
1. nap • Budapest – New York
Elutazás Budapestről New Yorkba me-
netrend szerinti repülőjárattal. Délutá-
ni érkezést követően transzfer a szál-
lodába, szállás Manhattanben.

2. nap • New York / Manhattan
Egész napos autóbuszos városné-
zés Manhattanben: Times Squa-
re, Metropolitan Opera, Central Park, 
Fifth Avenue, St. Patrick katedrális, 
Rockefeller Center, Greewich Village, 
Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall 
Street, 9/11 Emlékhely. Manhattan hí-
res panorámája megtekinthető egyé-
nileg az Empire State Building tete-
jén lévő kilátóból. Pillantás a Szabad-
ság-szoborra a Battery Parkból, majd 

Keleti part
A Niagara-vízesés és Toronto

hajóval átkelés a Szabadság-sziget-
re. Szállás Manhattanben.

3. nap • New York
Szabadprogram a „Nagy Almában”. 
Fakultatív programlehetőség: 12-15 
perces helikoptertúra Manhattan fe-
lett vagy belépés a város fölé maga-
sodó Top of the Rock kilátóba, ahon-
nan rálátás nyílik az Empire State 
Building-re is. Szállás Manhattanben.

4. nap • Seneca-tó / Watkins 
Glen – Niagara-vízesés
Reggeli után utazás autóbusszal 
északi irányba a Finger Lakes tóvidé-
ken át. Első állomás a Seneca-tó, ahol 
rövid pihenő és borkóstolási lehetőség 

Watkins Glenben. Az utazás folytatá-
sa a föld egyik természeti csodájá-
hoz, a Niagara-vízeséshez. Szállás a 
vízesés közelében. 

5. nap • Niagara-vízesés – 
Toronto
Reggeli után a vízesés felfedezése 
egyénileg vagy részvétel az idegen-
vezető által ajánlott fakultatív prog-
ramon: a „Hornblower” elnevezé-
sű hajós programon, mely keretében 
hajókázás a dübörgő Patkó-zuha-
taghoz és ebéd a Skylon Tower pa-
noráma éttermében, ahonnan szép 
látvány tárul a Niagarára. Délután 
kirándulás autóbusszal Torontóba, 
ismerkedés a kanadai város látniva-
lóival. Szállás a vízesés közelében.

6. nap • Amish Country
Reggeli, majd továbbutazás Amish 
Country-ba, a XVII. századi európai 
kultúrát és hagyományokat máig 
hűen megőrző „amis” közösség ál-
tal lakott vidékre. Szállás Lancaster 
környékén.
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bölcsőjének is nevezett Philadelphi-
ába, ahol az Alapító Atyák egykor aláír-
ták a Függetlenségi Nyilatkozatot és az 
Alkotmányt. Félnapos városnézés: Inde-
pendence Hall, Liberty Bell, Városháza, 
Rocky lépcsősora. Szállás Philadelphia 
környékén.

10. nap • New York – Budapest
Utazás New Yorkba a repülőtérre, 

útközben pihenő és vásárlási lehető-
ség egy bevásárlóközpontban, majd 
utazás Budapestre az esti órákban.

11. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend függvé-
nyében.

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobában 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, Budapest – New York – Budapest útvonalon, turis-
ta osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek, 9 éjsza-
kai szállás középkategóriájú (helyi három- és négycsillagos) szállodák kétágyas 
szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, ma-
gyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, borra-
valók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. június 14-24., augusztus 9-19., 
augusztus 16-26., október 11-21.
Kétágyas szobában 807 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 1 1 7 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 727 000 Ft/fő

Gyermek ár 567 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
New York - 
helikopterezés 95 000 Ft/fő

Top of the Rock kilátó 25 000 Ft/fő

Niagara - hajózás 
és ebéd a kilátóban 39 000 Ft/fő

7. nap • Gettysburg – 
Washington környéke
Utazás déli irányban az Appalache- 
hegységen át a vadregényes Susque-
hanna-folyó mentén. Megálló Gettys-
burgben, ahol az amerikai polgárháború 
egyik legnagyobb csatája zajlott. Délután 
érkezés az ország fővárosába Washing-
tonba, a szállás elfoglalása.

8. nap • Washington
Egész napos városnézés az Államok 
fővárosában: Capitolium, Fehér Ház 
megtekintése kívülről, a Washington 
emlékmű, Vietnámi Veteránok Em-
lékműve, Jefferson emlékmű, Lin-
coln emlékmű, a II. Világháborúban ele-
sett katonák emlékére állított Iwo Jima 
emlékmű, az Arlingtoni Nemzeti Teme-
tő megtekintése, ahol többek közt Jo-
hn Fitzgerald Kennedy nyugszik. Szál-
lás Washingtonban.

9. nap • Philadelphia
Elutazás autóbusszal  a nemzet 

Capitolium, Washington
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1. nap • Budapest – Boston 
Elutazás Budapestről Bostonba menet-
rend szerinti repülőjárattal, átszállással. 
Érkezés a délutáni órákban, majd transz-
fer a szállodába, szállás Bostonban.

2. nap • Boston
Félnapos városnézés a gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkező városban, 
amely az ország egyik első állandóan 
lakott települése volt. Híres egyete-
mén több későbbi elnök is tanult, de a 
mai napig világszerte kiváló útlevél a 
Harvardon szerzett diploma. A város-
nézés során a bostoni teadélután és a 
függetlenségi nyilatkozat kihirdetésé-
nek helyszínét, valamint a macska-
köves sétáló utcákkal szegélyezett 

Keleti parti expressz 

Back Bay városrészt is felfedezi a cso-
port. Délután szabadprogram. Szállás 
Bostonban.

3. nap • Boston - New York
Reggeli után utazás a mindig nyüzsgő 
metropoliszba, melyet a világ gazda-
sági és kulturális központjaként tarta-
nak számon. Fakultatív program: est a 
rivaldafényben, egy Broadway show 
megtekintése. Szállás Manhattanben.

4. nap • New York
Egész napos autóbuszos városnézés 
a „Nagy Almában”: Times Square, Met-
ropolitan Opera, Central Park, Fifth 
Avenue, St. Patrick katedrális, Rocke-
feller Center, Vasalóház, Greewich Vil-
lage, Soho, Wall Street, 9/11 Emlékhely. 
Pillantás a Szabadság szoborra a Bat-
tery Parkból. Szállás Manhattanben.

5. nap • New York
Szabadprogram vásárlásra vagy a fil-
me k bő l  jó l  isme r t  vá ro s ré s z e k 

személyes felfedezésére. Félnapos fakul-
tatív program délelőtt: hajóval átkelés a 
Szabadság-szigetre a szobor talapzatá-
hoz, majd látogatás az ikertornyok he-
lyén épült felhőkarcoló, a One World Ob-
servatory kilátójába. Az új torony nem 
csupán a kilátás miatt érdekes, építésze-
tileg is felejthetetlen élményt nyújt. Dél-
után 12-15 perces fakultatív helikoptertú-
ra város felett. Szállás Manhattanben.

6. nap • New York – 
Washington DC
Reggeli után utazás az Államok fővá-
rosába. A francia mintára tervezett 
város látványát széles sugárutak és 
látványos terek uralják, azonnal fel-
tűnik, hogy itt hiába keressük a fel-
hőkarcolókat, a legmagasabb épület 
mindössze 169 m magas. A város az 
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Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Boston / Washington 
– Budapest útvonalon, turista osztályon, a városok között légkondicionált 
autóbusszal vagy vonattal, illetékek, 7 éjszakai szállás helyi négy csillagos 
szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok, ma-
gyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, bor-
ravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 6-14., 
szeptember 8-16.
Kétágyas szobában 767 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 067 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 747 000 Ft/fő

Gyermek ár 727 000 Ft/fő

Minimum létszám 20 fő

Fakultatív programok ára 
minimum létszám 15 fő:
Broadway Show  39 000 Ft/fő

Szabadság-szobor 
és One World kilátó 29 000 Ft/fő

New York – 
helikopterezés 95 000 Ft/fő

ország politikai és törvényhozási 
központja, a mindenkori elnök ottho-
na. Szállás Washingtonban. 

7. nap • Washington
Egész napos városnézés: Capitolium 
és a Fehér Ház megtekintése kívülről, a 
Washington emlékmű, Vietnami Vete-
r á n o k  E m l é k m ű v e ,  J e ff e r  s o n 

emlékmű, Lincoln emlékmű, a II. világ-
háborúban elesett katonák emlékére 
állított Iwo Jima emlékmű, az Arling-
ton Temető megtekintése, ahol többek 
közt John Fitzgerald Kennedy nyug-
szik. Szállás Washingtonban.

8. nap • Washington – Budapest
Kijelentkezés a szállodából, majd 

menetrend szerint transzfer a repülő-
térre, utazás átszállással Budapestre a 
délutáni órákban.

9. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend függvényé-
ben, a délelőtti órákban.
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1. nap • Budapest – New York
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti repülőjárattal. A délutáni érke-
zést követően transzfer a szállodába, 
szállás Manhattanben.

2. nap • New York
Félnapos autóbuszos és gyalogos vá-
rosnézés Manhattanben: Greenwich 
Village, az Empire State Building épü-
lete kívülről, Vasalóház, Soho, Kínai 
negyed, Little Italy, Wall Street, World 
Trade Center emlékhely, Brooklyn híd. 
Pillantás a Szabadság-szoborra a 
Battery Parkból. Fakultatív programle-
hetőség: Broadway show, egy musical 
megtekintése.

3. nap • New York
Félnapos autóbuszos és gyalogos vá-
rosnézés Manhattanben: Times Squa-
re, Metropolitan Opera, Central Park, 
Metropolitan múzeum, Fifth Avenue, 
St. Patrik Katedrális, Rockefeller Center, 
Grand Central Terminal. Délután sza-
badprogram, este fakultatív New York 
by night program.

New York
A város, ami soha nem alszik

4. nap • New York
Délelőtt fakultatív program: hajóval át-
kelés a Szabadság-szigetre a szobor 
talapzatához, majd látogatás az iker-
tornyok helyén épült felhőkarcoló, a One 

World Observatory kilátójába. Az új to-
rony nem csupán a kilátás miatt ér-
dekes, építészetileg is felejthetetlen él-
ményt nyújt. Délután szabadprogram, 
vásárlási lehetőség, vagy séta a High 
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Line szabadidőparkban, mely az egyko-
ri vasúti vágányok nyomvonalán épült.

5. nap • New York
Egész nap szabadprogram. A mű-
vészetrajongók 150 múzeum kö-
zül választhatnak érdeklődésük 
szerint modern vagy klasszikus 

témában, A sportrajongók érdeklő-
désére számot tarthat egy ameri-
kai foci-, vagy egy kosárlabda mér-
kőzés megtekintése.

6. nap • New York – Budapest
Reggeli a szállodában, szabad idő 
Manhattenben .  K i je lentkezés  a 

Gyermek ár: legfeljebb két 18 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaá-
gyon történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás me-
netrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – New York – Budapest útvo-
nalon, turista osztályon, a városnézések alatt légkondicionált autóbusz-
szal, illetékek, 5 éjszakai szállás deluxe kategóriájú (helyi négycsillagos) 
szálloda kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok, ma-
gyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, borrava-
lók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Szállás: Fairfield Inn & Suites **** Elhelyezkedés: New York – Downtown Manhat-
tan – World Trade Center. A szálloda központi elhelyezkedésének köszönhető-
en a kihagyhatatlan látványosságok gyalogosan, néhány perces sétával meg-
közelíthetők. Az ikonikus 911 Emlékhely, a One World torony, a Trinity Church, a 
Wall Street bikája, valamint a Century 21 outlet üzletei is egy-két háztömbnyire 
helyezkednek el a szállodától, a közelben számos étterem és kávézó található 
Minden szoba légkondicionált és síkképernyős TV-vel felszerelt.

2020. ápr. 30. – máj. 6., jún. 18-
24., aug. 18-24., 19-25., okt. 21-27.
Kétágyas szobában 528 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 758 000 Ft/fő

Gyermek ár 478 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 438 000 Ft/fő

2020. dec. 27. - 2021. jan. 2.
Kétágyas szobában 557 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 787 000 Ft/fő

Gyermek ár 507 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 467 000 Ft/fő

Félpanzió 
felára (5 vacsora)  79 000 Ft/fő

Minimum létszám: 25 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
New York by night 39 000 Ft/fő

Broadway Show 39 000 Ft/fő

Szabadság-szobor 
és a One World kilátója 29 000 Ft/fő

szállodából, transzfer a repülőtér-
re, hazautazás az esti órákban Bu-
dapestre.

7. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

Time Square

A New York-i Grand Cent-
ral Terminal egyike a világ 
legszebb pályaudvarainak.

27USA és Kanada



1. nap • Budapest – Toronto 
Elutazás Budapestről Torontóba me-
netrend szerinti repülőjárattal, átszál-
lással. Az esti érkezést követően transz-
fer a szállodába, szállás Torontóban. 

2. nap • Toronto
Délelőtt félnapos autóbuszos vá-
rosnézés Torontóban: Yonge Street, 

Parlament, Eaton Center, CN Tower. 
Délután továbbutazás a lenyűgöző 
Niagara-vízeséshez, mely termé-
szetes határt képez az Egyesült Ál-
lamok és Kanada között. A vízesés 
moraja már kilométerekről hallha-
tó, a felszálló vízpára pedig látható, 

mégis örökre belevésődik a látoga-
tók emlékezetébe az első pillantás. 
A víz élénk kékjének és a zuhatagok 
fehér habjának látványa életre szó-
ló élményt jelent. Fakultatív prog-
ramlehetőség: hajókázás a dübör-
gő Patkó-zuhataghoz és vacsora a 

Niagara, New York, Florida 
Élmények az egész családnak
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Skylon Tower panoráma éttermé-
ben. Szállás a vízesés közelében. 

3. nap • Finger Lakes-tóvidék – 
New York
Reggeli indulás déli irányba a Finger 
Lakes tóvidékén át. Első állomás a 
Seneca-tó, rövid pihenő Watkins 

Glenben. Várható érkezés a „Nagy 
Almába” az esti órákban. Szállás 
Manhattanben. 

4. nap • New York
Fé lnapos  autóbuszos  városné-
zés Manhattanben: Times Squa-
re, Metropolitan Opera, Central Park, 

Metropolitan múzeum, Fifth Ave-
nue, St. Patrik Katedrális, Rockefeller 
Center, Grand Central Terminal. Dél-
után szabadprogram, este fakulta-
tív New York by night program.

5. nap • New York 
Félnapos autóbuszos városnézés 
Manhattanben: Greenwich Village, 
Empire State Building, Vasalóház, 
Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall 
Street, World Trade Center emlék-
hely, Brooklyn híd. Pillantás a Sza-
badság-szoborra a Battery Parkból. 
Fakultatív programlehetőség: Bro-
adway show, egy musical megte-
kintése.

A Times Square-n, New York 
leghíresebb terén törvény írja 
elő az épületek kivilágítását.
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6. nap • New York – Orlando
Transzfer a repülőtérre, majd eluta-
zás belföldi repülőjárattal Floridá-
ba, a szórakoztató parkok világába. 
Szállás Orlandóban. 

7-9. nap • Orlando
Az Orlandóban töltött 3 nap elegendő 
3 park meglátogatására. Válasszon 
ajánlatainkból!
Magic Kingdom – egy varázslatos nap 
Mickey egér otthonában, a Walt Dis-
ney World legelső és legfontosabb par-
kjában. Fő attrakciója a Main Street 
U.S.A. amely számos fényképen szere-
pel: az út végén Hamupipőke kastélya 
áll – általában ez a kép lebeg a szeme 
előtt mindenkinek, ha a Disney Wor-
ld-re gondol. Életre kelnek az ismert fi-
gurák, a látogatók találkozhatnak a hí-
res mesehősökkel, zárásként pedig 
megcsodálhatják a tűzijátékot!
Universal Studios - a filmek világába 

kalauzolja el az érdeklődőket és min-
den korosztály számára izgalmas 
programot ígér: a stúdióban, ahol filme-
ket és TV sorozatokat forgatnak. A park-
ban a látogatók részesei lehetnek a Men 
in Black, Múmia, E.T., Vissza a jövőbe, Cá-
pa, Shrek filmek akció jeleneteinek. 
Sea World – a víz alatti élővilág él-
ménydús bemutatása mellett külön-
böző showműsorok szórakoztatják 
a közönséget; delfinek, fókák, cápák 
és pingvinek részvételével.  A legna-
gyobb vízalatti akváriumon mozgó 
járda visz keresztül, hogy a látogatók 
megcsodálhassák a vízalatti világot. 
Aki izgalmakra vágyik, több hullám-
vasút, játék közül is választhat.

10. nap • Miami Beach
Elutazás autóbusszal a napfényes 

Miami Beachre. Útközben látoga-
tás Cape Canaveral-ban a Kennedy 
Űrközpontban, ahonnan az Apollo 
program keretében útnak indult Neil 
Armstrong Hold-expedíciója. Szállás 
Miami Beach-en. 

11-12. nap • Miami Beach
Florida állam legismertebb üdülő-
helye Miami Beach, mely a fürdő-
zés és az éjszakai élet szerelmesei-
nek kedvelt célpontja. Napfény, óce-
án, homokos strandok, s számos 
szórakozási lehetőség várja az oda-
látogatót. Pihenés az óceánparton, 
vagy fakultatív programlehetőség: 
kirándulás az Everglades Nemzeti 
Parkba, ahol a lápvilágban 300 ős-
honos madárfaj mellett alligátorok 
is élnek. A túra során a résztvevők 

Miami Beach
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Gyermek ár: legfeljebb két 14 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! A beutazáshoz Kanadába eTA, az Egyesült Államokba ESTA engedély 
szükséges, melynek ügyintézését irodánk vállaja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Toronto / New York – Orlando 
/ Miami – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondici-
onált autóbusszal, illetékek, 12 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi standard 
kategóriájú) szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok 
a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: beutazási engedélyek, fakultatív programok, 
borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020 júl. 22. - aug. 4., aug. 5-18.
Kétágyas szobában 1 099 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 490 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 999 000 Ft/fő

Gyermek ár 799 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
Vacsora a Skylon Towerben 
és hajózás a Hornblower 
kishajóval 39 000 Ft/fő

New York by night 39 000 Ft/fő

Broadway Show 39 000 Ft/fő

Disneyland Magic 
Kingdom belépőjegy 55 000 Ft/fő

Universal Studios 
belépőjegy 52 000 Ft/fő

Seaworld belépőjegy 42 000 Ft/fő

Everglades Nemzeti 
Park kirándulás 29 000 Ft/fő

alligátor show-t tekintenek meg.  
Szállás Miami Beach-en

13. nap • Miami – Budapest
Reggeli a szállodában, majd transz-
fer a repülőtérre, hazautazás átszál-
lással Budapestre.

14. nap • Budapest
Hazaérkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Everglades Nemzeti Park, Florida
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1. nap • Budapest – Los Angeles
Elutazás Budapestről Los Angelesbe 
menetrend szerinti repülőjárattal
átszál lással .  Érkezést  követően 
transzfer a szállodába. Szállás Los An-
gelesben. 

2. nap • Los Angeles
Panorámás városnézés az „Angya-
lok Városában”: El Pueblo óváros, Be-
verly Hills, Rodeo Drive, séta a Holy-
lywood Boulevardon, a hírességek 
kéz- és lábnyomainak megtekintésé-
vel. Délután szabadprogram, vagy fel-
ár ellenében belépőjegy a Universal 
Studios látványos szabadidő- és 

szórakoztatóparkjába, ahol a leghíre-
sebb és legújabb mozifilmek inspirál-
ta létesítményeket, hullámvasutakat 
próbálhatják ki az érdeklődők.  Szállás 
Los Angelesben. 

3. nap • Santa Monica – 
Kingman környéke
Délelőtt séta Santa Monica tengerpar-
ti strandján és a híres mólón. Délután 
továbbutazás a Mojave sivatag érin-
tésével, változatos természeti kép-
ződményeket felvonultató tájon King-
man környékére, ahol szállás. Arizona 
állam kisvárosa az egykor forgalmas 
66-os út egyik fontos csomópontja-
ként ismert.

4. nap • Grand Canyon
Elutazás a Colorado folyó által több 
millió év alatt vájt meredek szurdok-
hoz, a Grand Canyonhoz. A kopár, óri-
ás vörös sziklák szabdalta völgyeket 
látva lehet érezni csak igazán a ter-
mészet lenyűgöző erejét. Fakultatív 
programlehetőség: a Grand Canyon 
felett 25 perces helikoptertúra. Szállás 
a kanyon környékén. 

5. nap • Powell-tó – 
Bryce Canyon
A reggelit követően utazás a Po-
well-tó partjára, melyet a Color-
ado folyóból  mesterségesen re-
kesztettek le a környék áramellá-
tásának biztosítására. Manapság 
népszerű pihenőhely, lakóhajóval 
és kirándulóhajókkal látogatják a 
vízisportok szerelmesei .  Délután 
tová b b uta z ás  a  B r yce  C a nyo n 
csipkézett, varázslatos rózsaszín 
te r mé s z e t i  k é p z ő d mé nye k b e n 
gazdag vidékén. Szállás a kanyon 
környékén. 

6. nap • Zion Nemzeti Park – 
Las Vegas
Délelőtt kirándulás a Zion Nemzeti 
Parkba, melyet a mormonok fedez-
tek fel. Továbbutazás autóbusszal 
Nevadába, a szerencsejáték fővá-
rosába. Várható érkezés a délutáni 
órákban, majd szabadprogram. Sö-
tétedés után érdemes sétát tenni a 
város főutcáján, a Strip-en, avagy 
Las Vegas Boulevardon! Szállás Las 
Vegasban.
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7. nap • Las Vegas
Egész nap szabadidő Las Vegasban, 
mely az egyik legnagyobb szórakozta-
tó-, bevásárló- és szerencsejáték köz-
pont az Államokban. Kora délután fa-
kultatív program: a Nevada és Arizona 
határán, a Colorado folyóra épült zseni-
ális építészeti különlegességhez a Hoo-
ver-gáthoz.  Este fakultatív ’Las Vegas 
by night’ túra. Szállás Las Vegasban.

8. nap • Calico – Fresno
A kaszinók és a neonreklámok világa 
után az utazás folytatódik Calico west-
ern „szellemvárosába”, ahol megláto-
gatják az egykori az aranyásók ala-
pította jellegzetes vadnyugati város-
kát. Az élmény visszarepíti látogatóit az 
1800-as évek hétköznapjaiba. Immár 
újra Kaliforniában, irány a mamutfe-
nyők birodalma. Szállás Fresno-ban. 

9. nap • Yosemite Nemzeti Park 
– San Francisco
Reggeli után kirándulás a Yosemi-
te Nemzeti Parkban, mely a Sierra Ne-
vada hegyvonulatának nyugati lejtő-
in fekszik. Hatalmas sziklák, magasból 
lezúduló vízesések, hűs patakok, zöl-
dellő völgyek jellemzik a tájat. A park 
déli részének fő látványosságát az 
egyedül Kaliforniában megtalálható 
óriásfenyők jelentik. A természeti cso-
dák után következik a nyugati part so-
kak szerint legkedvesebb városa, San 
Francisco. Szállás San Franciscóban. 

10. nap • San Francisco
Városnézés a páratlan elhelyezkedé-
sű, meredek utcák jellemezte város-
ban: Golden Gate híd, Kínai negyed, 
Fisherman’s Wharf, az Alamo Squa-
re Viktoriánus házai, Városháza, Union 

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Los Angeles / San Francisco 
– Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált au-
tóbusszal, illetékek, 10 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szállodák és Inn-
ek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belé-
pőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, borra-
valók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. máj. 13-24., szept. 15-26.
Kétágyas szobában 917 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 247 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 847 000 Ft/fő

Gyermek ár (6-12 éves) 597 000 Ft/fő

2020. júl. 21. – aug. 1.
Kétágyas szobában 1 070 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 370 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 1 040 000 Ft/fő

Gyermek ár (6-12 éves) 770 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
Las Vegas „by night” 29 000 Ft/fő

Universal Studios 49 000 Ft/fő

Grand Canyon 
helikoptertúra  79 000 Ft/fő

A Hoover-gát felfedezése 32 000 Ft/fő

Square, Telegraph Hill, Coit Tower, 
Transamerica Piramis. Szállás San 
Franciscóban. 

11. nap • San Francisco – 
Budapest
Délelőtt szabadprogram. Kijelentkezés 
a szállodából, transzfer a repülőtérre, 
hazautazás átszállással. 

12. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menterend 
szerint.

Grand Canyon – 
a Colorado folyó által 
kivájt völgyszurdok 
17 millió éves
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1. nap • Budapest – Boston
Elutazás Budapestről Bostonba me-
netrend szerinti repülőjárattal, átszál-
lással. Érkezés a délutáni órákban, 
majd transzfer a szállodába, szállás 
Bostonban.

2. nap • Boston
Félnapos városnézés a gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkező városban, 
amely az ország egyik első állandó-
an lakott települése volt. Híres egyete-
mén több későbbi elnök is tanult, de a 
mai napig világszerte kiváló útlevél a 
Harvardon szerzett diploma. A város-
nézés során a bostoni teadélután és 
a függetlenségi nyilatkozat kihirde-
tésének helyszínét, valamint a macs-
kaköves sétáló utcákkal szegélyezett 
Back Bay városrészt is felfedezi a cso-
port. Délután szabadprogram. Szállás 
Bostonban.

A keleti és a nyugati part legjava

3. nap • Boston - New York
Reggeli után utazás a mindig nyüzs-
gő metropoliszba, melyet a világ gaz-
dasági és kulturális központjaként 
tartanak számon. Fakultatív prog-
ram: est a rivaldafényben, egy Bro-
adway show megtekintése.  Szállás 
Manhattanben.

4. nap • New York
Egész napos autóbuszos városné-
zés a „Nagy Almában”: Times Square, 
Metropolitan Opera, Central Park, Fifth 
Avenue, St. Patrick katedrális, Rocke-
feller Center, Vasalóház, Greewich Vil-
lage, Soho, Wall Street, 9/11 Emlékhely. 
Pillantás a Szabadság szoborra a Bat-
tery Parkból. Szállás Manhattanben.

5. nap • New York
Szabadprogram vásárlásra vagy a fil-
mekből jól ismert városrészek szemé-

lyes felfedezésére. Félnapos fakultatív 
program délelőtt: hajóval átkelés a Sza-
badság-szigetre a szobor talapzatához, 
majd látogatás az ikertornyok helyén 
épült felhőkarcoló, a One World Obser-
vatory kilátójába. Az új torony nem csu-
pán a kilátás miatt érdekes, építészetileg 
is felejthetetlen élményt nyújt. Délután 
12-15 perces fakultatív helikoptertúra vá-
ros felett. Szállás Manhattanben.

6. nap • New York – 
Washington DC
Reggeli után utazás az Államok fővá-
rosába. A francia mintára tervezett 
város látványát széles sugárutak és 
látványos terek uralják, azonnal fel-
tűnik, hogy itt hiába keressük a fel-
hőkarcolókat, a legmagasabb épület 
mindössze 169 m magas. A város az 
ország politikai és törvényhozási köz-
pontja, a mindenkori elnök otthona. 
Szállás Washingtonban. 

7. nap • Washington
Egész napos városnézés: Capitolium, 
Fehér Ház kívülről, a Washington em-
lékmű, Vietnami Veteránok Emlékmű-
ve, Jefferson emlékmű, Lincoln emlék-
mű, a II. világháborúban elesett kato-

LOS ANGELES

YOSEMITE 
NEMZETI
PARK

SAN 
FRANCISCO

ZION
NEMZETI
PARK

GRAND
CANYON

POWELL-TÓ

CALICO

BRYCE
CANYON

LAS
VEGAS

HOOVER-
GÁT

NEW YORK

BOSTON

WASHINGTON DC

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók

34 USA és Kanada



nák emlékére állított Iwo Jima emlék-
mű, az Arlington Temető megtekintése, 
ahol többek közt John Fitzgerald Ken-
nedy nyugszik. Szállás Washingtonban.

8. nap • Washington – 
Los Angeles
Kijelentkezés a szállodából a déli 
órákban, transzfer a repülőtérre, majd 
tovább utazás a nyugati part felefe-
dezésére. Szállás Los Angelesben. 

9. nap • Los Angeles
Panorámás városnézés az „Angyalok 
Városában”: El Pueblo óváros, Beverly 
Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood 
Boulevardon, a hírességek kéz- és 
lábnyomainak megtekintésével. Dél-
után szabad program, vagy fakultatív 
belépés a Universal Studios látványos 
szabadidős és szórakoztató parkjába, 
ahol a leghíresebb és legújabb mo-
zifilmek inspirálta létesítményeket, 
hullámvasutakat próbálhatják ki az 
érdeklődők. Szállás Los Angelesben.

10. nap • Santa Monica – 
Kingman környéke
Délelőtt séta Santa Monica tenger-
parti strandján és a híres mólón. Dél-
után továbbutazás a Mojave siva-
tag érintésével, változatos természe-
ti képződményeket felvonultató tá-
jon Kingman környékére, ahol szállás. 
Arizona állam kisvárosa az egykor 
forgalmas 66-os út egyik fontos cso-
mópontjaként ismert.

11. nap • Grand Canyon
Elutazás a Colorado folyó által több 
millió év alatt vájt meredek szurdokba, 
a Grand Canyonhoz. A kopár, óriás vö-
rös sziklák szabdalta völgyeket látva 
érezni csak igazán a természet lenyű-
göző erejét. Fakultatív programlehető-
ség: Grand Canyon 25 perces helikop-
tertúra. Szállás a kanyon környékén.

12. nap • Powell-tó – 
Bryce Canyon
A reggelit követően utazás a Powell-tó 

partjára melyet a Colorado folyóból 
mesterségesen rekesztettek le a kör-
nyék áramellátásának biztosítására. 
Manapság népszerű pihenőhely, lakó-
hajóval és kirándulóhajókkal látogat-
ják a vízisportok szerelmesei. Délután 
utazás tovább a Bryce kanyon csipké-
zett, varázslatos rózsaszín természe-
ti képződményekben gazdag vidékén. 
Szállás a kanyon környékén.

13. nap • Zion Nemzeti Park – 
Las Vegas
Délelőtt kirándulás a Zion Nemze-
ti Parkba, melyet a mormonok fe-
deztek fel. Továbbutazás autóbusz-
szal Nevadába, a szerencsejáték fő-
városába. Várható érkezés a délutá-
ni órákban, majd szabadprogram. 
Sötétedés után érdemes sétát tenni 
a város főutcáján,  a Strip-en, avagy 
Las Vegas Boulevardon! Szállás Las 
Vegasban.

14. nap • Las Vegas
Egész nap szabadidő Las Vegasban, 
mely az egyik legnagyobb szórakoz-
tató-, bevásárló- és szerencsejáték 
központ az Államokban. Kora délután 

Charleston város a 
névadója a jazz korszak 
híres, közel 100 éves 
társastáncának.

Los Angeles

Old State House, Boston

Zion Nemzeti Park
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fakultatív program: a Nevada és Ari-
zona határán, a Colorado folyóra épült 
zseniális építészeti különlegességhez a 
Hoover-gáthoz. Este fakultatív ’Las Veg-
as by night’ túra. Szállás Las Vegasban.

15. nap • Calico - Fresno
A kaszinók és a neonreklámok világa 
után az utazás folytatódik Calico west-
ern „szellemvárosába”, ahol megláto-
gatják az egykori az aranyásók ala-
pította jellegzetes vadnyugati város-
kát. Az élmény visszarepíti látogatóit az 
1800-as évek hétköznapjaiba. Immár 
újra Kaliforniában, irány a mamutfe-
nyők birodalma! Szállás Fresno-ban.

16. nap • Yosemite Nemzeti 
Park – San Francisco
Reggeli után kirándulás a Yosemite 
Nemzeti Parkban, mely a Sierra Ne-
vada hegyvonulatának nyugati lej-
tőin fekszik. Hatalmas sziklák, ma-
gasból lezúduló vízesések, hűs pa-
takok, zöldellő völgyek jellemzik a 
tájat. A park déli részének fő látvá-
nyosságát az egyedül Kaliforniában 
megtalálható óriásfenyők jelentik. A 
természeti csodák után következik 
a nyugati part sokak szerint legked-
vesebb városa, San Francisco. Szál-
lás San Franciscóban.

17. nap • San Francisco
Városnézés a páratlan elhelyezkedésű, 
meredek utcák jellemezte városban: 
Golden Gate híd, Kínai negyed, Fisher-
man’s Wharf, az Alamo Square Viktori-
ánus házai, Városháza, Union Square, 
Telegraph Hill, Coit Tower, Transameri-
ca Piramis. Szállás San Franciscóban.

18. nap • San Francisco – 
Budapest
Délelőtt szabadprogram. Sétáljon 
még egyet a Union Square nyüzsgé-
sében! Kijelentkezés a szállodából, 
transzfer a repülőtérre, hazautazás 
átszállással a délutáni órákban. 

19. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb franciaágyon történik 
az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Boston, Washington - 
Los Angeles és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, a köru-
tazás alatt légkondicionált autóbusszal, egyes szakaszokon vonattal, 17 éjsza-
kai szállás a keleti parton helyi négycsillagos szállodák, a nyugati parton há-
romcsillagos szállodák és Inn-ek kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti 
programok magyar idegenvezető.
Figyelem! A belföldi szakaszon Washingtonból Los Angelesbe az utasok egyénileg 
teszik meg a repülőutat, asszisztenciát az induláskor és érkezéskor is biztosítunk. 
A beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, melynek ügyin-
tézését irodánk vállalja 10 000 Ft/engedély áron.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, borra-
valók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. máj. 6-24., szept. 8-26.
Kétágyas szobában 1 587 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 2 087 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 1 387 000 Ft/fő

Gyermek ár (6–16 éves) 1 087 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
Broadway Show 39 000 Ft/fő

Szabadság-szobor 
és One World kilátó 29 000 Ft/fő

New York – 
helikopterezés 95 000 Ft/fő

Las Vegas „by night” 25 000 Ft/fő

Universal Studios 49 000 Ft/fő

Granc Canyon 
helikoptertúra 79 000 Ft/fő

A Hoover-gát felfedezése 32 000 Ft/fő

A San Franciscó-i Alamo tér elegáns 
viktoriánus épületeit pasztellszínük 
miatt nevezik a „festett hölgyeknek” 
(Painted Ladies) is.
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Route 66
A legendás 66-os úton

úton, mely Amerika jellegzetes, érin-
tetlen tájain halad az ország egyik leg-
nagyobb, legrégebbi és legkülönlege-
sebb helyszínén. Az út végtelen bú-
zamezőkön és prériken keresztül ve-
zet Chicagóból St. Louisba, Missouriba. 
Szállás St. Louisban.

4. nap • St. Louis – Springfield 
(kb. 350 km)
Folytatódik a legendás 66-os út Mis-
souri déli részén, az Ozark hegység 
festői tájain haladva Springfield irá-
nyába, mely a 66-os út „szülőváro-
saként” tartanak számon. Nyuga-
ti irányba haladva az erdők találkoz-
nak a prérivel, és sok ezer természe-
tes barlangot rejt a föld mélye. Szállás 
Springfieldben.

5. nap • Springfield – Tulsa – 
Oklahoma City (kb. 520 km)
A történelmi 66-os út ezen szakasza a 
legrégibb, s az út porához az őslakosok 
és a cowboyok legendái tapadnak. A táj 
változatos: a dimbes-dombos vidéken 

kincseiben. Fakultatív program: a Wil-
lis Torony, az Egyesült Államok máso-
dik legmagasabb épületének megte-
kintése. Szállás Chicagóban.

3. nap • Chicago – St. Louis 
(kb. 480 km)
A bérautó felvétele, vagy minibuszos 
közlekedés az idegenvezetővel – vá-
lasztás szerint. Kezdetét veszi a felejt-
hetetlen utazás: az USA átszelése a 
Historic Route 66-on., ezen a legendás 

LOS
ANGELES

HOLBROOK ALBUQUERQUE

SANTA FÉ
LAS VEGAS

SANTA
MONICA

ST. LOUIS

SPRINGFIELD

OKLAHOMA CITY

TULSA
GRAND
CANYON

WILLIAMS

AMARILLO

CHICAGO

2. nap • Chicago
Félnapos városnézés: ismerkedés a 
„szeles várossal” az Egyesült Államok 
harmadik legnépesebb városával. A 
Michigan és az Adams sarkán „köte-
lező” megállni, hiszen ez a történel-
mi 66-os út kiindulási pontja. Délután 
szabad program, érdemes egy sé-
tát tenni a tóparton vagy kerékpároz-
ni a parkokban, s fejest ugrani a város 
csodálatos látnivalóiban és építészeti 

1. nap • Budapest - Chicago
Elutazás Budapestről Chicagóba menet-
rend szerinti repülőjárattal, átszállással. 
Érkezés a délutáni órákban, majd transz-
fer a szállodába. Szállás Chicagóban.

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Természeti
 látnivalók
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haladó utat tölgy- és szilfák szegélye-
zik. Szállás Oklahoma City-ben.

6. nap • Oklahoma City – 
Amarillo (kb. 420 km)
Az út Amarillo irányába folytatódik, 
ahol a Nagy Síkság bivalyos prérijein 
egykor a Kiowa és Komancs indiánok 
laktak. Ez maga a „valódi Texas”! Clin-
tonban, a Route 66 Múzeumban a 66-
os út hat évtizedes történelmét tekin-
tik meg. Szállás Amarillóban.

7. nap • Amarillo-Albuquerque 
(kb. 470 km)
Mielőtt Texast elhagyva Új-Mexikó-
ba folytatódna az utazás, látogatás a 
világhírű Cadillac farmra, ahol tíz, or-
rára állított és félig a homokba teme-
tett Cadillac várja, hogy kézjegyü-
ket rájuk grafitizzék a látogatók. To-
vábbutazás a komancs és tucumca-
ri indiánok földjén. Útközben Glenrio 
szellemvárosának felfedezése, ahol 
fél lábbal Új-Mexikóban, fél lábbal pe-
dig Texasban állhat az utazó. Az órá-
kat 60 perccel vissza kell állítani: ez itt 
a „Mountain Time Zone”. Öt államot 

már átszelve, három még hátra van 
a fantasztikus utazásból. Szállás Al-
buquerque-ben.

8. nap • Albuquerque 
Új-Mexikó legnagyobb városa a Rio 
Grande partjainál terjeszkedik és ren-
geteg izgalmas látnivalót tartogat. A 
Plazán a spanyol koloniális időkből 
származó régi épületek eredeti pom-
pájukban ragyognak, a hangulatos ét-
termekben, boltocskákban jól esik el-
időzni kicsit az idegenvezetővel tett 
gyalogos városnézést követően. Szál-
lás Albuquerque-ben.

9. nap • Albuquerque – Santa Fé – 
Albuquerque (kb. 200 km)
A mai napon alkalom nyílik az erede-
ti Old Route 66 életérzésének megta-
pasztalására Új-Mexikó állam főváro-
sának, Santa Fé-nek meglátogatásá-
val. Noha 1926-ban az eredeti 66-os 
út tartalmazta Santa Fé városát, 1937-
ben kikerült az útvonalból. Városné-
ző séta a különleges hangulatú, fes-
tői városnak, mely egykor pueblo indi-
án falu volt. Szállás Albuquerque-ben.

10. nap • Albuquerque – Holbrook 
(kb. 380 km)
Ezen a napon elhagyva Új-Mexikót, a 
nagy utazás Arizona államban foly-
tatódik tovább. Rövid megálló Gallup-
ban, mely ma egy régi vasúti csomó-
pont, ám egykor indián erőd volt. A táj 
ismét változik: a Petrified Forest Na-
tional Park megtekintése követke-
zik. Gyönyörű, színes, sziklává kövült 
fái egyedülálló látványt nyújtanak, az 
erózió lassú folyamata változtatta tö-
mör kővé a gigantikus méretű fákat. 
Szállás Holbrookban.

11. nap • Holbrook – Grand 
Canyon/Williams (kb. 390 km)
Irány tovább nyugat felé, ahol ezen a 
napon már a Grand Canyon vár! Meg-
állók a kilátópontokban, majd a me-
részebbek repülhetnek egy helikop-
teres kört a kanyon felett fakultatív 
program keretében. A panoráma és 
az élmény leírhatatlan. Búcsút véve a 
Grand Canyontól, visszatérés a 66-os 
úton Williamsbe, a remek városkába, 
ahol sok ajándékbolt és kávézó vár. 
Szállás Williamsben.

12. nap • Grand Canyon/Williams – 
Las Vegas (kb. 350 km)
A történelmi 66-os út leghosszabb 
megszakítás nélküli szakasza vezet a 
legendás Las Vegas városába. A 93-as 
úton Las Vegas felé véve az irányt, út-
közben pillantás a Hoover-gátra, az Ari-
zona és Nevada állam határán, a Color-
ado- folyóra épült erőmű-csodára. Az itt 
termelt áramot több száz mérföld hosz-
szú villamosvezetékek szállítják a kör-
nyező városok finomítóiba – többek 
között a neonvárosba, Las Vegasba is, 
mely ennek a napnak a végállomása. Az 
első számú látnivalókat itt a kaszinók 
jelentik, senki ne habozzon kipróbálni a 
szerencséjét! Szállás Las Vegasban.
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Chicago / Los Angeles – Budapest útvona-
lon átszállással, turista osztályon, illetékek, a körutazás alatt légkondicionált 
minibusszal, melyet az idegenvezető vezet, vagy választható bérautós közle-
kedéssel, 15 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi háromcsillagos) szállodák 
és innek kétágyas szobáiban ellátás nélkül, a leírás szerinti programok belépők-
kel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, borra-
valók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, a gép-
kocsibérlést választók számára a helyszínen felmerülő további költségek*.
*FONTOS TUDNIVALÓK: a gépkocsibérlést választók részére további, a hely-
színen felmerülő költségek adódnak, melyek: parkolási díj, üzemanyag költ-
ség, GPS bérlési díja, visszaszállítási díj. Ezek várható összege kb. 1000 USD/au-
tó, mely a helyszínen, az út során fizetendő. 
Az gépkocsibérlés feltétele: érvényes kártyaformátumú jogosítvány és a sofőr 
nevére szóló hitelkártya, melyen a letéti díjat zárolni fogják és azt a leadást kö-
vetően oldják fel. Az gépkocsibérlés tartalmazza a lopás és felelősség biztosítá-
sokat, korlátlan km használatot. A részvételi díj standard méretű gépkocsibér-
lést tartalmaz, felár ellenében SUV, vagy prémium kategória is kérhető.

2020. június 27. – július 13.  
Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 390 000 Ft/fő

3. személy - felnőtt 879 000 Ft/fő

Gépkocsibérléssel 
kapcsolatos költségek 
(a helyszínen fizetendő) kb. 1 000 USD/autó

Minimum létszám: 16 fő

Fakultatív programok árai:
(Minimum létszám: 10 fő)
Chicago Willis Tower 9 000 Ft/fő

Grand Canyon 
helikopterezés 79 000 Ft/fő

Las Vegas by night 29 000 Ft/fő

Universal Studios 
Hollywood 49 000 Ft/fő

13. nap • Las Vegas 
Itt az ideje ennyi utazás után meg-
pihenni kicsit, s élvezni és felfedezni 
Las Vegas városát. A világ egyik legna-
gyobb szórakoztató központja, a „Sin 
City” számtalan film és sorozat forga-
tási helyszíne volt már. Szabadidő a 
város forgatagának felfedezésére, ka-
szinózásra, a világ legjobb éttermei-
nek kipróbálására, vagy ejtőzésre egy 
pálmafás medenceparton. Fakulta-
tív program: Las Vegas by night; az esti 
program során testközelből lehet gyö-
nyörködni a legendás hotelek esti fé-
nyeiben. Szállás Las Vegasban.

14. nap • Las Vegas – Santa 
Monica – Los Angeles környéke
A  ma i  na p o n  Pas ade ná n ,  Lo s 

Angelesen, West Hollywoodon és Be-
verly Hills-en át megérkezés San-
ta Monicába, ahol hollywoodi véget 
érhet a Route 66 utazása. Érdemes 
az utolsó néhány háztömböt gyalog 
megtenni a mólón található legendás 
„End of the Trail” jelzéséig, mely hiva-
talosan a történelmi Route 66 nyu-
gati végét jelöli. A 66-os kalandorok 
mindig vegyes érzésekkel állnak meg 
itt, hogy sikerült teljesíteni ezt a cso-
dálatos utazást, melyről sok ember 
csak álmodik. Szállás Anaheimben.

15. nap • Los Angeles környéke
Megérkezés Los Angelesbe, az an-
gyalok városába. Ismerkedés a vá-
ros látnivalóival, félnapos városné-
zés Beverly Hills, a Rodeo Drive és a 

Hollywood Bouldevard megtekintésé-
vel. Délután szabadprogram pihenésre 
Santa Monica meseszép tengerpart-
ján, vagy fakultatív program keretében 
a Universal Studios Hollywood felfede-
zésére, mely a felnőtteknek is legalább 
akkora élmény, mint a gyerekeknek. 
Szállás Anaheimben.
 
16. nap • Los Angeles – Budapest
Utazás Los Angeles nemzetközi repü-
lőterére, ahol a bérautót választó uta-
sok leadják gépjárműveiket. Hazauta-
zás menetrend szerinti repülőjárattal, 
átszállással délutáni Budapestre.

17. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint a délutáni órákban.
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Napfényes 
Kalifornia

1. nap • Budapest – San Diego 
Elutazás Budapestről San Diegóba 
menetrend szerinti repülőjárattal, át-
szállással. Érkezést követően transzfer 
a szállodába. Szállás San Diegóban.

2. nap • San Diego 
Félnapos városnézés San Diegóban. A 
város hangulatát érezhetően befolyá-
solja az óceán és a mexikói határ kö-
zelsége. Hangulatos spanyol stílusban 
helyreállított óvárosában, a Balboa 
Parkban, vagy a Gaslamp Quarter-
ben sétálva a növényzet buja szépsé-
ge és a gyarmati kor emlékei nyűgö-
zik le a látogatókat. Délután fakulta-
tív sétahajózás az öbölben – a vízről 

kiváló rálátás nyílik a városra, a Coro-
nado szigetre és a Midway anyahajó-
ra. Szállás San Diegóban.

3. nap • La Jolla – 
Santa Monica – Los Angeles 
Az utazás fénypontját a Csendes-óce-
án partján fekvő városok nyújtják. La 
Jolla elegáns tengerparti üdülővá-
rosának felfedezése, melynek utcáin 
édességboltok, pékségek, galériák, ék-
szerüzletek sorakoznak. Délután to-
vábbutazás, séta Santa Monica ten-
gerparti sétányán és a tengerparti 
mulatságok helyszínén a híres mólón. 
Szállás Los Angelesben. 

4. nap • Los Angeles
Panorámás városnézés az „Angya-
lok Városában”: El Pueblo óváros, Be-
verly Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood 
Boulevardon a hírességek kéz- és láb-
nyomainak megtekintésével. Délután 
fakultatív látogatás a Getty Centerben, 
mely művészeti és kulturális központ-
ként számos gyűjteménynek ad ott-
hont. A komplexum névadója az olaj-
üzletből származó vagyonát egy külön-
böző történelmi korszakokból szárma-
zó, rendkívüli kollekció összegyűjtésébe 
fektette. Szállás Los Angelesben. 

SAN DIEGO

LA JOLLA

SANTA BARBARA

SANTA MONICA

LOS ANGELES

SOLVANG

MONTEREY

SAN FRANCISCO

CARMEL

MALIBU

Disney Hall, Los Angeles

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás
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és látnivaló
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 látnivalók
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5. nap • Malibu – 
Santa Barbara
Los Angeles metropoliszát elhagy-
va barátságos és gazdag települések 
váltják egymást a part mentén. Az el-
ső állomás Malibu, ahol olyan ne-
ves filmsztárok vásároltak villát, mint 
Jack Nicholson, Jennifer Aniston és 
Leonardo di Caprio. A mai nap végál-
lomása a gyarmati építészeti stílus 
gyöngyszeme: Santa Barbara. Itt ta-
lálható az egyetlen, megalapítása óra 
folyamatosan működő misszió Ka-
liforniában. Santa Barbarát fekvése 
és kellemes klímája miatt „Kalifornia 

királynőjének” is nevezik. Szállás San-
ta Barbarában. 

6. nap • Solvang – Monterey 
Elutazás a szárazföld belseje felé. Sol-
vang nevezetessége, hogy alapítóinak 
hála Dániában érezheti magát a láto-
gató, hiszen a Kis Hableány és a kör-
torony másolata is a városképet éke-
síti. A település fő utcáján szélmal-
mok és jellegzetes dán stílusban épült 
házak váltják egymást. A völgy híres 
bortermelő vidék, pihenésképpen ér-
demes csatlakozni egy borkóstolóra 
(helyszíni fizetéssel). Délután az uta-
zás folytatása Kalifornia legszebb pa-
noráma útján, mely egy regényíró 
szerint „a föld és a tenger találkozá-
sának legnagyszerűbb helye az egész 
világon”. A lélegzetelállító sziklás öb-
lök és parkok között könnyű sétával 
elérhető a part. Szállás Monterey-ben.

7. nap • Monterey – 
Carmel – San Francisco 
Monterey a mai napig őrzi halászki-
kötői karakterét, az egykori halfeldol-
gozó helyén a Cannery Row negye-
dében azonban ma már felújított ét-
termek, üzletek várják a vendégeket. 

Carmel festői városkája teli antikvi-
tás üzletekkel és művészeti galériák-
kal a környék kulturális rendezvénye-
inek ideális helyszíne. Délután az út 
végállomása következik. A narancs-
vörösre festett világhírű függőhíd 
méltán vált a város jelképévé. Szállás 
San Franciscóban.

8. nap • San Francisco
Városnézés a páratlan elhelyezkedé-
sű, meredek utcák jellemezte város-
ban: Golden Gate híd, Kínai negyed, 
Fisherman’s Wharf, az Alamo Square 
viktoriánus házai, Városháza, Union 
Square, Telegraph Hill, Coit Tower, 
Transamerica piramis. Délután fakul-
tatív programlehetőség: az Alcatraz 
börtönszigetre, melynek leghírhed-
tebb lakója Al Capone volt. Szállás 
San Franciscóban.

9. nap • San Francisco – 
Budapest 
Délelőtt szabadprogram. Kijelentkezés 
a szállodából, transzfer a repülőtérre, 
hazautazás átszállással Budapestre. 

10. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend szerint. 

Gyermek ár: legfeljebb két 6-12 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! A beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – San Diego / San Fran-
cisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicio-
nált minibusszal, illetékek, 8 éjszakai szállás középkategóriájú szállodák két-
ágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépők-
kel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, bor-
ravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. márc. 11-20., okt. 25. - nov. 3.
Kétágyas szobában 867 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 167 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 827 000 Ft/fő

Gyermek ár (6-12 éves) 467 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Sétahajózás 20 000 Ft/fő

Getty Center 9 000 Ft/fő

Alcatraz-sziget 29 000 Ft/fő
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1. nap • Budapest – Atlanta
Elutazás Budapestről Atlantába me-
netrend szerinti repülőjárattal, átszál-
lással. Érkezést követően transzfer a 
szállodába, szállás Atlantában.

2. nap • Atlanta
Városnézés a nyüzsgő, modern met-
ropoliszban és ismerkedés a város 

A titokzatos Dél
„Elfújta a szél”

egyik leghíresebb személyének , Margaret 
Mitchell-nek a történetével. Legismer-
tebb regénye az Elfújta a szél az ame-
rikai polgárháború viharos időszakát 
mutatja be egy gazdag ültetvényes 
család egyik lányának kalandos, ne-
hézségektől sem mentes életútján ke-
resztül. Délután látogatás a Road to 
Tara múzeumban és a Stately Oaks 

Történelmi ültetvények

A legendás helyszíneken több-
száz éves tölgyek és gyarmati 
épületek mesélnek a polgárhábo-
rú előtti időkről.

ATLANTA

CHARLESTON

NEW ORLEANS

SAVANNAH

TALLAHASSEE

ST. AUGUSTIN 

PENSACOLA
BEACH

MOBILE

Magyar
Idegenvezető
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körutazás
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ültetvényen, melyről a regényben sze-
replő híres birtokot, Tarát mintázta az 
írónő. Itt a film számos relikviája meg-
tekinthető, köztük eredeti kosztümök, 
melyeket Clark Gable és Vivien Leigh 
viseltek. Szállás Atlantában.

3. nap • Augusta – Charleston
Reggelit követően utazás Augustába, 
mely a dél második legrégebbi váro-
sa, egyben a golfmesterek tornájá-
nak helyszíne. Délután érkezés a ha-
misítatlan déli hangulatot árasztó 
Charlestonba. Séta a macskaköves 
utcákon, ahol jellegzetes verandás 
házak bújnak meg a mohával benőtt 
tölgyek takarásában. Este fakulta-
tív programlehetőség: lovaskocsiká-
zás a belvárosban. Szállás Charles-
ton környékén.

4. nap • Charleston
Városnézés a dél ékköveként számon-
tartott Charleston óvárosában, mely a 
természeti katasztrófák és a polgárhá-
ború viszontagságai ellenére az Egye-
sült Államok talán legjobban megóvott 
települése. Látogatás a Boone Hall ültet-
vényen, amelynek több száz éves töl-
gyek övezte sétánya a dél szimbóluma, 

s számos híres filmben szerepelt. Szál-
lás Charleston környékén.

5. nap • Beaufort – Savannah
Reggeli után utazás délre, útközben 
érintve Port Royal szigetén találha-
tó Beaufort városkát, amely jellegze-
tes, épségben megőrzött háború előt-
ti épületei miatt több film, például a 
Forrest Gump helyszínéül is szolgált. 
Délután érkezés Savannah-ba, a vi-
lág egykori legnagyobb gyapotkikö-
tőjébe. Az ültetvények fénykorában a 
helyiek diktálták a gyapottőzsde vi-
lágpiaci árait, és bár a polgárháború 
Georgia nagy részét elpusztította, Sa-
vannah csodával határos módon ép-
ségben maradt. Az épületek többsége 
több száz éves, állaguk megőrzésére 
komoly gondot fordítanak, némelyik 
a nyilvánosság számára is látogatha-
tó. Városnézés az óvárosban, látoga-
tással a hajdani folyóparti gyapotrak-
tárakban, melyek ma üzletekként és 
éttermekként szolgálnak. Szállás Sa-
vannah környékén.

6. nap • St. Augustine – 
Tallahassee
Utazás Georgia partvonalát követve 

délre. Délután érkezés a Napsütöt-
te Államként ismert Florida északi ré-
szére, ahol pihenő az 1565-ben spa-
nyolok által alapított, elbűvölő St. Au-
gustine városkában. Ez az Egyesült 
Államok legrégebbi ma is lakott euró-
paiak által alapított városa és kikötő-
je. Továbbutazás Florida központjába, 
Tallahassee-ba, ahol szállás.

7. nap • Pensacola
Reggeli után utazás nyugat felé, a Me-
xikói-öböl partján. Ismerkedés Pensa-
colával, mely egyike Florida legismer-
tebb üdülőhelyeinek, köszönhetően 
több mérföld hosszú homokos part-
vonalának, amelyek egy része termé-
szetvédelmi terület. Szállás Pensaco-
la Beach-en, pihenés a tengerparton.

8. nap • Pensacola üdülőhelye
Egész napos pihenés és szabad-
program a floridai tengerparton. A 
hófehér homokú, kristálytiszta vi-
zű strandok tökéletes kikapcsoló-
dást nyújtanak, jól kiegészülve az 

Charleston város a 
névadója a jazz korszak 
híres, közel 100 éves 
társastáncának.
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éttermek és üzletek kínálatával . 
Szállás Pensacola Beach-en.

9. nap • Mobile – New Orleans 
Továbbutazás New Orleans-ba. Útköz-
ben megálló Mobile-ban. Az 1702-ben 
alapított alabamai kikötőváros egyike 
a legjelentősebbeknek az öbölben. Dél-
után érkezés a kreol kultúra központjá-
ba, New Orleansba. A jazz zene fellegvá-
ra igazi olvasztótégelye a népeknek, ahol 
az építészetet és a gasztronómiát má-
ig meghatározzák a spanyol, francia, 
karibi, afrikai és angolszász gyökerek. 

Fakultatív dixie-land zenés vacsora egy 
folyami hajón. Szállás New Orleansban.

10. nap • New Orleans
Séta a francia negyedben, a Bourbon 
Streeten, ahol a szűk utcákat övező 
vaserkélyes házak a város jelképévé 
váltak. Utazás a hangulatos helyi vil-
lamossal, majd délután szabad prog-
ram. Szállás New Orleansban.

11. nap • New Orleans – Budapest
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre 
és utazás két átszállással Budapestre.

12. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend függvé-
nyében.

Gyermek ár: legfeljebb két 12 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon 
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is.
Figyelem! A beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, 
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Atlanta / New Orleans – Bu-
dapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autó-
busszal, illetékek, 10 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szállodák és Inn-
ek kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belé-
pőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, borra-
valók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. ápr. 29. - máj. 10., 
szept. 27. - okt. 8. 
Kétágyas szobában 937 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 167 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 847 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 467 000 Ft/fő

Minimum létszám: 8 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 8 fő)
New Orleans – 
hajós vacsora 35 000 Ft/fő

Charleston – 
lovaskocsikázás 19 000 Ft/fő

Mississippi gőzös, New Orleans

44 USA és Kanada



1. nap • Budapest – Vancouver 
Elutazás Budapestről Vancouverbe 
menetrend szerinti repülőjárattal, át-
szállással. Érkezést követően transzfer 
a szállodába. Szállás Vancouverben.

Nyugat-kanadai 
nemzeti parkok

2. nap • Vancouver – 
Campbell River 
Félnapos városnézés Vancouverben. 
A város kialakulásában a legnagyobb 
szerepet azon kínai munkások ját-
szották, akiket először az arany von-
zott Kanadába, azután pedig a vasút 
építése miatt érkeztek Ázsiából. A kí-
nai kolónia ma is számottevő, emlé-
kei jelen vannak a Chinatownban, il-
letve a közeli Ming stílusú kínai kert-
ben is, mely felüdülést nyújt a nagy-
város forgatagában. Az óváros, a 
Gastown eredeti macskaköves ut-
cácskáival, a gőzmotoros órával és az 
alapító „Gassy” Jack szobrával azokra 
az időkre emlékeztet, amikor a város 
kikötőként és kereskedelmi központ-
ként vált híressé. A városnézés folyta-
tásaként másfél órás komputazás Na-
naimo-ba. Útközben sasok, fókák és 
akár még kardszárnyú delfin is látha-
tó. Szállás Campbell River-ben.

3. nap • Campbell River 
A sziget északi részén elhelyezkedő 
helység a lazachorgászat fővárosa. 

Több jelentős lazacfaj, többek között a 
királylazac is ezen a vonulási útvona-
lon úszik fel minden évben az ívási te-
rületére. Félnapos szabadprogram a 
környék felfedezésére, majd 4 órás ha-
jós szafarin lehetőség nyílik a bálnák 
megfigyelésére. Szállás Campbell Ri-
ver-ben.

4. nap • Campbell River – 
Chemanius – Victoria
Visszautazás Nanaimo kikötőjébe. Út-
közben rövid séta a MacMillan park-
ban, a douglas fenyők és vöröscédru-
sok között. Akad olyan vastag törzsű 
fa, amelyiket 5 ember ér csak körül. 
Ezen a napon Chemainus városa vár 
felfedezésre, ahol a helyi művészek 
hatalmas és látványos falfestmé-
nyekkel díszítették ki az épületek kül-
ső falait. A műalkotások témája a vá-
ros története: az őslakosok és a telepe-
sek mindennapjait örökíti meg. Szállás 
Vic toriában. 

5. nap • Victoria
Délelőtt városnézés,  a kel lemes, 
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régimódi tengerparti város legszebb 
látnivalóinak felfedezésével: a Bea-
con Hill zöldellő parkja, a Royal Bri-
tish Columbia múzeum, a festői kikö-
tő és a Parlament épülete, melynek es-
ti fényei visszatükröződnek az öböl vi-
zén, valamint a város ékességének 
tekintett Empress Hotel borostyánnal 

befuttatott épülete. Délután szabad-
program. Szállás Victoriában.

6. nap • Victoria – 
Harrison Hot Springs 
Délelőtt látogatás a Butchart Gardens 
egykori kőfejtőből kialakított kertben, 
melyben a világ különböző tájairól 

származó ritka növényeket tekinthet-
nek meg. A sziklakertre a legszebb rá-
látás felülről nyílik, érdemes felmász-
ni a hatalmas sziklára. Nyaranta a ró-
zsák illata belengi a környéket, ver-
senyre kelve a liliomokkal. Az út a 
Fraser völgyön vezet keresztül, Harri-
son Hot Springs-be, a hőforrásáról hí-
res városba. Az ásványi anyagokban 
gazdag forrásokat először az ősla-
kos indiánok használták orvosi célok-
ra, manapság a látogatók számára a 
gyógyhatása mellett a relaxációs ha-
tása a legfontosabb. Szállás Harrison 
Hot Springs-ben.

7. nap • Harrison Hot Springs – 
Fraser Canyon – Kamloops 
Utazás a Thompson-Okanagan ré-
gión keresztül, ahol változatos lát-
kép tárul az utazó elé: zsályacserjé-
vel benőtt kopár domboldalak állnak 
szemben a buja növényzettel dicse-
kedő hegyvonulattal. Továbbutazás 
a Fraser Canyon-ba, ahol a Pokol Ka-
pujának örvénylő folyama tekinthe-
tő meg. Átkelés a folyó felett 153 mé-
ter magasságban libegővel. Szállás 
Kamloopsban.

8. nap • Kamloops – Jasper
Elutazás a természeti szépségekben 

Wells Gray a vízesések 
hazája: 39 zuhatagot rejt 
az érintetlen, vad vidék.

Butchart Gardens, Victoria
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Gyermek ár: legfeljebb két 10-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy 
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db franciaágyon történik az elhe-
lyezés gyermekek és felnőttek esetén is
Figyelem! A beutazáshoz Kanadába ETA engedély szükséges, melynek ügyin-
tézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Vancouver / Calgary – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autó-
busszal, illetékek, 10 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szállodák kétágyas 
szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, ma-
gyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ETA engedély, borravalók, baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. augusztus 9–20.
Kétágyas szobában 1 246 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 497 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 1 067 000 Ft/fő

Gyermek ár (10–16) 1 027 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

gazdag tájon át Jasperbe. Útközben a 
Clearwater és a csodálatos Wells Gray 
Park vízeséseiben gyönyörködhetnek, 
majd a terület vadvilágának felfede-
zése következik, hiszen számos ma-
dár- és szarvasfaj, és fekete medve él 
a parkban. Átszelve a Yellowhead-há-
gót, látható a kanadai Sziklás-hegy-
ség legmagasabb csúcsa, a Mount 
Robson. Szállás Jasperben.

9. nap • Jasper – 
Lake Louise – Banff
Kora reggel indulás az Icefield Park- 
way-en, a világ legszebb panorá-
maútján a gleccserek lenyűgöző 

világába. Rövid megálló az Athabas-
ca- és a Sunwapta-vízeséseknél, út-
ban az Athabasca-gleccserhez, ahol 
lehetőség van egy túrát tenni a jég-
mezőkön egy speciálisan erre a cél-
ra kialakított járművel (Ice Explorer). A 
tiszta vizű hegyi Bow és Peyto tavak 
már a Banff Nemzeti Parkhoz tartoz-
nak, mely az UNESCO Világörökség 
részét képezi. Szállás Banff-ben.

10. nap • Banff Nemzeti Park
Kanada legrégebbi nemzeti parkját 
1885-ben alapították, miután a vas-
útépítő munkások hőforrásokra buk-
kantak. Az ámulatba ejtő természeti 

park az egész ország legszebb tá-
jait foglalja magában, számtalan 
tó és hegyvidéki tájak váltják egy-
mást kanyonokkal és völgyekkel. A 
park egész évben látogatható: nyá-
ron a túrázók, vízisportot kedvelők, 
télen pedig a síelők veszik birtokuk-
ba. Szállás Banff-ben.

11. nap • Banff – Calgary
Reggel elutazás az 1988-as téli olim-
pia helyszíneként ismert Calgaryba, 
ahol félnapos program keretében is-
merkedés a látnivalókkal. A város kel-
lemes ötvözete a mai nagyvárosokra 
jellemző felhőkarcolóknak és a vízpart 
mentén kialakított számos sétánynak 
és parknak. Transzfer a repülőtérre, 
hazautazás átszállással Budapestre. 

12. nap • Budapest
Megérkezés a menetrend szerint Bu-
dapestre.

Banff Nemzeti Park
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