reggeli után szabadprogram. Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre
menetrend szerinti repülőjáratokkal,
átszállással.

15. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a kora délutáni órákban.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Sydney / Auckland –
Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Sydney – Cairns – Christchurch, valamint Queenstown – Auckland útvonalon, a körutazás
alatt légkondicionált autóbusszal és Kuranda – Cairns között vonattal, 12 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelis
ellátás, valamint 4 ebéd, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, magyar
idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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Ausztrália – Új-Zéland

Tervezett dátum és irányárak
2019. október 31. - november 14.
Kétágyas szobában 1 499 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 855 000 Ft/fő
Illetékek
218 000 Ft/fő
Vízumdíj
8 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő

Pihenés

CAMERON HIGHLANDS

városnézés Penangban: látogatás a sziget közepén taMELAKA
lálható 830 méteres Penang
Hillhez, melyre siklóval lehet
SZINGAPÚR
JÁVA
feljutni és a hegytetőről csodálatos kilátás nyílik George
BOROBUDUR
Townra, a sziget legnagyobb
BERATAN TÓ
PRAMBANAN
városára. Később indulás a
BALI
monumentális Kek Lok Si, a
PURA LUHUR BATUKARU
tízezer buddha templomához. A templomegyüttesnél
TAMAN AYUN
egy hatalmas bronz szobor
BENOA
is található. George Townban ismerkedés a sziget tör1. nap • Budapest – Penang
ténelmével, a Cornwallis erőd bejáElutazás Budapestről a délutáni órák- rása. A komplexum Malajzia legnaban, átszállással Penang szigetére.
gyobb és legjobban megőrzött erődje,
amely több mint kétszáz éves színes
2. nap • Penang – George Town
történelmet tudhat a háta mögött.
Megérkezés a délutáni órákban PeAz erődöt Sir Francis Light, a Brit Kenangra. A sziget a Maláj-félsziget
let-indiai Társaság egyik kapitánya
észak-nyugati részén található. A szá- emeltette, hogy megvédje a szigetet a
razföldtől a Malaka-szoros választkalózoktól, a többi gyarmatosító haja el. Penang az UNESCO Világörökség
talomtól és a szultán seregeitől. Az
része. A sziget szerecsendió- és szegeredeti építmény csupán pálmatörfűszeg ültetvényei, kiváló strandjai és
zsekből állt, nevét Bengál akkori koregzotikus tájai miatt az egyik legkedmányzójáról kapta. A mai is látható,
veltebb úti cél a régióban. Érkezést kökőből épült, csillag formájú változavetően transzfer a szállodába és piheta csak néhány évvel később készült
nés. Szállás George Townban.
el. Később a Wat Chayamangkalaram
templom megtekintése, ahol a mo3. nap • George Town
numentális Fekvő Buddha szobor taReggeli a szállodában, majd
lálható. A Jalan Mesjid Kapitan Keling
KUALA LUMPUR

Egész napos kirándulás az Új-Zélandi fjordvidékhez. A Milford Sound fjordban ebéddel egybekötött sétahajózás, mely során a jég által kivájt sziklaformákon kívül a különleges állatvilág is megfigyelhető. A vízben delfinek,
medvefókák élnek, néha bálnák is felkeresik. Itt van a fészkelőhelye leghíresebb madarának, a fjordlandi pingvinnek is. Szállás Queenstownban.

Magyar
Idegenvezető

KUALA KANGSAR

IPOH

11. nap • Milford Sound

Csoportos
körutazás

városrész, „a harmónia utcája” arról
híres, hogy számos vallás temploma
épült egy helyre: az anglikán Szent
György templom, a kínai Isteni Könyörület temploma, a hindu Sri Mariamman templom és a Kapitan Keling
mecset. Szállás George Townban.

4. nap • George Town –
Kuala Kangsar – Ipoh –
Cameron Highlands

Reggel utazás a Cameron Highlands
felé. Útközben megállás Kuala Kangsarban, rövid informatív városnézés Perak állam központjában. Az impozáns Ubudiah mecset, a Iskandariah szultáni palota és az Istana
Kenangan uralkodói rezidencia megtekintése kívülről. Később megállás az
Ipoh városában található buddhista
barlangtemplomnál, majd az út folytatása a valaha kedvelt brit üdülőhely,
a Cameron Highlands felé, mely egy
1500 méter magas felföldön található.
A harsányzöld teaföldeken túl eperültetvényekben, méhészetekben, virágkertészetekben és pillangófarmokban is bővelkedik a terület. Szállás a
Cameron Highlandsben.

5. nap • Cameron Highlands –
teaültetvény – Kuala Lumpur
Reggeli, majd félnapos kirándulás
Malajzia – Szingapúr – Indonézia
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Borobudur templom

során utazgatás a Cameron-felföldön, látogatás egy helyi teaültetvényen illetve teagyárban, majd egy
pillangó- és rovarfarm útba ejtését követően időutazás a Time Tunnel mini múzeumban, mely egy régiséggyűjtő pici galériája, ahol érdekességek láthatók a felföld történetéről. A Sam Poh buddhista templom
és egy eperföld megtekintését követően továbbutazás Kuala Lumpurba.
Szállás Kuala Lumpurban.

6. nap • Kuala Lumpur

Reggel városnézés Kuala Lumpurban, mely 1896 óta Malajzia fővárosa, az ország kereskedelmi és
gazdasági központja, mely a maláj, kínai és indiai kultúra jegyeit hordozza magán. Kuala Lumpur
a kontrasztok városa: az ultramodern üvegpalotákon, tágas, rendezett parkokon kívül brit gyarmati emlékek is találhatóak a városban. Látogatás a Royal Selangor
ónbányászati látogatóközpontban,
ahol ismerkedés a város korai történtével, majd az autóbuszos városnézés során a Függetlenség tere
(Merdeka Square), a Nemzeti Emlékmű, az Abdul Szamad szultán
épület, a Dzsamek Mecset, a Régi
Vasútállomás, a Sri Mahamariamman templom, a Negara Mecset, a
Királyi Palota, majd a Batu barlangok felkeresése és fotóstop a Petronas-tornyoknál (belépés nélkül).
Szállás Kuala Lumpurban.
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Ubud

7. nap • Kuala Lumpur – Melaka

Reggel továbbutazás a Világörökség
részét képező Melakában, mely az
egyik legkorábbi maláj szultanátus
helyszíne volt, amelyet előbb a portugálok, majd a hollandok később
a britek gyarmatosítottak. A Porta
de Santiago, a Szent Pál-templom,
a „Stadthuys” avagy a régi városháza, a holland Krisztus-templom,
a Cheng Hoon Teng-templom és a
Jonker utca antikvitásainak felkeresése. Szállás Melakában.

8. nap • Melaka – Szingapúr

Továbbutazás Szingapúrba, félnapos városnézés: a közigazgatási negyed, a Raffles tér, a Merlion Park, a
Marina-öböl ahol impozáns épületek
sora található, mint a Fullerton Hotel, az Esplanade park, a Marina Bay
Sands Hotel, a Helix-híd, a buddhista-taoista Thian Hock Keng templom
megtekintése, majd látogatás a kínai
negyedben. Szállás Szingapúrban.

9. nap • Szingapúr –
Jáva, Jogjakarta

Reggeli, majd szabadprogram Szingapúrban, később transzfer a repülőtérre és utazás átszállással Indonéziába, Jáva-szigetére. Indonézia több
mint tizenháromezer szigetéből az
egyik legjelentősebb szigete Jáva, mivel itt található a fővárosa is, Jakarta, valamint a népesség több mint fele. Transzfer a szállodába, pihenés és
szállás Jogjakartában.

10. nap • Jáva, Jogjakarta –
Borobudur – Prambanan

Reggeli, majd egész napos kirándulás az UNESCO Világörökség részét képező Borobudur templomhoz,
mely az egyik legnagyobb buddhista épületegyüttes. A négyszögletű teraszok a földi létet jelképezik, a fölöttük elhelyezkedő három kör alakú,
pedig a szellemi világ szimbóluma.
A felső teraszokon sztúpák sorakoznak, közepükben Buddha szobrokkal. Később rövid megállás a közelben található kisebb, de szintén fontos Pawon és Mendut templomoknál,
melyek azonos mértani vonalon fekszenek Borobudurral, melynek szakrális funkciót feltételeznek. Ezt követően utazás a sziget legérdekesebb
hindu sírjához, a Prambanan nevű templomegyütteshez. A IX. században épült sívaista stílusú épületek hat szentélyből állnak, melyből a
három főépület Sívának, Visnunak és
Brahmának tiszteleg. A Prambanant
körülvevő terület Közép-Jáva talán
legszebb, templomokkal övezett parkja. Szállás Jogjakartában.

11. nap • Jáva, Jogjakarta –
Keraton – Bali, Ubud

Reggeli után látogatás Keratonban,
a szultán palotájának megtekintése,

mely az első jogjakartai szultán, Hamengkubuwono számára épült 1756ban. Később látogatás a helyi kézműves bazárban, majd a Maliboro sugár
úton, vásárlási lehetőség. Ezt követően transzfer a repülőtérre és utazás
Bali szigetére. A Jáva és Lombok között fekvő Bali az indonéz szigetvilág legszebb és legkedveltebb úti célja.
A vulkanikus hegyek, a zöldellő teraszos rizsföldek, az egzotikus, buja növényzet, a finom homokos strandok,
valamint a vendégszeretetükről és
kultúrájukról híres balinéz hindu szigetlakók varázslatos kikapcsolódást
nyújtanak az ide érkező turisták számára. Transzfer Ubudba, Bali kulturális központjába, szállás elfoglalása.
Szállás Ubudban.

12. nap • Ubud – Taman Ayun –
Beratan tó – Pura Luhur
Batukaru – Benoa
Reggeli után Ubud felfedezése, majd
kirándulás a gyönyörű kerttel rendelkező Pura Taman Ayun templomhoz,

melyet mengwi királyság uralkodója építtetett 1634-ben. Továbbutazás
az 1239 méter magasan fekvő festői
Beratan tóhoz, később a 2270 méter
magas Mount Batukaru lábánál fekvő, harsányzöld mohával benőtt ősi
épületekből álló Pura Luhur Batukaru
templomnál. Később látogatás egy helyi kávéfarmon és egy fűszerfarmon.
Transzfer a sziget déli részén található
Benoa félszigetre szállás elfoglalása.

13. nap • Benoa

Szabadprogram, pihenés a tengerparton reggelis ellátással. Fakultatív programlehetőségként Kelet-Bali misztikumának felfedezése: az egész napos
kirándulás során a fafaragás egyedi építészeti megoldásainak megtekintése Klungklungban, majd tovább
utazás a Besakih templomhoz, Bali legnagyobb templom komplexumához, mely Bali szent vulkánja, a Mount
Agung oldalában helyezkedik el. Délután látogatás egy hagyományos balinéz faluban. Szállás Benoán.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Penang és Denpasar – Budapest útvonalon, turista osztályon, továbbá helyi repülőjáratokkal
Szingapúr – Jakarta – Jogjakarta – Denpasar útvonalon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 13 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti
három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással
(kivétel az üdülés során, a 13-14-15.napon csak reggeli), a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, maláj idegenforgalmi adó (cca. 36 MYR/
fő), borravalók (cca. 70 USD/fő), fakultatív programok, baleset-, betegség- és pog�gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

14. nap • Benoa

Szabadprogram, pihenés a tengerparton reggelis ellátással. Fakultatív programlehetőségként Kintamani
szépségeinek felfedezése: egész napos kirándulás során Batubulanban a
Ramayana hercegnő történetét elmesélő tradicionális barong és keris tánc
megtekintését követően látogatás
egy fafaragásairól ismert faluban. Útközben megálló a Batur vulkán közelében, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a krátertóra és a környező vulkánokra, majd látogatás a Szent Fiatalság Forrásához. Szállás Benoán.

15. nap • Benoa – Budapest

Szabadprogram, pihenés a tengerparton reggelis ellátással. Délután
transzfer a repülőtérre és hazautazás
egy átszállással.

16. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a kora reggeli órákban.

2019. június 15–30.
Kétágyas szobában 849 000
Egyágyas szobában 1 079 000
Illetékek
169 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Bali - egész napos
Kelet-Bali misztikuma 24 000 Ft/fő
Bali - egész napos
Kintamani szépségei 24 000 Ft/fő

Malajzia – Szingapúr – Indonézia

93

Vietnám – Kambodzsa

Ta Prohm templomegyüttese az őserdő mélyén bújik
meg, s kígyókként szövik
át az óriási fák gyökerei.

A Khmer Birodalom nyomában

épületekhez: Dong Khoi utca, Continental Hotel, Operaház, Városháza,
Régi Postahivatal. Vásárlási lehetőség
a híres Ben Thanh piacon. Transzfer
a repülőtérre, elutazás Siem Reapbe,
Kambodzsába. Szállás Siem Reapben.
és a festői sziklaformációk felejthetetlen látványától.
Leszállást követően transzfer a repülőtérre és utazás
az egykori Saigonba, melyet
ma Ho Si Minh-városnak
hívnak. Megérkezés után
transzfer a szállodába, szállás Ho Si Minh-városban.

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

6. nap • Cu Chi
alagutak

2. nap • Hanoi

HANOI

HALONG-ÖBÖL

NINH BINH

ANGKOR

3. nap • Ninh Binh

SIEM REAP

HO SI MINH-VÁROS
(SAIGON)

1. nap • Budapest – Hanoi

Reggel elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Hanoiba.
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Kora reggel érkezés a vietnámi fővárosba, Hanoiba. Transzfer a szállodába, majd városnézés: Ho Chi Minh,
a modern Vietnám megalapítójának mauzóleuma; a koloniális stílusú
Kormányzói Palota, az Egyoszlopos
Pagoda és az Irodalom Templomaként ismert első vietnámi egyetem
következik. Ez utóbbiban megismerkedhet a látogató a vietnámi kézírás
művészetével is. Este az egyedülálló vízi bábszínház műsorának megtekintése. Szállás Hanoiban.

Vietnám – Kambodzsa

Reggeli, majd elutazás Ninh Binh
tartományba, Hoa Lu helységbe,
ahol a Dinh és Le királyság templomai találhatók mélyen a dzsungelben rejtőzve. A program közben ebéd. Kora délután továbbutazás Gia Hung faluba, kerékpározás
a folyóparton és ismerkedés a helyi

közösség életével. A nap további részében hajókázás a Van Long Természetvédelmi terület vizein, ahol
a partokat rizsföldek és sziklás
hegységek szegélyezik. Szállás Ninh
Binh-ben.

4. nap • Halong-öböl

Reggeli után elutazás a Halong-öbölhöz. Megérkezés a déli órákban a kikötőbe, majd hajóra szállás „a leszálló sárkány öblében”, mely természeti szépségéről világszerte ismert és keresett látnivaló. Hatalmas sziklák, kis szigetek és
trópusi növényzet színesíti a tájat. Az
öböl közel 1900 szigettel büszkélkedhet, melyek közül jó néhány teljesen lakatlan. A térség 1994 óta az UNESCO Világörökség része. Teljes ellátás (reggeli,
ebéd, vacsora) és szállás a hajón.

5. nap • Ho Si Minh-város

Reggeli után visszautazás a kikötőbe,
búcsú a Halong-öbölben ringatózó hajók

Délelőtt látogatás a híres Cu Chi alagutakhoz. Az eredeti alagútrendszer hos�sza 200 km volt, de ebből mára már
csak 120 km maradt meg. A vietnámi háború alatt a vietkongok kórházakat, lakásokat, fegyvertárolókat, iskolákat rendeztek itt be, gyakorlatilag
a föld alatt éltek és innen indították
támadásaikat is. Délután városnézés Ho Si Minh-városban, látogatás
az Újraegyesítési Palotához, majd a
Notre Dame Katedrálishoz és a gyarmati időkből megmaradt jellegzetes

7. nap • Siem Reap – Angkor Thom
Reggeli után egész napos kirándulás
keretében Angkor Thom, Banthay
Srei és Ta Prohm meglátogatása. A
program Angkor Thomban („nagy
város”) kezdődik a déli kapunál a
XII-XIII. századi épületek meglátogatásával. A háromteraszos, piramis
alakú Bajon-templom legfőbb dísze
az 54 lótuszvirágot mintázó „arcos
torony”, melyeken 196 óriási faragott
arc mosolyog lehunyt szemmel. Ezt
követi az Elefánt terasz, az egykori
nagyszabású népünnepélyek helyszíne, majd a Leprás király terasza.
Délután továbbutazás Banthay Sreibe, ahol a khmer építészet legszebb
alkotása, a rózsaszín homokkőből épült Nők Citadellája látható. Végezetül a XII-XIII. század fordulóján
épült Ta Promh mahájána buddhista templom kolostor megtekintése,
melynek különlegessége, hogy ma
is úgy látható, ahogy a régészek az
őserdő mélyén rátaláltak: hatalmas

fák fogságában, indákkal benőve.
Szállás Siem Reapben.

8. nap • Kompong Khelang –
Angkor Wat

Reggeli után utazás Kompong Khleangba, az úszó faluba. Csónakázás a
Tonle Sap tavon, a cölöpökön álló házak
között. Délután Angkor Wat megtekintése. A Visnu istennek szentelt Angkor Wat
a khmer kultúra aranykorában épült,
ma is működő vallási központ és Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb turistalátványossága. A lélegzetelállító épületegyüttesen több tízezer szobrász, kőfaragó
és munkás dolgozott 30 évig mintegy
5 millió tonna homokkő felhasználásával, melyet 40 kilométerről, csatornákon
kellett ideszállítani. A lótuszrügy alakú
tornyokat összekötő árkádos folyosókon csodálatos domborművek mesélik
el a khmer nép történetét. A naplemente
megtekintése majd visszatérés a szálláshelyre. Szállás Siem Reapben.

9. nap • Siem Reap – Budapest

Reggeli, vásárlási lehetőség a helyi
kézműves piacon, majd transzfer a
repülőtérre, visszautazás Budapestre
átszállással a kora délutáni órákban.

10. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a kora reggeli órákban.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Hanoi / Siem Reap –
Budapest útvonalon, valamint belföldi repülőjáratokkal Hai Phong – Ho Chi
Minh City – Siem Reap útvonalon turista osztályon, a körutazás során autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák
kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke 35 USD/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. március 10-19.
Kétágyas szobában 539 000
Egyágyas szobában 659 000
Illetékek
169 000
Vietnami vízumdíj
21 000
Kambodzsai vízumdíj 15 000
Minimum létszám: 15 fő

Vietnám – Kambodzsa

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
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Észak-thaiföldi körutazás
Pihenéssel Phuketen

Kaew, más néven a Smaragd Buddha templom és még számtalan lenyűgöző aranyozott sztúpa és színes majolikával díszített épület. Vacsora majd szállás Bangkokban.
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

CHIANG RAI

CHIANG SAEN

CHIANG MAI
PITSANULOK
SUKHOTHAI
AYUTTHAYA
BANGKOK

PHUKET

1. nap • Budapest – Bangkok

Elutazás Budapestről menetrend szerinti járatokkal.
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Thaiföld

4. nap • Bangkok

2. nap • Bangkok

Érkezés után reggeli és a szállás elfoglalása. Ebéd után félnapos városnézés: az Arany Buddha szobor,
a leghosszabb Fekvő Buddha szobor
és a fehér carrarai márványból készült Márványtemplom megtekintése. Délután hajókázás a csatornákon,
ahonnan a modern felhőkarcolók és
a cölöpökre épült folyóparti házak
éles kontrasztja is megismerhető. Este vacsora. Szállás Bangkokban.

3. nap • Bangkok

Reggeli után látogatás a Királyi Palotában, ebéddel. A korábbi uralkodók
lakhelyéül szolgáló 300 éves épületkomplexum a világörökség része. A
palotán belül található a Wat Phra

Kirándulás a Maeklong vasúti piacra, mely Thaiföld egyik legnagyobb
tengeri halpiaca, melyet 1904 óta egy
vasútvonal szel át. A Damnoen Saduak úszó piac látogatása követi, ahol
az árusok a hagyományokhoz híven
csónakokból kínálják színes portékájukat, gyümölcsöket és kézműves
termékeket. Ebéd után visszautazás
Bangkokba. Szállás Bangkokban.

5. nap • Bangkok –
Ayutthaya – Pitsanulok

Utazás autóbusszal a régi fővárosba, Ayutthayába, melynek romvárosa
a világörökség része, a kambodzsai
Angkor Wat épületegyütteséhez hasonlatos, csak sokkal nagyobb területen található. Ezt követően látogatás
a Bang Pa In palotánál, amely a thai
uralkodók nyári rezidenciája volt. Napközben ebéd, szállás Pitsanulokban.

6. nap • Pitsanulok –
Sukhothai – Chiang Rai
Városnézés a több évszázados múltra visszatekintő

kereskedővárosban, majd továbbutazás Sukhothai, az első thai birodalom fővárosának érintésével Chiang
Raiba, az ország legészakibb tartományának központjába. Napközben
ebéd, szállás Chiang Raiban.

7. nap • Chiang Rai

Délelőtt hajókázás a Mae Kok folyón
a burmai és laoszi határvidékre a híres „Arany háromszög”-höz, a Mekong
folyó partján található Chiang Saen megtekintésével. Napközben ebéd,
szállás Chiang Raiban.

8. nap • Chiang Rai –
Chiang Mai

Látogatás a hosszúnyakú padong
törzsnél, mely arról nevezetes, hogy az
asszonyok a szépség jelképeként sárgaréz gyűrűket viselnek a nyakukon,
karjukon és lábukon. Utazás tovább

Chiang Maiba, útközben látogatással a Fehér templomnál, a Wat Rong
Koonnál. Szállás Chiang Maiban.

9. nap • Chiang Mai

egyaránt. Érkezést követően transzfer a szállodába, szállás Phuketen.

11. nap • Phuket

Egész napos hajókirándulás a Phi Phi szigetekhez, ebéddel. Hajókirándulás motorcsónakkal a környék két legszebb szigetére, amelyek fehér homokkal, pálmafákkal szegélyezett tengerparttal büszkélkednek. Fürdőzés a Maya-öbölben,
napközben snorkelezési lehetőséggel.

Városnézés Thaiföld második legnagyobb városában, a Wat Phrathad
Doi Suthep templom megtekintése
és látogatás egy kézműves központban, ahol a selyemszövés és a papír napernyők festésének rejtelmeibe pillanthatnak be az utazók. Napközben ebéd. Este khantoke folklór
vacsora hagyományos zenével és
tánccal. Szállás Chiang Maiban.

Szabad program, pihenés a tengerparton. Szállás Phuketen.

10. nap • Chiang Mai – Phuket

13. nap • Phuket – Budapest

Transzfer a repülőtérre, utazás Phuketre. Az üdülőparadicsom számtalan szolgáltatásával, széles, homokos tengerpartjával ideális a nyugodt
kikapcsolódásra, családi nyaralásra

12. nap • Phuket

Szabad program, pihenés a tengerparton. Délután transzfer a repülőtérre,
visszautazás Budapestre menetrend
szerinti járatokkal.

14. nap • Budapest

Megérkezés a Budapestre a
reggeli órákban.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bangkok / Phuket –
Budapest útvonalon, Chiang Mai – Phuket útvonalon belső repülőjárattal, a
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi háromés négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, valamint
9 alkalommal ebéd és 3 alkalommal vacsora, programok belépőjegyekkel,
magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. február 21. - március 6.
Kétágyas szobában 579 000
Egyágyas szobában 739 000
Pótágyon
569 000
Illetékek
139 000
Minimum létszám: 20 fő

Thaiföld

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
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Csoportos
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Magyar
Idegenvezető

óvárosi Chandni Chowk bazárjainak
felfedezése riksákkal. Szállás Delhiben.

3. nap • Delhi – Jaipur

Reggeli majd utazás a kb. hatórányi
autóútra fekvő Jaipurba, a mesés
bazárok, gazdag paloták, ún. havelik városába. Rajasthan állam kapuja, Jaipur az ország egyik legnagyobb
és legrégebbi ékszerkészítő központja; a zománcozás és drágakő berakás
a leghíresebb technika. Megérkezést
követően pihenés, felfrissülés majd
fakultatív program lehetőségként rajasthani főzőlecke egy helyi család
otthonában. Szállás Jaipurban.

DELHI

AGRA
ABHANERI
JAIPUR

1. nap • Budapest – Delhi

Elutazás Budapestről átszállással
Delhibe a kora délutáni órákban.

2. nap • Delhi

Érkezés a kora reggeli órákban Delhibe, transzfer a szállodába, majd városnézés a világ legrégebb óta folyamatosan lakott városában, mely megan�nyi birodalom központja volt már. Újdelhi és az óváros nevezetességeinek
megtekintése kívülről. A városnézés a
72 m magas, lenyűgöző Qutub Minarnál veszi kezdetét, melyet Hindusztán
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4. nap • Jaipur

FATEHPUR SIKRI

hetedik csodájaként tartanak számon.
Újdelhiben látogatás Humayun uralkodó mauzóleumánál, majd az India kapu, az impozáns Rajpath sugárút, mely
a Vijay Chowk, avagy a Győzelem terén zárul és kormányhivatali épületeknek ad otthont. Ó-Delhi 1649 és 1857
között a mogul birodalom központja
volt, látogatás az 1648-ban épített Vörös Erődnél, mely az egykori mogul hatalom jelképe, majd India legnagyobb
mecsetjének, a Jama Masjidnak és
Mahatma Ghandi nyughelyének a Raj
Ghatnak a megtekintése. Később az

Reggel utazás a városon kívül található
Amber-erődhöz, mely egykor uralkodók
székhelye volt. Az erőd masszív falai
mesés palotákat, pazar termeket, gyönyörű templomokat és gondozott kerteket rejtenek. Később a Man Sangar-tó
és a Jal Mahal palota megtekintése kívülről, majd megállás a Hava Mahalnál – a gyönyörű Szelek Palotájánál. Látogatás az 1728-ban alapított Jantar
Mantar obszervatóriumnál, melynek
kőből és fémből készült precíz műszerei
ma is használhatók időjárási előrejelzésre. A városnézés következő állomása a Városi Palota, a maharadzsa lakhelye, mely különlegesen szép ötvözete

a mogul és a hindu stílus építészetének. Vacsora előtt az esti megvilágításban ragyogó Birla templom felkeresése.
Szállás Jaipurban.

5. nap • Jaipur – Agra

Reggeli után elutazás Agrába. Útközben megállás Abhaneri lépéskútjánál:
az esővízgyűjtőt az i.e. XVIII-IX. században építették és 3500 lépcsőfok vezet
13 emelet mélyen az aljáig. Az építmény
nem csak kivételes szépségű, de a világ
legmélyebb lépéskútja is. Látogatás Fatehpur Sikriben, a vízhiány miatt elnéptelenedett városban, mely a XVI. században Akbar mogul sah uralkodása
alatt volt a birodalom központja. 1986ban az UNESCO Világörökségi védelme alá került a különleges, vörös homokkőből épült város, mely a mai napig inspirálóan hat India építészeire. A
„szellemvárosban” található többek között Salim Chisti sírja, a gyermektelen

asszonyok zarándokhelye és az 1000
hívőt befogadó császári mecset. Megérkezés Agrába, majd fakultatív programlehetőség: Taj Mohabattein táncos
show műsor Mumtaz Mahalról és szerelméről. Szállás Agrában.

6. nap • Agra – Delhi

Kora hajnalban a világhírű, fehér márványból készült Taj Mahal, megtekintése, melynek szépsége páratlan. A lélegzetelállító épületegyüttest Sah Jahan
mogul sah építtette a XVII. században
14. gyermekük szülése közben elhunyt
felesége, Mumtaz Mahal emlékére és az
iránta érzett örök szerelme jeléül. India
legismertebb épületén 1632-től 22 éven
keresztül dolgozott közel 20 000 munkás több mint 1000 elefánt segítségével. A fenséges műemlékegyüttes tökéletes arányaival és szimmetriájával,
nemes anyagaival, gazdag díszítésével és a hozzá kapcsolódó legendákkal

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Delhi –
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált
autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti ötcsillagos szállodák
kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, belépőjegyek felára, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

számtalan művészt is megihletett. Később visszatérés a hotelbe, reggeli majd
a Jamuna folyó partján álló Agra-erőd
felkeresése. A vörös homokkőből épült
XVI. századi erődítményben paloták, díszes termek, udvarok, galériák, háremek, börtönök, XIX. századi brit katonai
barakkok találhatóak. Később utazás
autóbusszal Delhibe. Szállás Delhiben.

7. nap • Delhi – Budapest

Hajnalban transzfer a repülőtérre és
hazautazás egy átszállással. Megérkezés Budapestre a déli órákban.

2019. április 3-9.
Kétágyas szobában 229 000
Egyágyas szobában 299 000
2019. október 18–24.
Kétágyas szobában 239 000
Egyágyas szobában 319 000
Belépőjegyek felára
29 000
Illetékek
129 000
Vízumdíj
38 000
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszam: 10 fő)
Agra - Taj Mohabattein
táncos show műsor
15 000
Jaipur – rajasthani
főzőlecke
18 000

India

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
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Rajasthan

Jaipur a rózsaszín város.
A pompás Szelek palotájának ablakaiból fürkészték az utcákat egykor a
háremhölgyek, miközben
arcuk rejtve maradt a kíváncsi tekintetek elől.
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

katonai barakkok találhatóak. Fakultatív programlehetőség: Taj Mohabattein táncos show műsor Mumtaz Mahalról és szerelméről. Szállás Agrában.

4. nap • Agra – Fathepur Sikri
Abhaneri – Jaipur

DELHI

Kora hajnalban a világhírű, fehér márványból készült Taj Mahal, megtekintése, melynek szépsége páratlan. A lélegzetelállító épületegyüttest Sah Jahan
építtette a XVII. században tizennegyedik gyermekük szülése közben elhunyt
felesége, Mumtaz Mahal emlékére és
az iránta érzett örök szerelme jeléül.

ABHANERI
JODHPUR

JAIPUR

RANAKPUR
UDAIPUR

1. nap • Budapest – Delhi

Elutazás Budapestről átszállással
Delhibe a kora délutáni órákban.

2. nap • Delhi

Érkezés a kora reggeli órákban Delhibe. Transzfer, majd városnézés a világ legrégebb óta folyamatosan lakott
városában, mely megannyi birodalom
központja volt már. Újdelhi és az óváros nevezetességeinek megtekintése kívülről. A városnézés a 72 m magas, lenyűgöző Qutub Minarnál veszi
kezdetét, melyet Hindusztán hetedik
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AGRA

PUSKAR

FATEHPUR
SIKRI

csodájaként tartanak számon. Újdelhiben látogatás Humayun uralkodó mauzóleumánál, majd az India kapu, az impozáns Rajpath sugárút, mely
a Vijay Chowk, avagy a Győzelem terén zárul és kormányhivatali épületeknek ad otthont. Ó-Delhi 1649 és 1857
között a mogul birodalom központja
volt. Látogatás az 1648-ban épített Vörös Erődnél, mely az egykori mogul hatalom jelképe, majd India legnagyobb
mecsetének, a Jama Masjidnak és
Mahatma Ghandi nyughelyének, a Raj
Ghat-nak a megtekintése. Később az
óvárosi Chandni Chowk bazárjainak
felfedezése riksákkal. Szállás Delhiben.

3. nap • Delhi – Agra

Reggeli, majd utazás a kb. ötórás

India legismertebb épületén 1632-től huszonkét éven keresztül dolgozott közel
húszezer munkás több mint ezer elefánt segítségével. A fenséges műemlékegyüttes tökéletes arányaival és szimmetriájával, nemes anyagaival, gazdag
díszítésével és a hozzá kapcsolódó legendákkal számtalan művészt is megihletett. Később elutazás Jaipurba. Útközben látogatás Fatehpur Sikriben, a
vízhiány miatt elnéptelenedett városban, mely a XVI. században Akbar mogul sah uralkodása alatt volt a birodalom központja. 1986-ban az UNESCO Világörökségi védelme alá került a

Hagyományos tuk tuk Delhiben
India jellegzetes „taxija” a riksa,
vagy tuk tuk, melyből van kerékpáros és motoros is. A viteldíjat
érdemes előre kialkudni.

autóútra fekvő Agrába; transzfer a
szállodába. Agra volt a mogul uralkodók székhelye a XVI – XVII. században.
Délután a Jamuna-folyó partján álló Agra Erőd felkeresése. A vörös homokkőből épült erődítményben paloták, díszes termek, udvarok, galériák,
háremek, börtönök, XIX. századi brit

India hagyományos női viselete a szári.

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

5. nap • Jaipur

Reggeli, majd városnézés Jaipurban,
a mesés bazárok, gazdag paloták, ún.
havelik városában. Rajasthan állam
kapuja, Jaipur az ország egyik legnagyobb és legrégebbi ékszerkészítő központja; a város híres a zománcozási és
drágakő berakási technikájáról. Utazás
a városon kívül található Amber-erődhöz, mely egykor uralkodók székhelye
volt. Az erőd masszív falai mesés palotákat, pazar termeket, gyönyörű templomokat és gondozott kerteket rejtenek. Később a Man Sanggar-tó és a
Jal Mahal palota megtekintése kívülről, majd megállás a Hava Mahalnál –
a gyönyörű Szelek Palotájánál. Látogatás az 1728-ban alapított Jantar Mantar obszervatóriumnál, melynek kőből és fémből készült precíz műszerei
India
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Jodhpur színe a kék:
az erődváros kékre festett
házai szinte ragyognak
a napsütésben.

Szent tehén Jodhpur utcáin
kezéből kihulló virágszirmokból keletkeztek. A Brahma templom megtekintése, majd továbbutazás a kékre
meszelt házairól is ismert Jodhpurba, a Thár-sivatag szélénél. A szárazföldi kereskedelmi útvonalon meghatározó központtá vált, gazdag paloták és tíz kilométer hosszú fallal körülvett nyüzsgő bazár színesíti.
Szállás Jodhpurban.

7. nap • Jodhpur

Vizet hordó asszonyok Rajasthanban

ma is használhatók időjárási előrejelzésre. A városnézés következő állomása a Városi Palota, a maharadzsa lakhelye, mely különlegesen szép ötvözete a mogul és a hindu stílus építészetének. Szállás Jaipurban.
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6. nap • Jaipur –
Puskar – Jodhpur

Reggeli, majd továbbutazás Puskarba, ahol közel négyszáz templom
és számos tó található, melyek a legenda szerint Brahma, a Teremtő

Reggelit követően a 122 méter magasan a város fölé tornyosuló Mehrangarh-erőd megtekintése, melyet
több ízben építettek és toldottak meg a
századok során. A zord homokkő erődítmény belsejében pompázatosan díszes, aprólékosan megmunkált paloták találhatóak. A múzeumban látható
többek közt az arannyal és festéssel
díszített Phool Mahal terem, a jodhpuri
uralkodók fehér márványtrónja, a festett famennyezetű Takhat Mahal, a
tükör és aranyfólia díszítésű Moti Mahal, avagy a Gyöngy-palota. Később a
Jaswant Thada, II. Jaswant Singh síremléke és a huszadik században

épült Umaid Bhawan palota megtekintése kívülről. Szállás Jodhpurban.

és pazar márványpalotákkal teli
Udaipurba. Szállás Udaipurban.

8. nap • Jodhpur –
Ranakpur – Udaipur

9. nap • Udaipur

Reggelit követően utazás Udaipur felé, és útközben megállás Ranakpurban, ahol a dzsaina vallás egyik legnagyszerűbb remekműve, az Adinath templom megtekintése. A
dzsainizmust az i.e. VI. században
alapították, minden élőlény tiszteletén alapszik. A Taj Mahalhoz hasonlóan Makranában fejtett fehér márványból faragott, hihetetlen aprólékossággal megmunkált oszlopok,
csarnokok, domborművek ékesíti a
templomot. Továbbutazás a tavakkal

Reggeli után Rajasthan állam legnagyobb palotájának, a Városi Palotának a megtekintése, mely közel két
hektáron terül el és részben múzeum, részben az uralkodó leszármazottainak otthona, valamint luxus�szállodaként is működik és a palotaszigetekkel beépített Pichola-tóra
néz. Ragyogó lakosztályok, fogadótermek, dekoratív freskók, kiállítások
találhatók benne. Később a Jagdish
templom felkeresése, melyben egy
fekete kőből faragott Visnu-szobrot
őriznek, majd csónakázás a festői

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Delhi –
Budapest útvonalon, turista osztályon, valamint belföldi repülőjárattal Udaipur – Delhi útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált
autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok és kirándulások, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, belépőjegyek felára, fakultatív program,
borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

a Pichola-tavon, amelyből a Jag
Mandir és Jag Niwas palotaszigetek
emelkednek ki. Szállás Udaipurban.

10. nap • Udaipur – Delhi

Reggeli, majd menetrendtől függően
szabadprogram, vásárlási lehetőség az
udaipuri bazárban. Később utazás belföldi repülőjárattal Delhibe. Vacsora és
szállás Delhiben.

11. nap • Delhi – Budapest

Hajnalban transzfer a repülőtérre és
hazautazás egy átszállással. Megérkezés Budapestre a déli órákban.

2019. október 16-26.
Kétágyas szobában 389 000
Egyágyas szobában 499 000
Belépőjegyek felára
34 000
Illetékek
129 000
Vízum díja
38 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Agra - Taj Mohabattein
táncos show műsor
15 000 Ft/fő
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