
Madagaszkár 
A lemúrok földjén

1. nap • Budapest – 
Antananarivo
Elutazás Budapestről a déli órákban 
majd menetrend szerinti járatokkal 
Antananarivóba.

2. nap • Antananarivo
Érkezést követően transzfer a szállo-
dába. Madagaszkár dimbes-dombos 
fővárosában a sziget 22 milliós lakos-
ságából több, mint 1 millióan élnek. 
Vacsora és szállás Antananarivóban. 

3. nap • Antananarivo – 
Andasibe
Reggeli után utazás kelet felé, ahol a 
méltán nyolcadik kontinensként em-
legetett Madagaszkár különleges ter-
mészeti látnivalói várnak felfedezésre. 
Útközben megálló Mandraka faluban, 

ahol a Mr. Peyreiras francia biológus 
által alapított hüllőfarm megtekinté-
se. Itt Madagaszkár legtöbb hüllőfajá-
ban: krokodilokban, kaméleonokban, 
iguánákban, gekkókban, valamint két 
makifajban és különleges lepkékben 
is gyönyörködhet az utazó. Délután a 
Vakona Forest Lodge magánrezervá-
tum meglátogatása, ahol további ál-
latfajok felfedezése. Sötétedés utáni 
állatles, mely során az éjszaka is aktív 
állatok megfigyelése. Vacsora és szál-
lás Andasibe-ben.

4. nap • Andasibe – 
Antananarivo
Reggeli a szállodában. Az Analama-
zoatra Nemzeti Park meglátogatása, 
mely szó szerint hatalmas élménye-
ket ígér, mivel esőerdeje a legnagyobb 
és legfejlettebb gyűrűsfarkú maki faj, 
az Indri Indri otthona. Az itt tartóz-
kodás felejthetetlen „műsora” az Ind-
ri Indri makik beszélgetését hallgat-
ni, kiknek szirénára hasonlító éne-
ke akár három kilométerre is elhal-
latszik. A park más különleges állatok 
otthona is, egyedülálló hangulatát az 
itt fellelhető állatpopuláció mellett a 
rengeteg orchidea- és páfrányfajnak 
is köszönheti. Délután visszaindulás 
Antananarivóba. Vacsora a Lokanga 

étteremben, amely kiváló konyhá-
ja mellett csodás kilátásáról és he-
lyi művészek alkotásait kiállító belső 
terméről híres, mindemellett a fővá-
ros egyik legbarátságosabb helyének 
tartják. Szállás Antananarivóban.

5. nap • Antananarivo – Nosy Be
Reggeli után autóbuszos városné-
zés Antananarivóban, majd transzfer 
a repülőtérre, elutazás helyi repülőjá-
rattal a világ legszebb szigetei között 
számontartott Nosy Be szigetének fő-
városába, Hell-Ville-be. A szállás el-
foglalása a tengerparti hotelben, ahol 
pihentető nyaralás vár az utazókra. 
Vacsora és szállás Nosy Be-n.

6. nap • Nosy Be
Egész napos szigettúra Nosy Be-n, 
amely során a sziget fantasztikus il-
latainak, ízeinek és arcainak felfede-
zése. Nosy Be jelentése: az illatok szi-
gete. Először Hell-Ville, a sziget fővá-
rosának megtekintése, mely a brit Hell 
tábornokról kapta a nevét. Látoga-
tás jellegzetes, apró halászfalvakban, 
ahol a sziget lakóinak mindennapi 
életébe nyerhetnek betekintést az uta-
zók. A helyi kézműves piacon szebb-
nél szebb portékák kaphatók és hely-
ben készült méz, fűszerek és különbö-
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ző finomságok kóstolhatók. A kirán-
dulás végén utazás a Passot-hegyre, 
mely a sziget legmagasabb csúcsa, és 
ahonnan a teljes vulkáni tó lélegzetel-
állító panorámája csodálható meg a 
lemenő nap fényében. A program so-
rán ebéd tradicionális, helyi étterem-
ben a madagaszkári konyha remekei-
vel. Vacsora és szállás Nosy Be-n.

7. nap • Nosy Be – Nosy Iranja
Reggeli után motorcsónakkal kirándu-
lás Nosy Iranja szigetre. Nosy Iranja pa-
radicsomi szigete tulajdonképpen két ki-
csi szigetecske, amelyeket egy vékony, 
vakítóan fehér homokföveny választ 
el egymástól a tengerben. A földnyel-
ven átsétálni az egyik szigetről a másik-
ra leírhatatlan érzés, nem véletlenül ez a 

program a Nosy Be-szigetcsoporthoz lá-
togató turisták egyik kedvence. Az egész 
napos kirándulás piknik ebédet tartal-
maz. Vacsora és szállás Nosy Be-n.

8-11. nap • Nosy Be
Szabad program, pihenés Nosy Be 
tengerpartján és a szálloda kényezte-
tő szolgáltatásainak felfedezése. Va-
csora és szállás Nosy Be-n.

12. nap 
Délelőtt szabad program. Kora délután 
transzfer a repülőtérre, elutazás An-
tananarivóba.

13. nap 
Reggeli után az UNESCO világörökség 
Ambohimanga meglátogatása. Kora 
délután transzfer a repülőtérre, eluta-
zás átszállással Budapestre. 

14. nap 
A reggeli órákban érkezés Budapestre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest - Antananarivo - Nosy Be - Antana-
narivo - Budapest útvonalon, turista osztályon,  a körutazás során autóbusszal, il-
letékek, 11 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák két-
ágyas szobáiban, félpanziós ellátás (12 reggeli, 11 vacsora, 2 ebéd)  a leírás szerinti 
programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. április 29. – május 12.
Kétágyas szobában 1 099 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 399 000 Ft/fő

Vízumdíj a helyszínen 35 EUR/fő

Minimum létszám: 15 fő

Madagaszkár őshonos 
élővilágának 80%-a 
a világon csak itt fellel-
hető, endemikus faj.
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Dél-Afrika – Mozambik

1. nap • Budapest – Johannesburg
Elutazás délután menetrend szerin-
ti járatokkal, átszállással Dél-Afrikába.

2. nap • Johannesburg – Pretoria 
Megérkezés a délelőtti órákban a 
Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb 
és legnépesebb városába, Johannes-
burgba. Érkezés után egyből panorá-
ma városnézés Johannesburgban és 
Sowetóban. Johannesburg Dél-Afrika 
leggyorsabban fejlődő, multikulturális 
városa, ahol a számtalan múzeum és 
galéria közt látványos és modern fel-
hőkarcolók törnek az ég felé. A közel-
ben fekszik a bádogvárosáról híres So-
weto – Johannesburg egyik előváro-
sa, ami manapság egyre népszerűbb 
turista látványosság. Délután transz-
fer a szállodába, szállás Pretoriában.

3. nap • Pretoria – Graskop 
Reggeli után panoráma városnézés 
Pretoriában, látogatás a Sir Herbert 
Baker által tervezett Union Building-
nél, a Church Square-nél és Paul Krü-
ger szobránál. Látogatás a Voortrek-

ker-emlékműnél, mely-
nek múzeuma bemutatja 
az egykori telepesek min-
dennapi életét. Délután 
transzfer Graskopba, az 
egykori bányafaluba, mely 
természeti látnivalóinak 
köszönhetően manapság 
a környék egyik legjele-
sebb turisztikai központja. 

4. nap • Graskop – Hazyview 
Reggeli után a természeti csodáiról hí-
ressé vált Panorama Route felfedezése. 
Látogatás a God’s Window kilátópont-
nál, a Berlin- vízesésnél, a Blyde és Treur 
folyók találkozásánál található Bourke’s 
Luck Potholes-nál, és a Three Rondavels 
kilátónál, ahonnan lenyűgöző a kilátás 
a kanyonokkal, hegyekkel és szaka-
dékokkal szabdalt tájra. Megérkezés 
Hazyview-ba a délutáni órákban.

5. nap • Krüger Nemzeti Park – 
Komatipoort 
Reggeli után egész napos szafari prog-
ram a Krüger Nemzeti Parkban. Az 
1898-ban, Paul Krüger által alapított ter-
mészetvédelmi terület jelenleg a legna-
gyobb vadrezervátum Dél-Afrika terü-
letén, és legfőbb látványossága az afri-
kai vadkutya, a zebra, a gepárd, a zsiráf, 
az antilop, a víziló, a kudu és természe-
tesen a „Big Five”, vagyis az oroszlán, 
az elefánt, a kafferbivaly, a rinocérosz 
és a leopárd. A szafari program után 
transzfer a mozambiki határ mellett 
található kisvárosba, Komatipoortba.

6. nap • Komatipoort – 
Machangulo Beach (Mozambik)
Reggeli után transzfer Mozambik fővá-
rosába, Maputóba, ahonnan hajós uta-
zás a simogatóan langyos, égszínkék 
tengervízéről és homokos tengerpart-
járól egyre ismertebb Santa Maria váro-
sában fekvő Machangulo Beachre.

7. nap • Machangulo Beach 
Egész napos pihenés Machangulo 
Beach-en. 

8. nap • Machangulo Beach – 
Maputo 
Reggeli után utazás Mozambik fővá-
rosába, Maputóba, ahol panoráma vá-
rosnézés. A jól megőrzött portugál gyar-
mati építészetéről híres város, számos 
art deco épületével egykoron a dél-af-
rikai riviéra szerepét töltötte be. A ko-
rábban Lourenco Marquesnak nevezett 
Maputo az ország legnagyobb városa, 
ahol az egykori gyarmatosítók által épí-
tett óváros, a Praca da Indepencia tér, a 
neoklasszikus Városháza és az egyedi, 
bronz domborművekkel díszitett főpá-
lyaudvar a legfőbb látnivalók. 

9. nap • Maputo – Hlane 
Nemzeti Park (Szváziföld)
Reggeli után utazás Szváziföldre Nama-
acha határátkelőn keresztül. A Szvázi-
földi Királyság az afrikai kontinens legki-
sebb országa, ahol jelenleg több termé-
szetvédelmi terület is található; köztük 
a legjelentősebb a Hlane Királyi Nemze-
ti Park. Szállás a nemzeti park területén
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10. nap • Hlane Nemzeti Park – 
St. Lucia 
A kora reggeli órákban szafari program 
a Hlane Nemzeti Parkban. A nemze-
ti parkban legnagyobb számban zsirá-
fok, orrszarvúak, zebrák, elefántok és 
oroszlánok élnek, de látható a kroko-
dil és a víziló is. Délután visszauta-
zás Dél-Afrika területére, ahol szafari 
program a Hluhluwe Nemzeti Park-
ban. A Hluhluwe az afrikai kontinens 
egyik legrégibb nemzeti parkja, Kwa-
Zulu-Natal tartományban az egyetlen, 
ahol a „Big Five” – az öt afrikai nagyvad 
megtalálható. Itt él Afrika egyik legna-
gyobb, mintegy 1500 egyedszámú fe-
hér orrszarvú populációja. 

11. nap • St. Lucia – Fokváros 
A korai reggeli után hajós víziló és kro-
kodil-les (hippo boat), majd transzfer 
Durban-be, ahol rövid panoráma vá-
rosnézés. Délután transzfer a repülő-
térre, majd utazás helyi repülőjárattal 

Fokvárosba. Érkezés az esti órákban, 
transzfer a szállodába.

12. nap • Fokváros 
Reggeli után városnézés Fokváros-
ban. A város a Dél-afrikai Köztársa-
ság második legnépesebb települé-
se, egyben a dél-afrikai parlament és 
több kormányhivatal otthona, az or-
szág törvényhozási fővárosa. Nevét 
onnan kapta, hogy közel fekszik a Jó-
reménység fokához. Látogatás a vá-
rosközpontban, a Maláj negyedben, Bo 
Kaap-nál, a Parlamentnél és a Tábla 
hegynél. Délután szabadprogram.

13. nap • Fokváros (Stellenboch)
Egész napos szabadprogram pihenés-
sel. Fakultatív programlehetőség: láto-
gatás az afrikai kontinens egyik leghí-
resebb borvidékére, Stellenboch váro-
sába. A város a második legrégibb tele-
pülés az országban Cape Town után. A 
hangulatos épületek között sétálgatva 
lehetőség nyílik megismerkedni a haj-
dani telepesek életével. A borászati farm 
meglátogatása és a borkóstolás után 
transzfer a szállodába, délután szabad-
program. Szállás Cape Town-ban.

14. nap • Fokváros 
Egész napos szabadprogram pihenéssel. 
Fakultatív programlehetőség: kirándulás a 
Jóreménység fokához. Utazás a Camps 
Bay partszakaszát követve a Tizenkét 
Apostol hegyvonulat lábainál található 
panoráma úton Hout Bay-be, majd a Jó-
reménység fokához. Amennyiben az idő-
járás lehetővé teszi, az utazás a sziklába 
vájt Chapman’s Peak festői útjain történik. 
Érkezés után fotó szünet a Jóreménység 
fokánál, majd látogatás a Világítótorony 
lábánál felvonóval, ahonnan látható az 
Atlanti és a Csendes-óceánok találkozá-
sa. Délután látogatás a Boulders öbölbe, 
az egyik legnagyobb pingvin populáció 
élőhelyére. Visszaérkezés a szállodába 
a késő délutáni órákban.

15. nap • Fokváros – Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, majd transzfer a repülőtérre és el-
utazás menetrendszerinti járatokkal, 
átszállással Budapestre.

16. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a kora délutá-
ni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Johannesburg és Fokvá-
ros – Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált 
autóbusszal, a szafariprogramok ideje alatt négykerék-meghajtású terepjárók-
kal, illetékek, 13 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsilla-
gos szállodák kétágyas szobáiban, a leírás szerinti programok a szükséges be-
lépőkkel, reggeli a körutazás alatt és teljes panziós ellátás Mozambik tenger-
partján, magyar nyelvű idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: mozambiki vízum díja, fakultatív progra-
mok, félpanzió felára, borravalók (javasolt mértéke 10 USD/fő/nap), baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. június 30. – július 15.
Kétágyas szobában 1 475 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 750 000 Ft/fő

Félpanzió felára 99 000 Ft/fő

Mozambiki vízumdíj
(a helyszínen fizetendő) 50 USD/fő

Minimum létszám: 10 fő

Fakultatív kirándulások ára
(minimum létszám: 10 fő)
Jóreménység foka, 
ebéddel 39 000 Ft/fő

Stellenboch, ebéddel 39 000 Ft/fő

A lapos tetejű, hatalmas 
homokkő Tábla-hegy a 
legszebb panorámájú 
kirándulóhely Dél-Afri-
kában.
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1. nap • Budapest – Entebbe 
Elutazás menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással Közép-Ugandába, En-
tebbébe Budapestről a kora délutáni 
órákban. Érkezés a késő éjszakai órák-
ban, majd transzfer a szállodába. 

2. nap • Entebbe – Fort Portal – 
Kibale Nemzeti Park 
Reggeli után utazás a Rwenzori-hegy-
ség szomszédságában fekvő Fort Por-
tal városába. Fort Portal Uganda nyu-
gati körzetének pénzügyi központja és 
az egykori Toro királyság fővárosa.  Az 
alig több mint 120 km hosszú és 60 
km széles Rwenzori-hegység kis kiter-
jedése ellenére rendkívül látványos 

ENTEBBE
QUEEN ELISABETH 
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BWINDI NEMZETI PARK 

MBURO TÓ

KIBALE 
NEMZETI PARK 

hegylánc Uganda és a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság határvidékén, vál-
tozatos vegetációval és állatvilággal. 
Érkezés a Kibale Nemzeti Parkba a dél-
utáni órákban. A Nyugat-Ugandában 
elterülő Kibale esőerdő számtalan, 
csak itt élő madárfajnak és 13 főemlős 
fajnak ad otthont, többek között csim-
pánzoknak, vörös kolobuszoknak, fej-
díszes cerkófoknak, galléros mangá-
béknek, verveteknek, páviánoknak, 
satnyaujjú makiknak és fülesmakik-
nak. Vacsora út közben.

3. nap • Kibale Nemzeti Park 
Reggeli. A kora reggeli órákban bejelent-
kezés a Kibale Nemzeti Park vadőri 
központjában, majd indulás az erdő 
csimpánzainak megfigyelésére. Az er-
dős területen három nagy, több mint 
100 tagot számláló csimpánzközös-
ség, valamint számtalan veszélyezte-
tett faj él. A gyalogtúra során a kíséretet 
biztosító tapasztalt vadőr bemutatja a 
vadon élő csimpánzcsaládok tagjait, 
viselkedésüket, életmódjuk jellegzetes-
ségeit. Az esőerdőben sétálva kis sze-
rencsével akár egészen közelről is lát-
hatók a csimpánzok. Délután látogatás 
a Bigodi Vízi Menedékhelyen, ahol 
ügyesen felépített gyalogutak vezetnek 
a magasra növekvő papíruszsás me-
zők között. Itt több mint 130 egzotikus 
madárfaj, 8 főemlős faj és a félig vízi 
életmódot folytató Sitatunga antilop él. 
Vacsora út közben.

4. nap • Queen Elizabeth 
Nemzeti Park 
Reggeli után utazás a Queen Elizabeth 
Nemzeti Parkba, az Egyenlítő átszelé-
sével. Az egykor vulkanikus terület 
változatos domborzatának, növényvi-
lágának köszönhetően ma Uganda 
vadállományban egyik leggazdagabb 
része. A szafari során oroszlán, erdei 
disznó, bivaly, elefánt, impala, a szikes 
tavaknál flamingó, pelikán, víziló tűn-
het fel a közelben. A délelőtti és esti 
szafari, valamint a délutáni hajós 
program a Kazinga csatornán szám-
talan meglepetést tartogat. Ebéd és 
vacsora út közben.

5. nap • Bwindi Nemzeti Park
Reggeli után utazás az UNESCO Vi-
lágörökség részét képező Bwindi 
Nemzeti Parkba. Az ország délnyugati 
részén elterülő, áthatolhatatlan erdők-
kel borított nemzeti park a világ egyik 
leggazdagabb biológiai és botanikai 
régiója. Területén mintegy 120 emlős, 
340 madár és több, mint 200 lepkefaj 
él, melyek között számtalan az end-
emikus, csak itt élő faj. A park híres la-
kói a csimpánzok, a kolobuszmajmok, 
a szarvascsőrű madár és a turákó, de 
a területet igazán híressé a kiemelke-
dően magas egyedszámú gorilla po-
puláció teszi. A Bwindi Nemzeti Park 
területén nagyjából 400 hegyi gorilla 
él, ami a nagyvilágban szabadon és 
vadon élő gorillaállomány mintegy 
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fele. Érkezés Buhomába a délutáni 
órákban, ahol a délutáni séta során 
számtalan érdekes kézműves termék 
és ajándék vásárolható a helyi üzle-
tekben. Ebéd és vacsora út közben.

6. nap • Bwindi Nemzeti Park
A korai és kiadós reggeli után gyalogos 
gorillales a Bwindi Nemzeti Park terü-
letén. Jelentkezés, majd szóbeli eliga-
zítás a helyi, vadőri központban. A go-
rillacsaládok megkeresése után, las-
san és kizárólag egy fényképezőgéppel 
felszerelkezve lehet megközelíteni eze-
ket a gyönyörű és ritka emberszabá-
súakat. A kíséretet biztosító vadőr fo-
lyamatos tájékoztatást nyújt állatok 
hangulatáról és viselkedéséről, és be-
tartandó instrukciókat ad a további 

teendőkről. A nőstények és a fiatalok 
egészen közelről is megtekinthetők, a 
domináns ezüsthátúak megfigyelése 
csak távolabbról lehetséges. A gorillák 
közelében eltölthető idő ritkán halad-
hatja meg az egy órát, hiszen az ember 
közelsége őket is izgatottá teheti, de 
megfigyelésük és a találkozás garan-
táltan életre szóló élmény. A gyalogtú-
ra az esőerdőben és a bambusszal be-
nőtt hegyi lejtőkőn akár egész nap is 
eltarthat. Ebéd és vacsora út közben.

7. nap • Lake Mburo 
Nemzeti Park 
Reggeli után utazás a Lake Mburo 
Nemzeti Parkba. A nemzeti park válto-
zatosságáról és mozaikszerű felépíté-
séról híres, területén száraz és sziklás 

lejtők, a fás és füves szavannák, esőer-
dők és mocsarak váltják egymást. Az 
élőhelyek sokszínűségének eredménye 
a rendkívül változatos élővilág: impa-
lák, zebrák és legalább 300 féle madár-
faj is megfigyelhető a szafari során. 
Ebéd és vacsora út közben.

8. nap • Entebbe
Reggeli után utazás Entebbébe, az 
Egyenlítő keresztezésével, ahol lehető-
ség van látványos fotók készítésére és 
ajándéktárgyak vásárlására. Út köz-
ben ebéd. Érkezés Entebbébe a délutá-
ni órákban, szabadprogram, pihenés a 
szállodában. 

9. nap • Entebbe – Budapest
A kora hajnali órákban hazautazás, 
menetrend szerinti járatokkal, átszál-
lással Budapestre. Érkezés a kora dél-
utáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Entebbe – Budapest 
útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 
illetékek, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos 
szállodák és lodge-ok kétágyas szobáiban, a leírás szerinti programok belé-
pőkkel, 7 alkalommal reggeli, 5 alkalommal ebéd, 6 alkalommal vacsora a 
program szerint, ingyenes ásványvíz fogyasztás a járművekben a programok 
alatt, AMREF vészhelyzeti biztosítás a vadlesek idejére, személyenként egy 
gorilla látogatási engedély, személyenként egy csimpánz látogatási engedély, 
a vadlesek alatt gyakorlott helyi vadőr, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ugandai vízumdíj, borravalók (javasolt 
mértéke 10 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemon-
dási biztosítás.
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

2020. július 1–9.
Kétágyas szobában  1 275 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 390 000 Ft/fő

Vízumdíj 19 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő

145Afrika



1. nap • Budapest – Livingstone
Indulás Budapestről a délutáni órák-
ban menetrend szerinti járatokkal, át-
szállásokkal Zambiába, Livingstone 
városába. Éjszaka és a napszaknak 
megfelelő étkezések a repülőn.

2. nap • Livingstone (Zambia)
Érkezés Livingstone-ba a kora délutá-
ni órákban, majd transzfer a szállo-
dába. A világhírű felfedezőről elneve-
zett település a Viktória-vízesés észa-
ki oldalán, Zambiában található. Dél-
után a szál lodában találkozó a 
túravezetővel és a csoporttal, egyez-
tetés és részletes tájékoztatás a to-
vábbi programokról és tudnivalókról. 
Este szabadprogram. 

3. nap • Livingstone 
– Viktória-vízesés 
Reggeli után látogatás a 
Viktória-vízesésnél. Af-

rika negyedik leghosszabb folyóján, a 
Zambézin alakult ki a föld legszéle-
sebb zuhatagja, mely 1 708 méteres 
szélességével érdemelte ki ezt a cí-
met .  A száz méteres mélységbe 
„mennydörögve” lezúduló vízesést 
látványos szépsége miatt méltán so-
rolják a világ hét természeti csodája 
közé. Délután szabadprogram, prog-
ramlehetőségek helyszíni fizetéssel: 
rafting a Zambézi folyón, naplemente 
hajókázás. Szállás Livingstone-ban. 

4-5. nap • Caprivi-sáv – 
Mahango (Namíbia)
Elutazás szafari busszal Észak-Na-
míbiába a vadakban és látnivalókban 
is bővelkedő Caprivi-sáv mentén. Az 
egykori német kancellárról elnevezett 
terület három ismert nagy folyónak – 
Okavango, Chobe és Zambézi – illetve 
több kisebb folyónak is a vízgyűjtő te-
rülete, így mágnesként vonzza a helyi 
vadállományt. A kétnapos program 
során egy felejthetetlen szafarira nyí-
lik alkalom a Bwabwata Nemzeti 

Park részét képező Mahango Park-
ban, valamint egy csodálatos hajótú-
ra vár az utazókra a Kwando folyón. A 
terület elsősorban elefántokban, 
kafferbivalyokban, antilopokban és 
vadkutyákban bővelkedik, de talál-
kozhatunk zsiráfokkal, vízilovakkal és 
krokodilokkal is. A programok alatt 
reggeli a szálláshelyen, ebéd és va-
csora a szabadban, 1 éjszaka szállás 
saját fürdőszobás sátorban, 1 éjszaka 
faházban van.

6. nap • Rundu 
Délelőtt a páratlan helyi madárpopu-
láció megismerése, majd utazás az 
Okavango folyóhoz. Az út során több, 
jellegzetes fűkunyhós falu is látható, 
ahol lehetőség van helyi kézműves 
termékek vásárlására és a helyi lako-
sok életének megismerésére. A naple-
mente már az Okavango folyó partjá-
ról tekinthető meg. A program alatt 
reggeli a szálláshelyen, ebéd a sza-
badban, szállás szafari lodge-ban.

7–9. nap • Etosha Nemzeti Park 
Az Etosha Afrika egyik legrégibb és 
legjelentősebb nemzeti parkja. Az itt 
eltöltött napok garantáltan az egyik 
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legteljesebb szafari élményt nyújthat-
ják, köszönhetően a park területén 
hatalmas számban élő elefántnak, 
antilopnak és a híres oroszlánoknak. 
A vadaspark területén több mint 130 
emlős-, 300 madár- és 100 hüllőfaj él, 
köztük a sajnálatos módon kihalófél-
ben lévő fekete, vagy keskenyszájú 
orrszarvú is. Az Etosha területén eltöl-
tött idő alatt két egész napos, szinte 
teljes egészében a szabadban töltött 
szafariprogram során ismerkedhet-
nek meg a látogatók a vadvilággal. A 

programok alatt reggeli a szálláshe-
lyen, ebéd és vacsora a szabadban, 
szállás egy helyi, önellátó farm két-
ágyas szobáiban.

10. nap • Brandberg-hegy 
Utazás az Etosha Nemzeti Parktól a 
központi fennsík területére, melyet 
nyugatról a Namib-sivatag, keletről a 
Kalahári-sivatag határól. Itt emelke-
dik Namíbia legmagasabb pontja, a 
Brandberg-hegy csúcsán található 
Königstein. Látogatás a híres, több 

millió éves fatörzseket rejtő Megkö-
vült Erdőnél. A népszerű sziklarajzok, 
köztük a Fehér Hölgy sem maradhat 
ki a programból. A programok alatt 
reggeli a szálláshelyen, ebéd és va-
csora a szabadban. Szállás helyi sza-
fari lodge-ban.

11–12. nap • Swakopmund 
Reggeli a szálláshelyen. Utazás szafari 
busszal a végtelen síkvidéken keresz-
tül Swakopmund városába, útközben 
ebéd. A német gyarmatosítók által 
alapított tengerparti városban szám-
talan a látnivaló. Az itt töltött két nap 
során szabadprogram pihenésre és a 
város felfedezésére, szórakozásra. Lá-
togatás Swakopmund környékének 
egyik legérdekesebb látnivalójához, a 
120 km-re lévő Cape Cross természet-
védelmi területre, amely a világ egyik 
legnagyobb számú dél-afrikai medve-
fóka populáció otthona. Ellátás Swa-
kopmundban: reggeli.

13–14. nap • Namib-sivatag 
Swakopmund városát holdbéli táj ve-
szi körül, és aki elhagyja a várost az 
egyből a vörös homokdűnékkel teli 
Namib-sivatagban találja magát. A 
közel Magyarország-méretű sivatag 
bolygónk egyik legrégebbi sivatagos 
területe, ahol nem ritkák a 300 métert 
meghaladó homokdűnék sem. Ennek 
a pusztaságnak vannak olyan részei, 
ahol még soha nem jegyeztek fel csa-
padékot. A kétnapos sivatagi felfede-
zőtúra alatt sor kerül egy gyalogos lá-
togatásra az időszakos folyók által ki-
vájt Sesriem kanyonnál, valamint a 
Sossuvlei sóvölgyben. A programok 
alatt reggeli a szálláshelyen, ebéd és 

Viktória-vízesés
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vacsora a szabadban. Szállás egy si-
vatagi tábor felszerelt sátraiban.

15. nap • Windhoek 
Reggeli után elutazás Windhoek-ba, 
Namíbia fővárosába. A település har-
monikus keveréke az afrikai és európai 
kultúrának, illetve a modern nagyvá-
rosoknak és a kolonialista hangulat-
nak. Út közben ebéd. Megérkezés a 
szállodába a délutáni órákban.

16. nap • Windhoek – Budapest
Reggeli után transzfer a repülőtérre, 
majd hazautazás menetrendszerinti 
járatokkal, átszálásokkal Budapestre.

17. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a délelőtti 
órákban.

Hosszabbítási lehetőség – 
Botswana:
16. nap • Kalahári sivatag 
Reggeli után indulás a Kalahári siva-
tag felfedezésére szafaribusszal 
(kb.550 km-es út), ahol felejthetetlen 
találkozás vár a résztvevőkre a helyi 
bennszülöttekkel. Az egész napos 
program során ebéd és vacsora a 
szabadban, szállás helyi lodge-ban.

17–19. nap • Okavango-delta 
Utazás az Okavango-delta mocsár-
vidékére. Ez a különleges terület a vi-
lág legnagyobb kiterjedésű szárazföl-
di deltatorkolata és az egyik legna-
gyobb kiterjedésű mocsárvilága. Kü-
lö n le ge s s é gé t  a z  ad ja ,  hog y  a 
mocsárvilágot és a deltavidéket táp-
láló Okavango-folyó nem a tengerbe, 
vagy egy nagyobb folyóba, torkollik, 
hanem a Kalahári sivatag medencé-
jébe, ahol párolgás útján a semmibe 
vész. Ennek következménye a párat-
lan növény- és állatvilág; a becslések 
szerint több százezer nagytestű em-
lő s  é l  le ga lá b b  idő s z a k o s a n  a 

deltavidéken. A 3 napból 1 éjszaka 
Maunban helyi lodge-ban, és 2 éjsza-
ka az egyik szigeten lévő sátortábor-
ban van, ahonnan elsősorban gya-
logszerrel fedezhetők fel a helyi élővi-
lág látnivalói. Ellátás: Maunban reg-
ge l i  és  ebéd ,  Az  Okavango-ban 
reggeli, ebéd és vacsora a szabadban.

A délnyugat-afrikai Ka-
lahári valójában félsiva-
tag, mert területén sok-
kal több csapadék esik, 
mint a sivatagokban.  
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20. nap • Makgadikgadi-teknő 
Reggeli után látogatás a Makga-
dikgadi-teknőnél, mely páratlan ál-
latá l lomány lakhelyéül  szolgál . 
Esőzések utám százszámra gyűl-
nek össze ezen a helyen a zebrák, 
gnúk, madarak és a rájuk vadászó 
ragadozók.  Út közben vacsora a 
szabadban, szállás helyi lodge-ban.

21. nap • Chobe Nemzeti Park
Reggeli után utazás az északi irány-
ba található Chobe erdőrezervátu-
mon keresztül Kasane-ba. A Chobe 
vadrezervátum elsősorban hatal-
mas elefánt- és bivalycsordáiról ne-
vezetes, de felejthetetlen élményt 
nyújt a naplemente hajókázás is a 
Chobe-folyón. A nemzeti park az 
egyik legsűrűbb állatállománnyal 
rendelkezik és állatvilágát tekintve a 

legváltozatosabb az egész kontinen-
sen. Út közben ebéd a szabadban, 
szállás helyi lodge-ban.

22. nap Livingstone (Zambia) – 
Budapest 
Reggeli után utazás Livingstone-ba a 
Zambézi folyón a Kazangula komppal 
átkelve, majd transzfer a repülőtérre. Ha-
zaindulás a délutáni órákban menet-
rend szerinti járatokkal, átszálásokkal.

23. nap
Megérkezés Budapestre a délelőtti 
órákban.FONTOS! A program szafari jellegű, ahol a résztvevőket a túra vezetője aktí-

van bevonja a szervezésbe, például a szabadban eltöltött étkezések előkészí-
tésébe is! Tapasztaltabb, angolul beszélő utazóknak ajánljuk.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Livingstone / Wind-
hoek – Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondi-
cionált szafaribusszal, illetékek, 14 éjszakai szállás, helyi besorolás szerin-
ti háromcsillagos szállodák, lodge-ok és szafari táborok kétágyas szobáiban 
vagy sátraiban a programleírás szerint, a leírás szerinti programok, étkezé-
sek a programleírás szerint (14 reggeli, 11 ebéd, 7 vacsora), gyakorlott angol 
nyelvű túravezető. A repülőút során asszisztencia nem áll rendelkezésre.
A botswanai hosszabbítás felára az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 
utazás légkondicionált szafaribusszal, illetékek, 6 éjszakai szállás helyi be-
sorolás szerinti háromcsillagos szállodák, lodge-ok és szafari táborok két-
ágyas szobáiban vagy sátraiban a programleírás szerint, a leírás szerinti 
programok, étkezések a programleírás szerint (6 reggeli, 5 ebéd, 3 vacsora), 
gyakorlott angol nyelvű túravezető. A botswanai hosszabbítás esetén a re-
pülős utazás Budapest – Livingstone – Budapest útvonalon történik, melyet 
az alap részvételi díj tartalmaz.
A részvételi díj nem tartalmazza: helyszínen fizetendő kötelező szervízdíj, 
vízumok díja, borravalók (javasolt mértéke 10 USD/fő/nap), baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

2020. jan. 4., febr. 8., márc. 14., ápr. 4., 
ápr. 11., máj. 16., máj. 30., jún. 20., 
jún. 27., júl. 4., júl. 11., júl. 18., júl. 25., 
aug. 1., aug. 15., aug. 22., szept. 5., 
szept. 12., szept. 26., okt. 3., okt. 17., 
okt. 24., nov. 7., nov. 14.
Kétágyas szobában  1 290 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 490 000 Ft/fő

Namíbiai vízumdíj 65 000 Ft/fő

Zambiai vízumdíj
(a helyszínen fizetendő) 50 USD/fő

Kötelező szervizdíj 
(a helyszínen fizetendő) 300 USD/fő

Minimum létszám: 2 fő

6 éjszakás hosszabbítás felára 
Botswanában
Kétágyas szobában  300 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 320 000 Ft/fő

A Magyarországnál is 
nagyobb Chobe Nemzeti 
Park Botswana biológi-
ailag legváltozatosabb 
régiója.
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Zambia – Malawi

1. nap • Budapest – Lusaka 
Indulás Budapestről a déli órákban 
menetrendszerinti járatokkal, átszál-
lásokkal Zambiába, Lusaka városába. 
Éjszaka és a napszaknak megfelelő 
étkezések a repülőn.

2. nap • Lusaka (Zambia)
Megérkezés Lusakába a kora délutá-
ni órákban, majd transzfer a szállo-
dába. Lusaka a Zambiai Köztársa-
ság fővárosa és egyben legnagyobb 
városa is. Délután a szállodában ta-
lálkozás a túravezetővel és a cso-
porttal, egyeztetés és részletes tájé-
koztatás a további programokról és 
tudnivalókról. Este szabadprogram, 
szállás Lusaka közelében szafari 
lodge-ban.

3. nap • Lusaka – Kafue folyó 
Reggeli után utazás szafari busszal a 
Dél-Zambiában található, jellegzetes 
látványt nyújtó Miombo erdőkön ke-
resztül a Kafue folyó partján lévő 
szafari lodge-ba. A Kafue a Zambézi 
egyik legjelentősebb és egyben a leg-
ho s s z a b b  me l lé k fo lyó ja ,  te l j e s 

egészében, 1600 km 
hosszan Zambia te-
rületén húzódik. Uta-
zás közben ebéd a 
szabad ég alatt. Érke-
zés a délutáni órák-
ban.

4–5. nap • Kenu túra 
a Zambézi folyón 
A lodge-ban elfogyasztott reggeli 
után utazás a Zambézi folyóhoz, ahol 
kezdetét veszi a kétnapos kenu túra. 
A Zambézin lefelé evezve több helyi, 
bennszülött falu meglátogatására is 
alkalom nyílik. Az út során a folyó 
partján fürdőző állatok, elefántok és 
bivalyok látványa tárul a túrázók sze-
me elé. Megérkezés és kikötés délután 
a Zambézi egyik kis szigetén, az Ele-
fántcsont-szigeten, ahol egy vadre-
gényes sátorban eltöltött éjszaka vár 
a csoportra. Reggeli után tovább eve-
zés a folyón, a helyi vadállomány 
megfigyelése. Délután visszautazás 
motorcsónakkal a Kafue folyó partján 
található szafari lodge-ba. A program 
alatt reggeli, ebéd és egy alkalommal 
vacsora a szabadban.

6. nap • Lusaka – Great East Road 
Reggeli után egész napos utazás sza-
fari busszal a Great East Road-on – 
Zambia kelet-nyugati irányú főútján – 
a South Luangwa Nemzeti Park felé. A 
vidéki vadon mentén vezető hosszú út 

alatt több üzlet és piac meglátogatá-
sára is lesz lehetőség, ahol feltölthetők 
a készletek és rengeteg érdekesség, 
kézműves termék is megvásárolható. 
Az utazás alatt reggeli és vacsora sza-
badban, éjszaka helyi lodge-ban fél-
úton Lusaka és a South Luangwa 
Nemzeti Park között. Az utazás alatt 
ebéd és vacsora a szabadban.

7–9. nap • South Luangwa 
Nemzeti Park 
Reggeli után utazás a South Luan-
gwa Nemzeti Parkba. Ez a távoli régió 
Afrika egyik legszebb vadvilági szen-
télye, elefántok, vízilovak, leopárdok 
és oroszlánok háborítatlan élőhelye. A 
Luangwa folyó partján álló szállás-
hely medencéjéből gyakran megcso-
dálhatók a folyóban fürdőző elefánt-
csordák és vízilovak. A három napos 
program alatt lehetőség lesz a nem-
zeti park felfedezésére terepjárókból, 
valamint gyalogosan és egy éjszakai 
szafari programra is sor kerül. A prog-
ram alatt reggeli és szabadban elfo-
gyasztott ebéd az ellátás, szállás a 
helyi szafari lodge-ban a nemzeti 
park közelében. 

10. nap • Kuti – 
Kuti Nemzeti Park (Malawi)
Reggeli után utazás Malawi-ba Chipata 
határátkelőhelyen keresztül a főváros, 
Lilongwe érintésével, ahol lehetőség 
lesz vásárlásra, készletek feltöltésére. 

Livingstone nyomában

Természeti
 látnivalók
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Megérkezés a Kuti Vadrezervátumba 
az esti órákban. A Kuti Nemzeti Park 
hatalmas emlőseiről nevezetes, zsiráf, 
gnú és zebracsordák vonulnak a síksá-
gon keresztül. A park büszkesége a ha-
talmas lóantilop csorda. A program so-
rán ebéd és vacsora a szabad ég alatt, 
szállás a helyi szafari lodge-ban. 

11–12. nap • Mulanje-hegy 
Reggeli után látogatás a Thyolo-ban 
található teaültetvényen, majd utazás 
Malawi legmagasabb hegyéhez, a Mu-
lanje-hegyhez. A több mint 3000 mé-
ter magas sziklahegy aktívan befolyá-
solja a környék időjárását, így fontos 
esővíz forrássá teszi a helyet. A régé-
s z e t i  k utatás o k  s z e r i nt  má r  a 

kőkorszakban is aktív emberi tevé-
kenység nyomai voltak felfedezhetők 
a környéken. David Livingstone XIX. 
századi skót misszionárius orvos és 
kutató volt az első európai, aki megpil-
lantotta a hegyet. Az itt tartózkodás 
alatt séta a lejtőkön, látogatás a helyi 
patakoknál, vízeséseknél. A program 
alatt reggeli a szállodában és ebéd a 
szabadban. Szállás a helyi lodge-ban.

13–14. nap • Liwonde 
Reggeli után utazás Dél-Malawiba, a 
Liwonde Nemzeti Parkba. Különleges 
éghajlata miatt egy helyen láthatók az 
ősi majomkenyérfák és a magas pál-
mafák ebben a csodás rezervátum-
ban. A Shire folyó felső síksága ad ott-
hont Malawi legnagyobb elefántpopu-
lációjának és a mára sajnos kihalófél-
ben levő fekete orrszarvúaknak. A 
program alatt a Shire folyón, egy kü-
lönleges hajós szafari során is megte-
kinthetők a helyi legelők és az őserdő. 
A program során reggeli ,  ebéd és 

vacsora a szabadban, szállás a helyi 
szafari sátortáborban. 

15–16. nap • Malawi-tó
Reggeli után látogatás a Malawi tónál, 
az ország egyik jelképénél. A program 
során látogatás a trópusi Mumbo-szi-
geten és a Maclear foknál. Kajaktúra 
során ismerkedés a tó vízfelszíni állat- 
és madárvilágával, és sznorkelezési 
lehetőség. A tóban endemikus, kizáró-
lag itt fellelhető halak és élőlények ta-
lálhatók, többek között a díszhal rajon-
gók körében igen népszerű malawi sü-
gérfélék. A program alatt reggeli, ebéd 
és vacsora a szabadban, szállás a 
Mumbo szigeten található lodge-ban. 

17. nap • Lilongwe
A szabadban elfogyasztott reggeli 
után transzfer Lilongwe-ba, a repülő-
térre, indulás Budapestre menetrend 
szerinti járatokkal, átszálásokkal a 
délutáni órákban. 

18. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.

FONTOS! A program szafari jellegű, ahol a résztvevőket a túra vezetője ak-
tívan bevonja a szervezésbe, például a szabadban eltöltött étkezések előké-
szítésébe is! Tapasztaltabb, angolul beszélő utazóknak ajánljuk.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Lusaka / Lilongwe – 
Budapest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált sza-
faribusszal, illetékek, 15 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsilla-
gos szállodák, lodge-ok és szafari táborok kétágyas szobáiban vagy sátraiban 
a programleírás szerint, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, ét-
kezések a programleírás szerint (14 reggeli, 13 ebéd, 7 vacsora, gyakorlott an-
gol nyelvű túravezető. A repülőút során asszisztencia nem áll rendelkezésre.
A részvételi díj nem tartalmazza: helyszínen fizetendő kötelező szervízdíj, 
vízumok díja, borravalók (javasolt mértéke 10 USD/fő/nap), baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

2020. április 3., május 22., 
július 31., augusztus 28., 
szeptember 11., október 9., 
október 23., november 20.
Kétágyas szobában  1 479 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 590 000 Ft/fő

Zambiai vízumdíj
(a helyszínen fizetendő) 50 USD/fő

Malawi vízumdíj 59 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj
(a helyszínen fizetendő) 300 USD/fő

Minimum létszám: 2 fő

151Afrika



1. nap • Budapest – Victoria
Elutazás Budapestről a Seychelle-szi-
getekre a délutáni órákban menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással. 

2. nap • Victoria
Megérkezés Mahé szigetére, a Sey-
chelle-szigetek fővárosába Victoriába 
a reggeli órákban. Transzfer a kikötő-
be, majd utazás hajóval Praslin szige-
tére (kb. egyórás hajóút). A szállodai 
bejelentkezés után szabadprogram pi-
henéssel. Seychelles a Föld legrégibb 
óceáni szigetegyüttese, 115 kisebb és 
nagyobb gránit- és korallszigetből áll. 
Némelyikük lakatlan, és vannak, ame-
lyeken mindössze egy szálloda talál-
ható. Időtlen szépségüket a lenyűgöző, 
védett partoknak és növényzetnek kö-
szönhetik, amely ritka fajok, csak itt 
őshonos madarak, emlősök otthona. 
A világ zajától távoli kikapcsolódás vár 
arra, aki ide ellátogat. Szállás Praslin 
szigetén.

3. nap • Praslin
Szabad program pihenésre, strando-
lásra, vagy egész napos fakultatív ki-
rándulás Praslin és La Digue szigetén. 
A korai reggeli után utazás az UNES-
CO Világörökség részét képező Valle 
De Mai Nemzeti Parkba, mely a külön-
leges Coco de Mer pálmák otthona. A 
legenda szerint a fa „a jó és a rossz 
tudásának fája” az Édenkertből, és 
termése lehetett valaha a tiltott gyü-
mölcs. A világ legnagyobb tengeri kó-
kuszai között akár 20 kg-os példány 
is akad. Később utazás hajóval a pa-
radicsomi szépségű La Digue szigeté-
re, ahol ebéd egy helyi kreol étterem-
ben. Ezt követően strandolás és ki-

kapcsolódás Anse Source d’Ar-
gent-on, mely gömbölyűre kopott 
szikláival, arany homokjával és kris-
tálytiszta öbleivel méltán érdemes a 
világ legfényképezettebb tengerpartja 
címre. Szállás Praslin szigetén.

4. nap • Praslin 
(Cousin – Curieuse – St. Pierre)
Reggeli után hajós kirándulás Cousin, 
Curieuse és St. Pierre szigetekre. Ezek 
az apró és érintetlen szigetek egyedül-
álló élővilágukról, madárpopulációjuk-
ról, teknősbéka-tenyészetükről és pá-
ratlan szépségükről híresek. A prog-
ram ebédet is tartalmaz. Szállás Pras-
lin szigetén.

Seychelles
Az Indiai-óceán álomszigetei

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Természeti
 látnivalók

Pihenés

MAHÉ

PRASLIN
COUSIN

CURIEUSE ST. PIERRE
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Victoria – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, a programok során légkondicionált autóbusszal, il-
letékek, 3-3 éjszakai szállás Praslin és Mahé szigetén helyi besorolás szerin-
ti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, programok során 2 
ebéd, belépőjegyek, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, fakultatív programok, bal-
eset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. márc. 13-21., ápr. 10-18.
Kétágyas szobában 938 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 238 000 Ft/fő

Félpanzió (6 vacsora) 
felára 99 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
La Digue és Valle De Mai 79 000 Ft/fő

Marine Park és Moyenne 59 000 Ft/fő

Előkészületben: 
2020. október-november 
és szilveszter

teaföldeket és a botanikus kertet. 
Kreol büféebéd egy helyi étterem-
ben. Délután tengerparti séta, majd 
transzfer a szállodába. Szállás Ma-
hé szigetén.

7. nap • Mahé 
(Marine Park és Moyenne)
Egész napos szabadprogram tenger-
parti  pihenéssel ,  vagy fakultatív 
programlehetőség: látogatás a Mari-
ne Parkba üvegfenekű csónakkal. A 
program különleges alkalmat kínál a 
trópusi korallzátonyok világának fel-
fedezésére a Seychelles-szigetek 
egyik víz alatti nemzeti parkjában. 
Utazás Victoria kikötőjéből hajóval a 

gyönyörű partok mentén, látogatás 
Moyenne szigetére, a csodálatos kör-
nyezet felfedezése, haletetés. A prog-
ram tartalmazza az ebédet. Szállás 
Mahé szigetén.

8. nap • Mahé – Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból. Délután transzfer a nemzetközi 
repülőtérre. Hazautazás menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással Bu-
dapestre.

9. nap – Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint, a kora reggeli órákban.

5. nap • Praslin – Mahé
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, transzfer a kikötőbe, majd utazás 
Mahé szigetére. A szállodai szobák el-
foglalás után szabadprogram, tenger-
parti pihenés. Szállás Mahé szigetén.

6. nap • Mahé
Reggeli után látogatás a világ egyik 
legkisebb fővárosában, Victoriában. 
Séta a belvárosban, majd látogatás 
a helyi piacon, ahol a kézzel készí-
tett  ajándéktárgyaktól  kezdve a 
gyümölcsökön és halkülönlegessé-
geken át szinte minden helyi porté-
ka beszerezhető. A városnézés érinti 
az óratornyot, a bíróság épületét, a 
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