
Ezerarcú 
Portugália 

1. nap • Lisszabon
Utazás a kora reggeli órákban me-
netrend szerinti repülőjárattal Lisz-
szabonba. Megérkezést követően fél-
napos városnézés a portugál főváros-
ban: a középkori Szent György vára és 
a híres Alfama negyed, a Szent-Jero-
mos kolostor (a kerengőbe a belépő a 
helyszínen fizetendő) és a Belém-to-
rony (kívülről) megtekintése szerepel 
a programban. Délután a szállás el-
foglalása. Szállás Lisszabonban.

2. nap • Lisszabon - Sintra
Reggelit követően a hangulatos Sint-
ra városába vezet az út, ahol rövid 
séta és a XVI. századi Királyi Palota 

megtekintése szerepel a programban. 
Továbbutazás autóbusszal a festői 
szépségű Cabo da Rocá-hoz, Euró-
pa legnyugatibb pontjához. A tengerbe 
nyúló sziklaszirtről lenyűgöző látvány 
tárul a kéklő óceánra. Délután szabad 
program. Szállás Lisszabonban.

3. nap • Óbidos – Nazaré – 
Batalha - Fatima
Elutazás autóbusszal Óbidosba, a 
hangulatos, dombtetőre épült, falak-
kal védett kis faluba, amelyet hófehér 
házai tesznek jellegzetessé. Továbbu-
tazás Nazarébe, a bájos halászfaluba, 
ahol rövid szabadidő, majd Batalhá-
ba, ahol a Világörökség részét képező 
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kolostor megtekintése. A kolostor Por-
tugália egyik építészeti remeke, ká-
polnájában van eltemetve Tengerész 
Henrik, a híres felfedező. Késő délután 
megérkezés Fatimába, a világhírű bú-
csújáróhelyre. Szállás Fatimában.

4. nap • Fatima – Portó – 
Ofir – Vila Nova de Gaia
Reggelit követően utazás Portóba, 
mely az ország egyik legkülönlege-
sebb hangulatú városa borospincéi-
vel, a Ribeira-negyed színes cserepes 
házaival és az Eiffel tervezte kétszin-
tes híddal. A városnézést követően lá-
togatás egy borospincében, borkós-
tolóval. Szállás Vila Nova de Gaiaban.

5. nap • Ofir – Braga – 
Viana do Castelo
Elutazás Bragába, amelyet számos 
temploma miatt a „portugál Rómá-
nak” is neveznek. A történelmi város-

rész megtekintése a Jó Jézus bú-
csújáró templommal, amely egy ma-
gas hegyen emelkedik. Továbbutazás 
Ponte de Limába, a zöld bor városá-
ba, majd a XVI. századi Viana do Cas-
telo városka érintésével visszautazás 
Portóba. Szállás Vila Nova de Gaiaban.

6. nap • Coimbra – 
Tomar – Estoril
Reggeli után utazás Coimbrába, Eu-
rópa egyik legrégibb egyetemi váro-
sába, amely a XII. században az or-
szág és királyság központja volt. Vá-
rosnézés keretében a Katedrális és a 
híres egyetemi könyvtár megtekin-
tése. Továbbutazás a lisszaboni ten-
gerpartra. Útközben látogatás Tomar-
ban, a templomok városában, ahol a 
Krisztus-rendi kolostor megtekinté-
se szerepel a programban. A kora es-
ti órákban megérkezés Estorilba, a 
szállás elfoglalása.

7. nap • Estoril
Egész nap szabad program, üdülés 
a tengerparton  reggelivel.

8. nap • Estoril – Lisszabon
Délelőtt szabad program. Délután lá-
togatás a Nemzetek Parkjában, mely 
a 2008-as Világkiállítás helyszíne volt. 
Szabadidő keretében az Ócenárum 
megtekintése (a belépőjegy a helyszí-
nen fizetendő). Este transzfer a lissza-
boni repülőtérre, visszautazás az éjjeli 
órákban Budapestre.

9. nap • Budapest
Érkezés Budapestre a hajnali órákban.

Fontos információ: A 2020. márciusi időpontban az utazás egy nappal 
hosszabb (10 nap/8 éjszakás)! A csoport a fenti program első napját meg-
előző napon, délután utazik Lisszabonba. Az érkezést követően transzfer a 
szállodába, majd szállás Lisszabonban. A lisszaboni városnézés másnap 
reggel indul a szállodából fenti program első napja szerint, majd innentől a 
program változatlan.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjárattal a Budapest – Lisszabon – Budapest útvonalon tu-
rista osztályon, illetékek, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éj-
szakai szállás júliusban és 8 éjszakai szállás márciusban helyi négycsilla-
gos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a felsorolt programok belépőkkel,, 
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió (7 vagy 8 vacsora) felára, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. március 12-21. – 8 éjszaka
Kétágyas szobában 414 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 514 000 Ft/fő

2020. július 11-19. – 7 éjszaka 
Kétágyas szobában 429 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 529 000 Ft/fő

Félpanzió (7 vacsora)
felára (július) 46 000 Ft/fő

Félpanzió (8 vacsora)
felára (március) 52 000 Ft/fő 

Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben: 2020. október
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Portótól Santiago 
de Composteláig

1. nap • Portó
Elutazás Portóba a kora reggeli órák-
ban lisszaboni átszállással. Megérke-
zés a késő délelőtti órákban Portugália 
második legnagyobb városába, mely-
nek történelme egészen a római korig 
nyúlik vissza. Félnapos panoráma vá-
rosnézés során ismerkedés a gyönyö-
rű portugál város látnivalóival: Av. Dos 
Aliados (főtér), Praca da Batalha, Por-
to katedrális, Santa Catarina sétálóut-
ca, Boavista, Casa da Música, Foz do 
Douro, Szent Ferenc templom, Tőzsde-
palota, majd a színes Ribeira negyed 

és a folyó felett átívelő Eiffel híd. A vá-
rosnézés után kb. 50 perces hajóki-
rándulás a Douro folyón, amely során 
megcsodálható Porto és a hozzáépült 
Gaia hat hídja és a város látnivalói a 
víz felől. Ezt követően utazás a Portó-
val szemben, a Douro folyó túlpartján 
lévő Vila Nova de Gaia városába, ahol 
a híres, történelmi borospincék is ta-
lálhatók. Látogatás egy borospincé-
ben, ahol a borkészítéssel való ismer-
kedés mellett a híres portói borok kós-
tolására is lehetőség nyílik. Késő dél-
után a szálláshely elfoglalása. Szállás 
Vila Nova de Gaiában.

2. nap • Portó (Douro-völgy)
Porto további felfedezése egyénileg, 
vagy egész napos fakultatív kirándu-

lás: hajózás a Douro folyón a híres bo-
rokat adó festői Douro-völgy mentén. 
Az elvarázsolt völgynek is nevezett ré-
gió Portugália egyik legszebb termé-
szeti látnivalója. A kanyargó folyó men-
tén húzódó Alto Douro borvidék lankás 
tájegysége az UNESCO Világörökségé-
nek része. Utazás reggel Porto kikötőjé-
be, majd onnan hajózás felfelé a Douro 
folyón Régua városába. Az út során fel-
tárulnak a folyó felett magasodó drá-
mai szépségű táj szőlőültetvényei, fal-
vai, városai. Útközben ebéd a hajón egy 
pohár portóival. Megérkezés Régua vá-
rosába a délutáni órákban, ahonnan 
visszautazás vonattal Portóba. A részt-
vevők a gyönyörű azulejos csempékkel 
díszített Sao Bento vonatállomásra ér-
keznek. Szállás Vila Nova de Gaiában. 
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3. nap • Guimares – 
Braga – Ponte de Lima – 
Viana do Castelo
Egész napos kirándulás Észak-Portu-
gália legszebb városainak felfedezésé-
vel. Először utazás Guimares-be, Por-
tugália „bölcsőjébe”, ahol az ország el-
ső királya született. Középkori műem-
lék épületeinek köszönhetően 2001 
óta az UNESCO Világörökségének ré-
sze. Továbbutazás Bragába, Portugá-
lia egyházi központjába, amely a ró-
mai időkben Galícia központja volt. A 
Jó Jézus Búcsújáró hely megtekinté-
se után séta a városban, a katedrális 
megtekintésével.  Utazás a híres zöld 
borok (vinho verde) vidékére, Ponte de 
Limába, amely a Lima folyón átívelő 
középkori zarándok-hídról kapta a ne-
vét, végül a bájos középkori Viana do 
Castelo városkába. Szállás a tenger-
parti Vila Praia de Âncora üdülőváro-
sában.

4. nap • Santiago de
 Compostela
Utazás autóbusszal Észak-Spanyolor-
szágba, Santiago de Compostelába, Ga-
lícia fővárosába, a Szent Jakab-út vég-
állomására, amely a világ negyedik leg-
nagyobb katolikus zarándokhelye. Meg-
érkezés a késő délelőtti órákban, majd 
félnapos városnézés helyi idegenveze-
tővel. A város legkiemelkedőbb látniva-
lója, a katedrális megtekintése, amely 
Spanyolország legnagyobb román ko-

ri temploma és oltára feltételezhetően 
Szent Jakab apostol sírját őrzi.  A helyiek 
szerint az árkádos, köves utcák, esőben 
nyújtják a legvarázslatosabb látványt, 
amikor a város szinte ragyog. Szállás 
Santiago de Compostelában.

5. nap • Santiago de 
Compostela (Rias Baixas) 
Szabadprogram Santiago de Compos-
tela további felfedezésére egyénileg, 
vagy egész napos fakultatív autóbu-
szos kirándulás Galícia gyönyörű part-
vidékére, a Rias Baixas régiójába, mely-
nek jelentése: alacsony folyók. A négy 
folyótorkolatból álló együttes Galícia 
dél-nyugati partjainál található, az alsó 
partszakaszok a szárazföldbe mélyen 
benyúló öblökkel szabdalják a vidéket. 
Muros érintésével utazás a Finister-
ra-fokhoz, ahol a „világvége” világító-
torony található. Ebéd után továbbu-
tazás Pontevedra történelmi városába 
Lanzada, Sanxenxo és Combarro festői 
tengerparti városkák érintésével. Visz-
szatérés Santiago de Compostelába. 

6. nap • Vigo – Praia de Ofir
Reggeli után elutazás autóbusszal Vi-
góba, Galícia legnagyobb városá-
ba, ahol szabadidő ebédre. Séta a vá-
ros híres halászkikötőjénél (Darsena, 
del Berbés), ahol a középkori hangula-
tú halásznegyed, a Barrio del Berbés is 
található. Továbbutazás Porto irányá-
ba a festői óceánpart mentén. Megér-

kezés Ofir óceánpartjára, ahol a szál-
láshely elfoglalása. 

7. nap • Aveiro – Portó
Délelőtt szabadidő pihenésre az óce-
ánparton. Indulás a déli órákban a kb. 
másfél órás autóbusz útra lévő Ave-
iro városába, mely szecessziós épü-
leteivel, a régi negyed fehérre meszelt 
házaival és kanyargó csatornáival az 
egyik legszebb tengerparti város Portu-
gáliában. Félnapos program keretében 
városnézés és kirándulás jellegzetes, 
színesre festett portugál csónakokkal 
a várost átszelő Moliceiros-okon - csa-
tornákon. Délután visszautazás Portó-
ba, ahol szabadidő vacsorára, vásár-
lásra. Este transzfer a repülőtérre, el-
utazás menetrend szerinti járatokkal, 
átszállással Budapestre.

8. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a hajnali 
órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjárattal a Budapest – Porto – Budapest útvonalon lisszaboni át-
szállással, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, il-
letékek, 6 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban 
reggelivel, a felsorolt programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió (6 vacsora italfogyasztás nél-
kül), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 17–24.
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 479 000 Ft/fő

Félpanzió 
(6 vacsora) felára* 39 000 Ft/fő

Minimum létszám: 25 fő
*A félpanzió min. 15 fő jelentkezése esetén 

vehető igénybe.

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Douro-völgy ebéddel 49 000 Ft/fő

Rias Baixas ebéddel 39 000 Ft/fő

Előkészületben: 
2020. szeptember
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Lisszaboni városnézéssel

Madeira dús nö-
vényzetét közel 
800 növényfajta 
alkotja, klímájának 
köszönhetően 
egész évben virág-
zik a sziget.

Magyar
Idegenvezető
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Madeira

1. nap
Elutazás a májusi időpontban a dél-
utáni órákban, az augusztusi időpont-
ban a kora reggeli órákban menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, lisszaboni át-
szállással Funchalba. Megérkezést kö-
vetően transzfer a szállodába, a szál-
lás elfoglalása, szabad program.  

2. nap
Reggeli után félnapos városnézés 
Funchalban: a XV. században épült 
katedrális megtekintése, majd látoga-
tás a helyi piacon, ahol a színpompás 
virágok, gyümölcsök mellett a halpiac 

gazdag kínálata is szemügyre vehető. 
Ezt követően egy borospincében a hí-
res madeira bor kóstolására is lehető-
ség nyílik. Látogatás a botanikus kert-
be, melyben számos lenyűgöző nö-
vény látható a világ különböző tájairól. 
Visszautazás a szállodába autóbusz-
szal, délután szabad program.

3. nap
Reggeli után egész napos kirándu-
lás a sziget nyugati részébe. Kora déle-
lőtt séta Câmara de Lobosban, egy fes-
tői halászfaluban, mely Winston Chur-
chill kedvenc tartózkodási helye volt. 
A következő megálló a Cabo Girão fok, 
melynek szabadtéri kilátójából lélegze-
tállító a panoráma, a hatalmas szik-
latömb 580 méterrel emelkedik a ten-
ger fölé. Továbbutazás a sziget északi 

partjára az Encumeada-hágón keresz-
tül. Érkezés egy gyönyörű panoráma-
úton Porto Monizba, Madeira észak-
nyugati csücskébe, mely szabadtéri 
medencéiről ismert. Ebéd egy helyi ét-
teremben, majd rövid szabadidő. Dél-
után utazás az 1400 méteres magas-
ságban lévő Paúl da Serra fennsíkra. Ez 
a kietlen, mocsaras vidék pont az ellen-
téte a buja növényzettel borított tenger-
part közeli területeknek. Visszautazás a 
szállodába.

4. nap
Reggeli, majd egész napos kirándulás a 
sziget keleti tájaira. Camacha elsősor-
ban a kosárfonó kézművesek munkái-
ról ismert, ahol nádból, vesszőből ké-
szült használati tárgyakat lehet meg-
csodálni. Utazás a sziget harmadik 
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legmagasabb pontjához (Pico Arieiro 
- 1810 m), ahonnan a környező, lenyű-
göző hegyekre, völgyekre nyílik kilátás. 
Ribeiro Frio-ban, a Nemzeti Parkban 
pisztrángtelep látogatás, majd ebéd egy 
helyi étteremben. Ezután Santana vi-
lágszerte ismert háromszögletű házai 
közötti sétával válik feledhetetlenné a 
kirándulás. Útközben 670 m magasból 
(Portela) az északi part sziklaképződ-
ményeire gyönyörű kilátás nyílik, majd 
Machico településen át - ahol az első 
felfedezők szálltak partra - visszatérés 
Funchalba.

5. nap
Reggeli után félnapos városnézés kö-
vetkezik. A Funchal felett emelkedő 
apró településhez felvonó visz fel.  A 
helynek magyar vonatkozása is van: 
itt élte le utolsó éveit IV. Károly, az utol-
só magyar király, sírhelye a monté-i 
Miasszonyunk templomban látható. A 
vállalkozó szelleműek kipróbálhatják 
a híres szánkót, a tobogánt, mellyel he-
lyi férfiak irányításával csúszhatnak le 
a meredek aszfaltozott úton, feledhe-
tetlen pillanatokat átélve. (A szánkó-
zás nem kötelező, díja a helyszínen fi-
zethető, kb. 15-20 EUR/fő). Az izgalmas 

program után tovább utazás Eira Do 
Serrado kilátóponthoz, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik az Apácák völgyé-
re és Madeira két legmagasabb pontjá-
ra a Pico Arieiro és a Pico Ruvio hegy-
csúcsokra. Visszautazás a szállodába.  

6. nap
Korai reggeli (hidegcsomag), majd 
transzfer a funchali repülőtérre, uta-
zás Lisszabonba.  Érkezés után egész 
napos városnézés a portugál főváros-
ban: a program első állomása a város 
legrégibb része, a híres Alfama negyed. 
A Santa Luzia kilátóhelytől csodálatos 
panoráma nyílik a Tejo folyóra. Séta 
a Praca do Comercio tér, a Rossio tér 
és a Chiado és Bairro Alto negyedben, 
mely utóbbi kávézóiról és nyüzsgő éj-
szakai életéről ismert. Ebéd egy he-
lyi étteremben, majd a Belém- torony 
megtekintése, mely a főváros egyik 
legnépszerűbb jelképe. Következő lát-
nivaló a torony szomszédságában ta-
lálható Szent-Jeromos kolostor. A ha-
talmas, gazdagon díszített, elképesz-
tően bőséges történelmi háttérrel ren-
delkező kolostor Belém városrészben, 
a parthoz közel található. Az erede-
tileg itt álló kápolnát, amely a hiero-

nimita rend otthona volt, még Ten-
gerész Henrik portugál uralkodó épít-
tette. A jelenlegi épületet már I. Má-
nuel király parancsára építették, aki 
a Szentszéktől kért engedélyt a Te-
jo folyó partján álló épület létrehozá-
sára. Miután Vasco de Gama vissza-
tért felfedezőútjáról, az épület külön-
leges jelentőségre tett szert, a portugál 
terjeszkedés és a földrajzi felfedezé-
sek egyik jelképévé vált. Ezután a fo-
lyó partján haladva panoráma város-
nézés, majd rövid szabadprogram. Az 
esti órákban transzfer a repülőtérre, 
utazás Budapestre.

7. nap
Megérkezés Budapestre a kora regge-
li órákban. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjárattal a Budapest – Lisszabon – Funchal – Lisszabon 
– Budapest útvonalon, turista osztályon, illetékek, a transzferek és városné-
zések légkondicionált autóbusszal, 5 éjszaka szállás négycsillagos szálloda 
kétágyas szobáiban, reggeli az utazás teljes időtartama alatt. két félnapos és 
két egész napos kirándulás Madeirán, egész napos városnézés Lisszabonban 
ebéddel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 25–31.
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 469 000 Ft/fő

Félpanzió 
(5 vacsora) felára 49 000 Ft/fő

2020. augusztus 15–21.
Kétágyas szobában 439 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 519 000 Ft/fő

Félpanzió 
(5 vacsora) felára 49 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő



1. nap • Budapest – Edinburgh
Elutazás Skóciába a kora reggeli  
órákban. Az érkezést követően buszos 
városnézés Edinburgban, látogatással 
a Szent Egyed Székesegyházban. Va-
csora és szállás Edinburgh környékén.

2. nap • Edinburgh
Reggeli után városnézés Edinburgh-

ban: a vár megtekintése, majd séta a 
híres „Királyi mérföld”-ön, a Royal mi-
le-on, ami az UNESCO Kulturális Vi-
lágörökség része és az óváros köz-
pontja. Séta a Holyroodhouse Palotá-
hoz, a jelenlegi királyi rezidenciához, 
majd délután látogatás a Britannia 
Királyi Yachtnál. Vacsora és szállás 
Edinburgh környékén.

3. nap • Edinburgh – 
Pitlochry – Inverness
A reggelit követően elhagyva Edin-
burgh városát, utazás a Felföldre.
Látogatás és whisky kóstoló egy he-
lyi lepárlóban. A festői kisváros Pit-
lochry és viktoriánus épületeinek 
megtekintése, majd látogatás a Bla-
ir Atholl kastélyban. Több mint 30 
gazdagon díszített szobájában ere-
deti bútorok, festmények találhatók, 
viktoriánus báltermét 175 agancs 

EDINBURGH

CAWDOR

PITLOCHRY

FALKIRK

STIRLING

INVERNESS

LOCH
NESS-I TÓ

GLASGOW

Skócia
A legendák földjén

díszíti. Vacsora és szállás Inverness 
környékén.

4. nap • Inverness – 
Loch Ness – Cawdor 
A reggelit követően utazás a 38,5 km 
hosszú Loch Ness-i tó vidékére. Hajó-
kázás a tó szörnyéről elhíresült, legen-
dák övezte tavon, látogatással a par-
ton magasodó festői Urquhart vár-
nál. Rövid városnézés Invernessben. 
Délután látogatás Cawdor-nál, Skó-
cia egyik legromantikusabb kasté-
lyánál, amely Shakespeare Macbeth-
jében is szerepel, és az Elgin székes-
egyház romjainál. Vacsora és szállás 
Inverness környékén.

5. nap • Inverness – 
Glen Coe-völgy – Stirling – 
Falkirk– Glasgow
Reggeli után utazás Glasgow-ba, 

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók
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útközben érintve Skócia egyik leg-
szebb részét a festői Glen Coe-völ-
gyet, mely igazi ékszere ennek a ke-
mény, néhol zord, mégis megkapó-
an szép országnak. Ezt követően lá-
togatás Stirling várában, mely az 
egyik legnagyobb és egyben legfon-
tosabb vár Skóciában. Az erődít-
mény a Várdomb tetején áll, amely 
egy stratégiailag kiválóan védhe-
tő vulkanikus eredetű szikla. Itt ko-
ronázták meg többek között Stuart 
Máriát, a skótok királynőjét. Rövid lá-
togatás a Falkirk keréknél, amely az 
Union-csatornát, valamint a Falkirk 
és Glasgow közötti Forth- és Clyde- 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, Budapest – Edinburgh/Glasgow – Budapest útvonalon átszál-
lással, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, illetékek, 5 
éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobái-
ban félpanzióval, a leírás szerint programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 13–18.
Kétágyas szobában 447 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 537 000 Ft/fő

2020. július 20–25.
Kétágyas szobában 479 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 575 000 Ft/fő

2020. szeptember 21–26.
Kétágyas szobában 449 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 529 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

csatornát összekötő hajólift. Vacso-
ra és szállás Glasgow környékén.

6. nap • Glasgow – Budapest 
Reggeli után autóbuszos városné-
zés Glasgow dinamikus városában, 
látogatással a Szent Mungo kated-
rálisban, valamint a kulturális ér-
tékekben gazdag, Európa egyik leg-
színesebb gyűjteményével rendel-
kező Kelvingrove Art Gallery and 
Museum-ban. Délután elutazás át-
szállással Budapestre.

Az összetéveszthetetlen 
hangú felföldi skót duda 
őse az ókori Babilóniából 
származik.
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Ismeretlen Szicília

1. nap • Budapest – Catania
Délután elutazás Cataniába átszál-
lással, a menetrend szerint. Megér-
kezés délután, majd transzfer a szál-
lodába. Szállás Taormina környékén.
 
2. nap • Taormina környéke – 
Ragusa – Siracusa 
Fakultatív program: elutazás Ragusá-
ba, ahol egy XVII. századi földrengés 
következtében épült újjá a két rész-
ből álló város és kapta ma is ragyo-
gó barokk arculatát. Napjainkban az 
UNESCO Világörökségéhez tartozik. A 
San Giorgio Templom, a San Giovan-
ni Battista katedrális és még számta-
lan templom és köztér tartozik látvá-
nyosságai közé. A barokkon kívül gó-
tikus, rokokó és neoklasszicista épü-

letek is felfedezhetők. Továbbutazás 
Siracusába, amely Cicero szerint a 
„legnagyobb görög város és mind kö-
zül a leggyönyörűbb”. Korintoszi görög 
telepesek alapították, Szicília legősibb 
városa számtalan görög és római 
emlékkel büszkélkedhet. Ezek közül 
a legismertebbek közé tartozik a gö-
rög színház és a római amfiteátrum, 
mely egykoron gladiátorok küzdelmé-
nek és állatviadaloknak adott otthont. 
Siracusa eredeti városközpontja egy 
kis szigetre épült, ez volt Ortigia. Rö-
vid séta az Ortigia-sziget hangulatos, 
szűk utcácskáin. Szabad program. 
Szállás Taormina környékén.

3. nap • Taormina – Etna 
Reggeli után elutazás a világ egyik 

legnagyobb működő vulkánjára, az 
Etnára. 2000 m magasságig autó-
busszal lehet felmenni (a 3000 m 
magasan található kráter fakulta-
tív lehetőségként, helyszíni fizetés-
sel, dzsippel közelíthető meg). Ezt 
követően séta Taorminában a görög 
színház megtekintésével (a belépő-
jegy a helyszínen fizetendő). Szállás 
Taormina környékén.

4. nap • Taormina – Cefalú
Reggeli, majd továbbutazás a sziget nyu-
gati felére, Cefalú üdülővárosba, mely 
egy csodás tengeröböl mentén terül el, 
látványát már messziről jelzi egy hatal-
mas sziklahegy és a rajta álló XII. száza-
di dóm. Cefalúban hosszú tengerpar-
ti sétány, középkori óváros és kis üzletek 
várják a látogatót. Szállás Cefalúban.

5. nap • Cefalú – 
Monreale – Palermo 
Szabad program. Fakultatív kirándulá-
si lehetőség: Monreale és Palermó vá-
rosnézés. Utazás autóbusszal Monre-
áléba, ahol az aranyozott mozaikok-
kal díszített katedrális megtekintése, 
majd városnézés a sziget fővárosában, 
Palermóban. A város viharos történel-
mét nagyban meghatározta stratégiai 
elhelyezkedése, a föníciaiaktól a Bour-
bonokig számos hatalom uralma alatt 
állt. Köszönhetően a sokféleségnek, az 
évszázadok csodás építészeti emléke-
ket hagytak maguk után, melyek meg-
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SAN MAURO 
CASTELVERDE

TAORMINA

SIRACUSA

ETNA

MONREALE
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás átszállás-
sal, turista osztályon, Budapest – Catania – Budapest útvonalon, a körutazás 
során légkondicionált autóbusszal, illetékek, 7 éjszakai szállás helyi besorolás 
szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás sze-
rinti programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: helyi idegenforgalmi adó (kb. 16 Eur/fő), 
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2020. június 6–13. 
Kétágyas szobában 309 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 359 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai:
(minimum létszám 10 fő)
Ragusa – Siracusa – 
Ortigia 28 000 Ft/fő

Corleone 16 000 Ft/fő

Palermo és Monreale 26 000 Ft/fő

San Mauro – 
szicíliai vacsora 20 000 Ft/fő

Előkészületben: 
2020. október 17–24.

tekintésére egy városnéző program 
csupán ízelítőt ad: Conca D’Oro, dóm, 
Capella Palatina, Chiesa degli Eremiti. 
Szállás Cefalúban.

6. nap • Cefalú – Corleone – 
San Mauro Castelverde 
Szabad program Cefalúban. Délelőtt 
fakultatív programlehetőség: látoga-
tás Corleonéban, utazás autóbusszal. 
A kisváros Palermótól 60 km-re fek-
szik a hegyek között, kis főtér és az An-
timaffia Intézet meglátogatása, séta a 
városkában. Délután fakultatív prog-
ramlehetőség: kirándulás San Mauró-
ba és vacsora egy tipikus szicíliai hegyi 
étteremben zenével – San Mauro Cas-
telverde hangulatos szicíliai város és 
megye, gyönyörű fekvése már önma-
gában megér egy kirándulást. A tenger-
szint felett 1000 méterre lévő hegyen 
terül el, a város telis-tele Szicília vallá-
sos történelmének nyomaival: Chiesa 
Madre a XV. századi haranggal, a XVI. 
századi márvány oltárral, az egyko-

ri városháza, mely manapság régészeti 
múzeumnak ad helyet, és a kis utcács-
kák igazi szicíliai hangulatot áraszta-
nak. Az informatív (belépés nélküli) vá-
rosnézés után tradicionális ételekből 
álló zenés vacsora. Szállás Cefalúban.

7. nap • Cefalú – Agrigento – 
Taormina környéke
Korai reggeli után elutazás a szárazföld 
belseje felé, városnézés Agrigentóban 
és a Templomok völgye meglátogatá-
sa, ahol hét dór stílusban épített fensé-
ges templom látható. Ezek az emlékek 
a Görögországban láthatókon kívül a 
legjobban megőrzött ókori görög épüle-

tek. Kirándulás a Templomok völgyébe, 
látogatással a Concordia templomnál, 
amely majdnem teljes épségben meg-
maradt. Szállás Taormina környékén.

8. nap • Catania – Budapest 
A hajnal órákban transzfer a repülő-
térre, hazautazás átazállással Buda-
pestre a menetrend szerint. 

Cefalú
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Dél-Olaszország titkai: Puglia

1. nap • Budapest – Bari – 
Vieste
Délelőtt elutazás Budapestről átszál-
lással Bariba. Megérkezés után transz-
fer a Vieste környéki szálláshelyre. 

2. nap • Vieste (Monte Sant’Angelo)
Reggeli, majd pihenés a tengerpar-
ton, vagy séta Gargano „fővárosá-
ban”, Viestében, ahol a sziklafalakra 
épült középkori óváros kis utcácskái, 
üzletek, hangulatos kávézók és ét-
termek várják a látogatókat. Vieste a 
Gargano-félsziget legkeletibb részén 
fekszik, festői kilátással és tájakkal, 
a csodálatos Gargano Nemzeti Par-
kkal övezve. A szálloda tengerpar-
ti strandja, valamint a Vieste környé-
kén található több mint 20 homo-

kos vagy aprókavicsos 
strand nagyszerű kikap-
csolódást kínál. Fakul-
tatív programlehetőség: 
elutazás az UNESCO Vi-
lágörökség részét képe-
ző Monte Sant’Angelóba, 
amelynek bájos, fehér-
re meszelt házai a hegy-
oldalon helyezkednek 
el. Olaszország egyetlen 
tölgy- és bükkfaerdője, 
a Foresta Umbra szélén 

található kisváros páratlan kilátást 
nyújt a Manfredóniai-öbölre. Monte 
Sant’Angelo kiemelkedő keresztény 
zarándokhely Olaszországban az I. 
Anjou Károly által építtetett Mihály 
arkangyal szentélyével, ahol a le-
genda szerint megjelent Mihály ar-
kangyal és Isten szavát tolmácsolta, 
mely szerint a barlang változzon át 
keresztény templommá. A barlang-
ban épült, XI. századi freskók marad-
ványaival díszített kápolna megláto-
gatása után séta a történelmi város-
központban, ahol Rothari longobárd 
király sírhelye, a XI-XII. századi San-
ta Maria Maggiore-templom és a X. 
században épült normann-aragóni-
ai vár is található. Szállás Viestében, 
vagy környékén.

3. nap • Vieste (Gargano-félsziget)
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív 
programlehetőség: hajókázás a Garga-
no-félsziget öblökkel, sziklákkal és bar-
langokkal tűzdelt partvidéke mentén. A 
Vieste kikötőjéből induló motorcsóna-
kos hajókirándulás a félsziget legendás 
szikláit (Pizzomunno, Zagare) és Gar-
gano legszebb tengeri barlangjait érinti, 
amelyek csak a tengerről láthatók. A rá-
juk jellemző formák, színek vagy a hoz-
zájuk kapcsolódó anekdoták alapján a 
halászok által „megkeresztelt” Grotta dei 
Contrabbandieri, a Grotta Sfondata, a 
Grotta dei Occhi megtekintése. A kirán-
dulás során pihenés egy festői öbölben 
és fürdési lehetőség a tenger kristálytisz-
ta vizében. Amennyiben a nem meg-
felelő időjárás esetén a hajókirándulás 
nem indul, látogatás a Gargano Nemze-
ti Parkban és a Gargano-félsziget igaz-
gyöngyének tartott, festői Peschiciben. 
Szállás Viestében vagy környékén.

4. nap • Vieste – Trani – Bari
Reggeli után továbbutazás Trani vá-
rosán keresztül Apuglia szívébe. Tra-
ni egy történelmi halászati kikötő Ba-
ri és Barletta között az Adriai-tenger 
partján. A város a normanok alatt vált 
fontossá, és II. Frederick alatt virág-
zott, aki a várat építtette. A dicsőséges 
múltat idézik a történelmi központ 
templomai és rezidenciái. A város fő 
látványossága a román kori építé-
szet kiemelkedő alkotása, a San Ni-
cola Pellegrino katedrális, amely ten-
gerparti elhelyezkedésével, lenyűgö-
ző látványával uralja a várost. Séta a 
hangulatos óvárosban, melynek házai 
a környéken kitermelt trani márvány-
ból épültek. Szállás Bari környékén.

Tengerparti pihenéssel
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapest – Bari – Budapest útvonalon, átszállással, 
turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek, 6 éj-
szakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák két-
ágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőjegyekkel, helyi 
idegenforgalmi adók, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok felára, félpanzió felára 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. június 9–15., 
szeptember 22–28.
Kétágyas szobában 349 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 419 000 Ft/fő

Félpanzió felára 
(min. 10 fő) 59 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám 10 fő)
Monte Sant’Angelo 18 000 Ft/fő

A Gargano-félsziget 
hajóval  12 500 Ft/fő

5. nap • Matera – Bari
Reggeli után egész napos kirándulás a 
közeli Basilicata tartomány szép fek-
vésű városába, Materába, amely az 
UNESCO Világörökség része és 2019-
ben Európa egyik kulturális fővárosa. 
Az ősi falu, Sassi mészkőbe ásott há-
zai, sikátorai, a kőtemplomok, teraszok 
és kertek különleges és egyedülálló táj-
képe elvarázsolja az utazót, számos 
filmrendezőt is inspirált már. A sziklá-
ba vájt barlangtemplomok a középkor-
ban a szerzetesek befogadására szol-
gáltak, akik gyakorlatilag beásták ma-
gukat a hegy üregeibe és kis kápolná-
kat, templomokat építettek a sziklákba, 
a hegy belsejébe. Összesen 155 ilyen 
különleges barlangot tartanak szá-
mon a város déli részén, sok közülük a 
bizánci építészet emlékét őrzi, korabe-
li freskókkal, díszítőelemekkel. A dom-
boldalra épült házak, girbegurba ut-
cák Krisztus korának szentföldi város-
képeire emlékeztetnek. Látogatás egy, 
a lakosok szokásait felidéző, minden-
napjaik tárgyi emlékeivel berendezett 
barlanglakásban (Casa Grotta) és egy 
barlangtemplomban. Városnézés Ba-
riban, az európai kereszténység egyik 
kiemelkedő búcsújáróhelye, a Szent 
Miklós templom meglátogatása. Séta 

a hangulatos belváros kis utcácskáin, 
nyitott ajtajú házak között, ahol a he-
lyi lakosok az utcán ücsörögve készítik 
a Puglia egyik szimbólumának számí-
tó orecchiette (fülecske) tésztát. Szál-
lás Bari környékén.  

6. nap • Alberobello – 
Locorotondo
Reggeli után kirándulás a trullik váro-
sába, Alberobellóba, amelyet a Puglia 
régióra jellemző olajfaligetek és sző-
lőültetvények vesznek körül. Albero-
bello elsősorban a helyi kőből készült 
hagyományos kupola alakú épülete-
iről ismert, amelyből a városban több 
mint 1000 található, ezért az UNESCO 
Világörökség részét képezi. A kis há-
zak jellegzetes formájuk miatt való-
ban egyedülálló látványt nyújtanak, 
mintha a mesebeli törpék országában 
járnánk. Séta a különleges hangulatot 
árasztó település utcácskáin, vásár-
lási lehetőség a helyi kézművesek ál-
tal készített termékekből. Továbbuta-
zás a tartomány másik mesés váro-
sába, Locorotondóba. Útközben bor és 
tradicionális ételek kóstolója egy he-
lyi birtokon. A kör alakú kis város fe-
hérre meszelt kúptetős trulli házai 
már messziről „világítanak” a zöld tá-

jon. Locorotondo az Olaszország egyik 
legszebb falva címet viseli és festői 
megjelenése mellett bortermeléséről 
is híres. Szállás Bari környékén.

7. nap • Polignano a Mare – 
Bari – Budapest 
Reggeli után kirándulás a különleges 
fekvésű, tengerparti sziklákra épült Po-
lignano a Mare-ba. A barlangos-sziklás 
szakadék szélére épült tengerparti vá-
roska egyike Puglia legszebb fekvésű 
és legfontosabb ősi településének. Ké-
peslapra kívánkozik a tengerparti öböl 
látványa, mellette az ég felé magaso-
dó sziklákkal és rajta a városkával. Dél-
után transzfer Bari repülőtérére, haza-
utazás a menetrend szerint. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban. 

Alberobello
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Róma

1. nap 
Elutazás Budapestről közvetlen, me-
netrend szerinti járattal Rómába. 
Megérkezés majd transzfer és rövid 
panoráma városnézés az örök város-
ban az emblematikus látnivalók: az V. 
századi Santa Maria Maggiore-bazili-
ka, a Colosseum, a Forum Romanum, 
a Capitolium, a Piazza Venezia a Vit-
torio Emanuele-emlékművel és a Va-
tikán környékének érintésével, majd 
megállással az Angyalvárnál. A szál-
lás elfoglalása, majd este szabad-
program. Szállás Rómában, belváros 
közeli szállodában. 

2. nap 
Reggeli a szállodában, majd félnapos 
gyalogos városnézés helyi közlekedés-
sel. A Spanyol lépcső, a Piazza Navo-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti közvetlen repülőjárattal Budapest – Róma – Budapest útvonalon, turis-
ta osztályon, illetékek, 3 éjszakai szállás helyi négycsillagos szálloda kétágyas 
szobáiban kontinentális reggelivel, repülőtéri transzferek, félnapos panoráma vá-
rosnézés autóbusszal, félnapos gyalogos városnézés helyi közlekedéssel, 48 órás 
közlekedési bérlet, mellyel ingyenesen használhatók a római tömegközlekedési 
eszközök, magyar nyelvű idegenvezetés.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok ára, baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, helyszínen fizetendő ide-
genforgalmi adó: 6 Euro/fő/éjszaka.
*Kérjük, hogy jelentkezésüket a fakultatív programokra már megrendeléskor 
szíveskedjenek jelezni. 

2020. március 19–22. 
Kétágyas szobában 169 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 195 000 Ft/fő

2020. május 1–4. 
Kétágyas szobában 189 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 215 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
Ókori Róma 16 000 Ft/fő*
Vatikáni Múzeum 19 000 Ft/fő*
Trastevere 12 000 Ft/fő* 

Előkészületben: 2020. okt. 22–25.

na, a Pantheon és a Trevi-kút felkeresé-
se. Délután szabadprogram, vagy fakul-
tatív programlehetőségként Róma óko-
ri emlékeinek megtekintése: az egykori 
amfiteátrum, a Colosseum megtekinté-
se, melynek építését Titus uralma alatt 
i.sz. 72-ben kezdték és 50-70 000 nézőt 
fogadhatott be. 404-ben Honorius csá-
szár szüntette be a véres mutatványo-
kat, később kőbányának használták és 
számos palota épült köveiből. Később 
séta a Forum Romanum területén, ahol 
ismerkedés a császárság éppen fenn-
maradt épületeinek, romjainak, min-
dennapjaival. Szállás Rómában. 

3. nap 
Reggeli, majd egész napos szabad 
program. Délelőtt fakultatív programle-
hetőség (helyi közlekedéssel): a Vatiká-
ni Múzeum és a Sixtus-kápolna meg-
tekintése. A vatikáni múzeumok a vi-
lág egyik leggazdagabb és legnagyobb 

műgyűjteményével rendelkeznek, köz-
tük a leghíresebb a Michelangelo fres-
kóival díszített Sixtus-kápolna és Raffa-
ello stanzái, avagy pápai lakosztályai, a 
quattrocento kiemelkedő műalkotásai. 
Délután fakultatív programlehetőség: a 
hangulatos Trastevere negyed felkere-
sése. A Tras tevere a város egyik legérde-
kesebb negyede, mely az ókortól kezdve 
lakott, borostyánnal befuttatott pasz-
tell házfalak, apró, keskeny utcák, kö-
zök, terek, átjárók labirintusa. A környék 
felfedezése, köztük a gazdagon díszí-
tett Santa Maria in Trastevere templom, 
majd ebéd vagy vacsora egy jellegzetes 
helyi étteremben. Szállás Rómában.

4. nap
Kora reggel transzfer a repülőtérre és 
hazautazás Budapestre menetrend 
szerinti járattal. 

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás
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Athén

1. nap 
Elutazás Budapestről Athénba köz-
vetlen repülőjárattal a kora délutáni 
órákban. Az érkezést követően transz-
fer a szállodába, bejelentkezés. Szállás 
Athénban.

2. nap
Reggelit követően egész napos pano-
ráma városnézés a görög fővárosban, 
melynek főbb látnivalói: a fehér már-
ványból épült Panathinaiko Stadi-
on, ahol 1896-ban az első újkori Olim-
piai Játékokat tartották, a Zappeion 
és az Olümpiai Zeusz temploma, a 
neoklasszicista Venizelos sugárút  
ahol az Akadémia, a Nemzeti Könyv-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Athén – Budapest útvonalon, turista 
osztályon, transzferek légkondicionált autóbusszal, illetékek, 4 éjszakai szál-
lás helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, egész napos 
athéni városnézés belépővel az Akropoliszba, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, fakultatív programok, bal-
eset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás

2020. március 11-15.
Kétágyas szobában 1 98 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 254 000 Ft/fő

Félpanzió felára 35 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 20 fő)
Delphoi 39 000 Ft/fő

Sounion-fok 25 000 Ft/fő

Előkészületben: 2020. október

tár és az Egyetem található, a Hadri-
ánusz Diadalív, a Parlament, és az is-
meretlen katona sírja. Ezt követően a 
város fölé magasodó fellegvár, az Ak-
ropolisz megtekintése, ahol látogatás 
Athéné Niké templománál, az Erekht-
heion szentélynél, majd Pallasz Athé-
né temploma, a Parthenón megte-
kintése mely máig a görög civilizáció 
szimbolikus jelképének számít. Szál-
lás Athénban.

3. nap
Reggeli a szállodában, majd szabad 
program. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos kirándulás az ókori világ 
központjába, Delphoi-ba. A Pharnasz-

szosz-hegy lábánál épült híres, ókori 
jóshelyen látogatás az Apollón templom 
maradványainál, valamint a múzeum-
ban és a kincstárban. Szállás Athénban.

4. nap 
Reggeli a szállodában, majd szabad 
program. Fakultatív programlehető-
ség: Félnapos (4 órás) kirándulás a Sou-
nion-fokhoz: másfél órás autóút során a 
tengerpart mentén, a Szaróni öböl han-
gulatos falucskáin áthaladva érkezés az 
Attika félsziget legdélibb pontjához, az V. 
században épült Posszeidon templom-
hoz. Épen maradt dór oszlopai több köl-
tőt, köztük Lord Byront is megihlette. 

5. nap 
Korai reggeli után kijelentkezés a szál-
lodából, transzfer a repülőtérre, haza-
utazás a délelőtti órákban menetrend 
szerinti repülőjárattal.

Csoportos
városlátogatás

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló
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Georgia

KUTAISI

BORJOMI
TBILISZI

MTCHETA

VARZIDA

KAZBEGI

1. nap • Budapest – Kutaisi
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti közvetlen járattal, éjszaka a repülőn.

2. nap • Kutaisi
Hajnali érkezés Kutaisibe. Transz-
fer a szállodába, felfrissülés és reg-
geli után városnézés Kutaisiben. A 
városnézés során a Bagrati kated-
rális és a Gelati kolostor és akadé-
mia megtekintése. A ma már UNES-
CO-védelem alatt álló épületegyüt-

tes az ország fénykorában épült a 
XII. században. A kolostor és a hozzá 
kapcsolódó akadémia sokáig az or-
szág kulturális és szellemi központ-
ja volt. Tanítottak itt többek között 
kánon-jogot, de a komplexumnak 
volt csillagvizsgálója is. Kérésére itt 
temették el IV. (Építő) Dávid királyt. 
Ebéd után kirándulás a Martvili-ka-
nyonba, ahol csónakba szállva cso-
dálják meg a különös kék, zöld szí-
nekben pompázó patakot és a me-
redek sziklákat, majd séta keretében 
fedezik fel a patakot tarkító vízesé-
seket. Szállás Kutaisiben.

3. nap • Borjomi – Akhaltsikhe
Reggeli után kirándulás Borjomi-
ba. Borjomiban tör felszínre a mél-
tán világhíres ásványvíz. A víz jóté-
kony tulajdonságaira alapozva Bor-
jomi ma az ország kedvelt üdülő-

települése. Ebéd a városban, majd 
utazás a XIII. században épült Rabati 
erődítmény és kastély komplexum-
ba. Szállás Akhaltsikheben.

4. nap • Vardzida – Tbilisi
Reggeli után utazás Vardzia barlang-
városába. A XII. században 50 ezer la-
kossal büszkélkedő városban temp-
lom, kincstár, könyvtár is működött. 
A barlangváros a XII. században stra-
tégiai fontosságú volt, mert I. Tamar 
királynő is a városban lakott ekkor. 
Ebéd, majd továbbutazás Tbilisibe. 
Szállás Tbilisiben.

5. nap • Tbilisi
Reggeli után gyalogos városnézés ke-
retében ismerkedés Tbilisi látnivaló-
ival: a XII. században alapított Met-
heki templom, a zsinagóga, a Szió-
ni székesegyház, a Béke hídja és az 
Ancsiszkati templom megtekintése. 
Ebéd után a modern városrész felke-
resése: Georgia anya szobra, a Narika-
la erőd majd az óvárosban elhelyez-
kedő kénes fürdő megtekintése kívül-
ről. Szállás Tbilisiben.

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Grúzia

126 Európa



A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Kutaisi – Budapest útvonalon, tu-
rista osztályon, a körutazás során utazás autóbusszal, illetékek, 7 éjszakai 
szállás helyi osztályba sorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban, 7 alkalommal reggeli, 4 alkalommal ebéd a leírás sze-
rint, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 8–16.
Kétágyas szobában 380 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 465 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív program ára 
(minimum létszám: 10 fő)
Sighnaghi 
borkóstolóval, ebéddel 20 000 Ft/fő

megtekintése. A Szvetichoveli (Elő 
Oszlop) székesegyház a georgiai or-
todox egyház központja és az ország 
második legnagyobb egyházi épüle-
te. Utazás Kutaisiba, délután szabad-
program. Szállás Kutaisiban.

9. nap • Kutaisi – Budapest
Hajnalban transzfer a repülőtérre, 
visszautazás Budapestre menetrend 
szerinti közvetlen járattal.

6. nap • Tbilisi – Kazbegi
Reggeli után indulás a grúz hadiút 
mentén az orosz határ közvetlen kö-
zelében lévő Kazbegibe. Az odaút so-
rán az Ananuri erőd- és templom-
komplexum felkeresése, majd ebéd. 
Négykerék-meghajtású terepjárókkal 
utazás a 2170 méter magasan fekvő 
Gergeti Szentháromság templomhoz. 
Tiszta idő esetén lenyűgöző kilátás 
nyílik innen az egyik legmagasabb 
kaukázusi vulkánra, az 5047 méter 
magas Kazbegire. Szállás Tbilisiben.

7. nap • Tbilisi (Sighnaghi)
Reggeli után szabadprogram vagy fa-
kultatív programlehetőség: kirándu-

lás Georgia leghíresebb borrégiójának 
központjába, Sighnaghiba. A szere-
lem városának is nevezett település-
ről jó idő esetén gyönyörű kilátás nyí-
lik a Kaukázus csúcsaira. Tovább-
utazás Velistsikhe településen lévő 
bormúzeumba, ahol ismerkedés a vi-
lághírű georgiai borkészítési eljárás-
sal. Ebéd borkóstolóval, majd vissza-
utazás. Szállás Tbilisiben.

8. nap • Tbilisi – 
Mcheta – Kutaisi
Reggeli után látogatás Mcheta-ba, 
Georgia ősi fővárosába és vallási köz-
pontjába. A városnézés során a Jva-
ri és a Szvetichoveli székesegyház 

Khachapuri

Tibilis
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1. nap • Budapest – Ankara
Elutazás Budapestről a reggeli órákban 
menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással Ankarába. Érkezést követő-
en transzfer a szállodába, szabad prog-
ram. Vacsora és szállás Ankarában.

2. nap • Ankara – Göreme
Reggeli után gyalogos városnézés 
Ankara belvárosában, majd látogatás 

az Anatóliai Civilizációk Múzeumá-
ban. A múzeum Kis-Ázsia történe-
tének világhírűvé vált, különlegesen 
gazdag régészeti gyűjteménye az ős-
kortól a bizánci korszakig. Délutáni 
órákban látogatás az Ihlara-völgyben, 
amelynek kb. 100 méteres mélysé-
gét a Melendiz-folyó vájta ki több ezer 
évvel ezelőtt a vulkáni kőzetbe. A IV. 
századtól kezdődően remeték, majd 
keresztények lakták a völgyet, akik az 
őket üldöző rómaiak elől menekültek 
ide. Az ösvényeken sétálva számos 
barlanglakásba és színes freskókkal 
díszített templomba lehet bepillanta-
ni. Vacsora és szállás Ürgüpben.

3. nap • Göreme – Zelve – Uchisar
Reggeli után a mesés Kappadókia fel-
fedezése következik. A különböző ke-
ménységű vulkáni tufából a szél és a 

víz eróziója különleges formavilágú tájat 
hozott létre, amelyet 1985-ben az UNES-
CO a világörökség részévé nyilvánított. A 
nap során látogatás a göremei szabad-
téri múzeumban, a Szerelem-völgy-
ben, az uchisari erődben és séta a Zelve 
- völgyben. Fakultatív program: török est. 
Vacsora és szállás Ürgüpben.

4. nap • Avanos – 
Kaymakli – Konya
Reggeli után utazás Avanosba. A vá-
rosban élő fazekasok évszázadok óta 
a helyben található vörös agyagból ké-
szítik csodaszép és hasznos kerámia-
edényeiket. Látogatás egy helyi mű-
helyben. Délután Kaymakli, a föld alatti 
város megtekintése. A mélyben kiala-
kított több szintű barlangrendszerben 
akár 3500 ember is élhetett. Vacsora 
és szállás Konyában

Törökország 
Kappadókia csodái

ANKARA

KAYMAKLI

ANTALYA

GÖREME

UCHISAR 

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Természeti
 látnivalók
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti járatokkal a Budapest – Ankara / Antalya – Budapest útvonalon 
turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek, 6 éj-
szakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós 
ellátással, a felsorolt programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2020.május 11–17.
Kétágyas szobában 276 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 31 6 000 Ft/fő

Minimum létszám: 25 fő

Fakultatív program árai:
(minimum létszám: 10 fő)
Török est 12 000 Ft/fő

Antalya városlátogatás 15 000 Ft/fő

megmaradt ókori-római színházának 
megtekintése. Monumentális nézőte-
rén egyszerre mintegy 15.000 ember is 
kiválóan hallhatja a színpadi előadást. 
Ezt követően Perga felfedezése, mely 
egykoron nemcsak politikai és keres-
kedelmi, hanem vallási és kulturá-
lis központ is volt. Délután látogatás a 
18 méter magas Kursunlu vízeséshez, 

melyet csodálatos környezet vesz kö-
rül. Vacsora és szállás Antalyában.

7. nap • Antalya – Budapest
Reggeli után szabadidő, majd kora 
délután transzfer a repülőtérre. Visz-
szautazás, átszállással Budapestre. 
Érkezés a kora esti órákban.

5. nap • Konya – Antalya
Reggeli után látogatás a Mevlana Mú-
zeumban, majd városnézés Konya 
belvárosában. Utazás Antalyába a 
Taurus hegységen keresztül. Vacsora 
és szállás Antalyában.

6. nap • Aspendos – Perga
Aspendos, Anatólia szinte tökéletesen 

Konya
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1. nap 
Elutazás Budapestről menetrend szerinti 
repülőjárattal, a délelőtti órákban. Transz-
fer a szállodába, bejelentkezés. Látogatás 
a közel 4000 üzletből álló Fedett Bazár-
ban. Este vacsora a szállodában.

2. nap 
Reggeli után egész napos gyalogos 
városnézés az óvárosban, ahol az Ha-
gia Sophia templom, a  XVII. század-
ban, Ahmed szultán által épített  Kék 
mecset, majd a bizánci időkben ren-
dezett versenyek helyszíne, a Hippod-
romé megtekintése, majd ebéd. Dél-
után az 1468-ban épült Toplapi Palo-
ta meglátogatása, mely több száz évig 
az Oszmán birodalom adminisztratív 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Isztambul – Budapest útvonalon, 
turista osztályon, illetékek, 3 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, repülőtéri transzferek autóbusszal, 
egész napos isztambuli városnézés a szükséges belépőkkel és ebéddel, ma-
gyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás, borravalók.

2020. március 14-17.
Kétágyas szobában 148 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 171  000 Ft/fő

Pótágyon 141 000 Ft/fő

2020. május 2–5., 7-10., 14-17.
Kétágyas szobában 159 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 183 000 Ft/fő

Pótágyon 149 000 Ft/fő

Minimum létszám: 25 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Kirándulás a Boszporuszon 
ebéddel 22 000 Ft/fő

Török folklór est 
vacsorával 17 000 Ft/fő

központja volt (a látogatás nem tartal-
mazza a belépést a Hárembe). Este va-
csora a szállodában.

3. nap
Reggeli után szabad program. Fakulta-
tív programlehetőség: délelőtt látogatás a 
Szulejmán-mecsetben, Isztambul má-
sodik legnagyobb mecsetében, majd a 
Fűszerbazár megtekintése. Ezt követő-
en ebéd egy helyi étteremben. A márci-
us 14-17. és a május 2–5-ig  utazó cso-
port délután a  Khora múzeumot tekinti 
meg, mely egy a Bizánci Birodalom ide-
jén épült görög katolikus templom, ahol 
Isztambul leggazdagabb mozaikgyűj-
teménye látható. A többi csoport ese-
tén délután látogatás a Dolmabachce 

Palotában, mely 1856-1923 között az 
Oszmán Birodalom adminisztratív köz-
pontja volt. Majd hajókázás az Arany-
szarv öbölből az Európát és Ázsiát el-
választó Boszporusz tengerszoroson. A 
szoros két oldalán paloták, villák és erő-
dök láthatók. Visszautazás a szállodá-
ba, ahol vacsora és szállás. Fakultatív esti 
programlehetőség: hajókázás a Boszpo-
rusz öbölben török folklór programmal és 
vacsorával, korlátozott italfogyasztással.

4. nap
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból. A csomagok elhelyezése a szál-
lodában, rövid szabadprogram, majd 
transzfer a repülőtérre, hazautazás 
Budapestre az esti órákban, menet-
rend szerinti repülőjárattal.

Isztambul
A Boszporusz partján

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló
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Moszkva

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti légitársaság repülőjárataival Budapest – Moszkva – Budapest útvona-
lon, illetékek, 4 éjszakai szállás Moszkvában helyi besorolás szerinti négycsil-
lagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belé-
pőkkel, magyar idegenvezető.  
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, vízumdíj, baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. máj. 15-19., szept. 25-29.
Kétágyas szobában 209 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 245 000 Ft/fő

Félpanzió felára 24 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 20 fő)
Szergijev Poszad 22 000 Ft/fő

3.nap 
Reggeli után utazás a Vörös térre, 
ahol séta a Moszkva közepén fal-
lal körülvett történelmi épületegyüt-
tesben, Oroszország kulturális és ha-
talmi központjában, a világörökség 
részét képző Kreml épületei között: 
Nagy Kreml Palota, Lázár templom, 
Blagovescsenszkij-székesegyház, 
Arhengelszkij-székesegyház, Nagy 
Iván harangtorony, Tizenkét Apos-
tol-templom, Pátriárkák palotája és 
a Kongresszusi Palota. Látogatás a 
Tretyjakov Képtárban, az orosz kép-
zőművészet alkotásainak egyik leg-
jelesebb múzeumában. Visszauta-
zás a szállodába. 

4. nap 
Reggeli után szabad program. Fakultatív 
programlehetőség: egész napos kirándu-
lás a Moszkvától 71 km-re található Szer-
gijev Poszadba, az ősi orosz ortodox egy-
ház centrumába. Látogatás az UNESCO 
Világörökség részét képező Szenthárom-
ság-Szergij-kolostorban, mely egyike az 
orosz ortodox egyház öt legmagasabb 
rangú kolostorának – lavrájának. Vissza-
utazás a szállodába, ahol szállás. 

5. nap 
Reggeli után kijelentkezés a szállodából, 
transzfer a repülőtérre, hazautazás.

1. nap 
Elutazás menetrend szerinti repülő-
járattokkal Moszkvába. Érkezés után 
transzfer a szállodába, ahol bejelent-
kezés.

2. nap 
Reggeli után autóbuszos városné-
zés, mely során többek között a fővá-
ros főbb sugárútjai, a Bolsoj Színház, 
a Megváltó Krisztus-székesegyház, a 
Moszkvai Állami Egyetem, a Kreml és 
épületei (kívülről) és a XVI-XVII. száza-
di orosz építőművészet kiemelkedő al-
kotása, a Novogyevicsij-kolostor látha-
tó. Majd az 1935-ben alapított, a világ 
második legsűrűbben használt metró-
hálózatának megtekintése. A moszk-
vai metró híres a szocialista realizmus 
jegyében épített, szobrokkal, freskók-
kal és mozaikokkal díszített állomása-
iról. Látogatás a világ legmagasabb or-
todox templomában, a Megváltó Krisz-
tus-székesegyházban, és a Vörös téren 
található, Rettegett Iván által építtetett 
Boldog Vazul-székesegyházban. Visz-
szautazás a szállodába.

Magyar
Idegenvezető
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Moszkva 
és Szentpétervár

1. nap • Budapest – Moszkva
Elutazás a reggeli órákban, menet-
rend szerinti repülőjárattokkal Moszk-
vába. Érkezés után autóbuszos város-
nézés, mely során a többek között a fő-
város főbb sugárútjai, a Bolsoj Színház, 
a Megváltó Krisztus-székesegyház, a 
Moszkvai Állami Egyetem, a Kreml és 
épületei (kívülről) és a XVI-XVII. századi 
orosz építőművészet kiemelkedő alko-
tása, a Novogyevicsij-kolostor látható. 
Bejelentkezés a moszkvai szállodába.

2. nap • Moszkva 
(Szergijev Posad)
Reggeli után szabad program. Fakul-
tatív programlehetőség: Egész na-
pos kirándulás a Moszkvától 71 km-
re található Szergijev Poszadba, az 
ősi orosz ortodox egyház centrumá-
ba. Látogatás az UNESCO Világörökség 
részét képező Szentháromság-Szer-
gij-kolostorban, mely egyike az orosz 
ortodox egyház öt legmagasabb ran-
gú kolostorának – lavrájának. Vissza-
utazás a szállodába, ahol szállás. 

3.nap • Moszkva
Reggeli után az 1935-ben alapított, a 
világ második legsűrűbben használt 
metróhálózatának megtekintése. A 
moszkvai metró híres a szocialista 
realizmus jegyében épített, szobrok-
kal, freskókkal és mozaikokkal díszí-
tett állomásairól. Látogatás a világ 
legmagasabb ortodox templomában, 
a Megváltó Krisztus-székesegyház-

ban. Séta a Moszkva közepén fal-
lal körülvett történelmi épületegyüt-
tesben, Oroszország kulturális és ha-
talmi központjában, a világörökség 
részét képző Kreml épületei között: 
Nagy Kreml Palota, Lázár templom, 
Blagovescsenszkij-székesegyház, 
Arhengelszkij-székesegyház, Nagy 
Iván harangtorony, Tizenkét Apos-
tol-templom, Pátriárkák palotája és 
a Kongresszusi Palota. Látogatás a 
Tretyjakov Képtárban, az orosz kép-
zőművészet alkotásainak egyik leg-
jelesebb múzeumában. Visszauta-
zás a szállodába. 

4. nap • Moszkva – 
Szentpétervár
Reggeli után transzfer a vasútállo-
másra, ahonnan 4 órás utazás gyors-
vonattal Szentpétervárra. Érkezés 
után autóbuszos városnézés, mely so-
rán többek között a Nyevszkij sugárút, 
a kívülről látható Szent Izsák székes-
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti légitársaság repülőjárataival Budapest – Moszkva és Szentpé-
tervár - Budapest útvonalon, illetékek, 3 éjszakai szállás Moszkvában helyi 
besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, 3 éj-
szakai szállás Szentpéterváron helyi besorolás szerinti négycsillagos szálloda 
kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, gyorsvo-
nat jegy Moszkva és Szentpétervár között, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, fakultatív programok, 
vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. június 5-11., augusztus 14-20.
Kétágyas szobában 355 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 459 000 Ft/fő

Félpanzió felára 44 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 15 fő)
Szergijev Poszad 22 000 Ft/fő 

Peterhof 22 000 Ft/fő

egyház, a Téli Palota, az Ermitázs, az 
1917-es forradalom jelképévé vált Au-
róra cirkáló, a Művészetek terén a Mi-
halkovszky Palota és a cárok sírhelyét 
őrző Péter-Pál erőd látható. Egyórás 
hajókázás a Moyka és Fontanka folyó-
kon, majd bejelentkezés a szállodába.

5. nap • Szentpétervár (Peterhof)
Szabad program, fakultatív prog-
ramlehetőség: félnapos látogatás Pe-
terhofba, ahol az orosz művésze-
tek egyik legismertebb remekműve, 
az „orosz Versailles”-ként is emlege-
tett tengerparti cári kastély találha-
tó. A nyaralóegyüttes I. Péter cár nevét 
viseli, kertjét több szintből álló szökő-
kutak, vízesések, szobrok tarkítják. Az 
épületegyüttes legkiemelkedőbb része 
a Palota Múzeum, mely I. Péter haj-
dani rezidenciája volt. Visszautazás 
Szentpétervárra autóbusszal. 

6. nap • Puskin
Félnapos autóbuszos kirándulás 
Puskinba – a Carszkoje Szelo meg-
tekintése – amely 200 éven keresz-
tül a cárok nyaralóhelye volt. Ott ta-
lálható a barokk és rokokó építészet 
egyik legnagyszerűbb alkotása, a Ka-
talin-palota is. Világhírét káprázato-
san díszített, egymásba nyíló arany 
teremsornak köszönheti, melyek kö-
zül a legismertebb a Borostyánszo-
ba. Visszautazás Szentpétervárra au-
tóbusszal.

7. nap • Szentpétervár – 
Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodából, 
majd látogatás az Ermitázsban, Oroszor-
szág legnagyobb, és leghíresebb múze-
umában, ahol a világ egyik leghíresebb 
képzőművészeti gyűjteménye található, 
többek között Van Gogh, Michelangelo, El 
Greco, Leonardo De Vinci és Rembrandt 
műalkotásai. Transzfer a repülőtérre, 
hazautazás átszállással Budapestre.
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1. nap
Elutazás menetrend szerinti repülőjá-
ratokkal, átszállással Szentpétervárra 
a reggeli órákban. Érkezés után félna-
pos autóbuszos városnézés, mely so-
rán többek között a Nyevszkij sugárút, 
kívülről a Szent Izsák-székesegyház, a 
Téli Palota, az Ermitázs, az 1917-es for-
radalom jelképévé vált Auróra cirká-
ló, a Művészetek terén a Mihalkovsz-
ky Palota és a cárok sírhelyét őrző Pé-
ter-Pál erőd látható. Egy órás hajóká-
zás a Moyka és Fontanka folyókon, 
majd bejelentkezés a szállodába. Sza-
badprogram; szállás Szentpéterváron.

2. nap
Reggeli után látogatás a Vérző Meg-
váltó templomban, majd 3 órás ide-
genvezetés az Ermitázsban, Oroszor-
szág legnagyobb, és leghíresebb mú-
zeumában, ahol a világ egyik leghíre-
sebb képzőművészeti gyűjteménye 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti légitársaság repülőjárataival Budapest – Szentpétervár - Budapest út-
vonalon, illetékek, 4 éjszakai szállás Szentpéterváron helyi besorolás szerinti 
négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti progra-
mok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, vízumdíj, baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. máj. 6-10., jún. 6-10., aug. 
8-12., szept. 19-23. 
Kétágyas szobában 268 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 334 000 Ft/fő

Félpanzió felára 29 000 Ft/fő

Vízumdíj 6 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív program ára 
(minimum létszám: 10 fő)
Peterhof kirándulás 22 000 Ft/fő

található, többek között Van Gogh, Mi-
chelangelo, El Greco, Leonardo De Vin-
ci és Rembrandt műalkotásai. Délután 
szabad program.

3. nap
Egész napos szabadprogram. Fakulta-
tív programlehetőség: félnapos kirán-
dulás Peterhofba, ahol az orosz mű-
vészetek egyik legismertebb remek-
műve, az „orosz Versailles”-ként is 
emlegetett tengerparti cári kastély ta-
lálható. A nyaralóegyüttes I. Péter cár 
nevét viseli, kertjét több szintből ál-
ló szökőkutak, vízesések, szobrok tar-
kítják. Az épületegyüttes legkiemelke-
dőbb része a Palota Múzeum, mely I. 
Péter hajdani rezidenciája volt. Vissza-
utazás Szentpétervárra autóbusszal. 

4. nap
Reggeli után autóbuszos kirándu-
lás Puskinba – a Carszkoje Szelo 

megtekintése – amely 200 éven ke-
resztül a cárok nyaralóhelye volt. Ott 
található a barokk és rokokó építészet 
egyik legnagyszerűbb alkotása, a Ka-
talin-palota is. Világhírét káprázatosan 
díszített, egymásba nyíló arany terem-
sornak köszönheti, melyek közül a leg-
ismertebb a Borostyánszoba. Vissza-
utazás Szentpétervárra autóbusszal.

5. nap
Reggeli után kijelentkezés a szállo-
dából. Látogatás az orosz uralkodók 
nyughelyére, a Péter-Pál erődbe, és 
Szentpétervár főtemplomába, a Szent-
Izsák székesegyházba. Transzfer a re-
pülőtérre, majd utazás Budapestre me-
netrendszerinti járatokkal, átszálással. 
Érkezés a kora esti órákban.

Szentpétervár
A cárok városa
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1. nap
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti járattal Münchenbe a kora regge-
li órákban. A megérkezés után pano-
ráma városnézés Bajorország főváro-
sában. Látogatás az Englischer Gar-
tenben, Európa legnagyobb városi 
parkjában, mely a londoni Hyde Park-
nál és a New York-i Central Parknál is 
terebélyesebb. A Schwabing-negyed, a 
Leopoldstrasse és a Königsplatz meg-
tekintése után látogatás a Wittelsba-
ch-ok nyári rezidenciájának épült ba-
rokk stílusú Nymphenburgi kastélyban. 
Ezt követően rövid szabadprogram, 
séta a kastély kertjében, majd rövid lá-
togatás a BMW Welt-ben, ahol a világ 
egyik vezető autógyárának lenyűgöző 
kiállítása és járművei láthatók. Transz-
fer a szállodába, szállás Münchenben.

2. nap
Reggeli után transzfer München bel-
városába, majd fél napos gyalo-
gos városnézés: séta München törté-
nelmi óvárosában, az Odeonsplatz-
nál, az Operánál, majd a Marienplatz-
on és München híres utcai piacán, a 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti légitársaság repülőjárataival Budapest – München - Budapest útvonalon, 
illetékek, 3 éjszakai szállás Münchenben négycsillagos szálloda kétágyas szobái-
ban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2020. április 5-8.
Kétágyas szobában 218 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 278 000 Ft/fő

Félpanzió felára 39 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív program ára 
(minimum létszám: 20 fő)
Neuschwanstein 
kastély ebéddel 49 000 Ft/fő

Viktualienmarkton. Látogatás az egy-
kori bajor hercegek, választófejedel-
mek és királyok müncheni palotájá-
nál, a Münchner Residenznél. majd 
egy órás tárlatvezetés a Residenzmú-
zeumban és a Kincstárban, melynek 
több helységből álló páncéltermében 
a bajor uralkodók több évszázadot át-
ölelő kincsei és értéktárgyai láthatók. 
Itt őrzik a bajor koronázási ékszereket 
és a Gizella-keresztet is, melyet az el-
ső magyar királyné adományozott a 
regensburgi Niedermünster kolostor-
nak édesanyja halálára. Délután sza-
badprogram vásárlási lehetőséggel, 
majd visszautazás a szállodába.

3. nap
Szabadprogram. Fakultatív program-
lehetőség: egész napos kirándulás a 
Németország déli részén, Schwangau-
ban található Neuschwanstein kas-
télyhoz, mely egyike a világ legismer-
tebb kastélyainak. A mesébe illő épü-
letet II. Lajos bajor király építtette. Az Al-
psee fölé, a Pöllat-szurdok szikláján 
magasodó palota méltán Németor-
szág egyik legnépszerűbb látnivalója, 

a látvány és a kilátás is mesébe illő. A 
belső termek megtekintése után ebéd 
egy helyi étteremben. Délután vissza-
utazás autóbusszal a szállodába.

4. nap
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, majd utazás a Bajor-tengernek is 
nevezett, Münchentől egy órás buszút-
ra fekvő Chiemsee-hez, Németország 
harmadik legnagyobb tavához. Láto-
gatás hajóval a tó két nagyobb szige-
tén, Herrenchiemsee-n (Urak szigete) és 
Frauenchiemsee-n (Asszonyok szige-
te). Herrenchiemsee-n, a tó legnagyobb 
szigetén található a bencés kolostor-
ból több ízben átépített Herrenchiemsee 
kastély, ahol 1948-ban megalkották 
a német alkotmányt. A két sziget és a 
kastély meglátogatása után sörkosto-
lóval egybekötött látogatás Ayingban, a 
helyi serfőzdében. Késő délután transz-
fer a repülőtérre, majd hazautazás Bu-
dapestre menetrend szerinti járattal.

München
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1. nap
Elutazás Budapestről a kora regge-
li órákban menetrend szerinti jára-
tokkal, átszállással Berlinbe. Érke-
zést követően látogatás a Charlot-
tenburg Kastélyban. A kastélyt Ber-
lin egyik legszebb épületeként tartják 
számon, az itt működő kiállítás első-
sorban a porosz művészet és az ud-
var történetét mutatja be. Látogatás a 
„Berlin Champs-Élysées-jének” is ne-
vezett, szórakozóhelyekkel, szállodák-
kal és dizájner üzletekkel teli Kurfürs-
tendamm-on, majd a Vilmos császár 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Berlin – Bu-
dapest útvonalon, illetékek, 3 éjszakai szállás Berlinben helyi besorolás szerinti 
három csillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti prog-
ramok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. április 15–18.
Kétágyas szobában 239 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 275 000 Ft/fő

Félpanzió felára 39 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív program ára 
(minimum létszám: 20 fő)
Potsdam – 
Sanssouci kastély  39 000 Ft/fő

emléktemplom megtekintése. A vá-
rosnézés során látható Európa legna-
gyobb áruháza, a hétszintes KaDeWe, 
valamint Berlin egykori közösségi éle-
tének központja, a ma inkábba a Sony 
Centerről ismert Potsdamer Platz is. Ér-
kezés és bejelentkezés a szállodába a 
délutáni órákban.

2. nap  
Reggeli a szállodában, majd egész 
napos gyalogos városnéző program, 
mely során felfedezhető a Potsdamer 
Platz, a Berlini Fal, a Brandenburgi 

kapu, a berlini dóm, a Múzeum-sziget 
és a többi belvárosi látványosság. Este 
szabadprogram. 

3. nap  
Reggeli a szállodában, majd egész na-
pos szabadprogram. Fakultatív prog-
ramlehetőség: látogatás a potsdami 
Sanssouci kastélyba. A volt porosz ki-
rályi kastélyegyüttes és park Berlin-
től 40 km-re található és Brandenburg 
szövetségi tartomány egyik legfőbb 
látnivalója. A porosz Versailles-ként is 
emlegetett épületet és a hozzá tartozó 
parkot az UNESCO 1990-ben a kulturá-
lis világörökség részévé nyilvánította. 

4. nap  
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, majd transzfer a kikötőbe, ahol 
kb. egyórás hajókázás a Spree folyón, 
majd látogatás a Checkpoint Charlie 
Múzeumban. Délután transzfer a re-
pülőtérre, hazautazás Budapestre me-
netrend szerinti járattal. Érkezés a késő 
esti órákban.

Berlin
Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló
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1. nap
Elutazás menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással Hamburgba a reggeli 
órákban. A Megérkezés után panorá-
ma városnézés a főbb látnivalók érin-
tésével: St Pauli negyed, Reeperbahn, 
Speicherstadt, Elba-part, Elbai Filhar-
mónia, Kikötő-negyed. Ezt követően 
transzfer a szállodába, szállás elfog-
lalása. Szállás Hamburgban, belváros 
közeli, jó elhelyezkedésű, háromcsilla-
gos szállodában.

2. nap
Reggeli a szállodában, majd utazás 
busszal a Landungsbrücken város-
részbe. Útközben városnézés, mely 
során látható a hamburgi tőzsde épü-
lete, a Szent Miklós-templom, a Hop-
fenmarkt. Landungsbrücken Ham-
burg egyik legfontosabb tömegközle-
kedési csomópontja, ahonnan a váro-
si hajójáratok, a kompok jelentős része 
indul, illetve az S-Bahnnak és a met-
rónak is van itt megállója. Itt található 
a régi Elba alagút északi bejárata. Egy-
kor innen indultak az amerikai beván-
dorlókat szállító hajók. Érkezés után 
egy órás hajós program, mely során 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Hamburg – Buda-
pest útvonalon, illetékek, 3 éjszakai szállás Hamburgban helyi besorolás szerin-
ti három csillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti prog-
ramok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió felára, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 14–17.
Kétágyas szobában 249 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 295 000 Ft/fő

Félpanzió felára 39 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív program ára 
(minimum létszám: 15 fő)
Kirándulás Brémába 39 000 Ft/fő

megtekinthető Hamburg kikötője, a 
Speichertstadt-i raktárak, a Hafencity 
és az Elbai Filharmónia épülete a víz 
felől is. Visszautazás a szállodába 
metróval. Délután szabad program.

3. nap
Egész napos szabad program, vagy 
fakultatív programlehetőség: egész 
napos látogatás Brémába. Bréma 
szabad Hanza-város, egyike annak a 
három német városnak, mely szabad 
tartományi jogokkal is rendelkezik. 
Városnézés során a város nevezetes 

épületeinek és műemlékeinek felfede-
zése. Séta az Óvárosban, a Böttcher-
strasse-n, a Schnorr negyedben, 
majd a Márton-templom és a Rat-
haus megtekintése. Délután szabad-
program Brémában, mely során lehe-
tőség van az Óvárosban a helyi üzle-
tek, éttermek felkeresésére, a szűk ut-
cák felfedezésére. Visszaérkezés 
Hamburgba a kora esti órákban.

4. nap
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, majd rövid buszos kirándulás Lü-
beckbe. A kétórás városnézés alatt fel-
fedezhetők a szigeten elterülő város 
szépségei, az UNESCO világörökség ré-
szét képező Altstadt, a Motke strasse 
patinás villái, a Holsten-kapu és a XIII. 
században épült Városháza mind az 
építészet remekei .  Kora délután 
transzfer a repülőtérre, majd hazauta-
zás menetrendszerinti járatokkal, át-
szállással Budapestre.

Hamburg
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