
1. nap • Budapest – Tel Aviv
Elutazás Budapestről Tel Avivba a dé-
lelőtti órákban, az EL AL légitársaság 
repülőjáratával. A május 6-13. időpon-
tú csoportnál az elutazás Debrecen-
ből is lehetséges a kora reggeli órák-
ban, a Wizzair járatával. Érkezés után 
autóbusszal transzfer Názáretbe, be-
jelentkezés a szállodába, majd vacso-
ra és szállás.

2. nap • Názáret – Kána – 
Akkó – Haifa
Reggeli után egész napos autóbu-

szos kirándulás: Názáretben az An-
gyali Üdvözlet Bazilika meglátogatá-
sa után Haifán a Stella Maris Kolostor 
és a Bahai kert megtekintése kívül-
ről. Továbbutazás Kánába, az újszö-
vetségi menyegző helyszínére. Séta 
a UNESCO világörökség részét képező 
Akkó városában, ahol látogatás a ke-
resztes lovagok várában. Vacsora és 
szállás Názáretben.

3. nap • Yardenit – 
Kapernaum – Tabgha
Reggel i  után e lutazás a Gal i le-
ai-tó szent helyeire. Yardenit, a hí-
res keresztelőhely megtekintése után 
Kapernaumban látogatás Szent Pé-
ter házánál és a régi zsinagógánál. 
Tab ghában a kenyér és halszaporí-
tás csodájának helyszíne és a bizánci 
mozaik megtekintése. Továbbutazás 
a Nyolc Boldogság hegyére, a Feren-
ces Kápolnához, mely a Hegyi Beszéd 
színhelye volt. A Béke kilátóról gyönyö-
rű kilátás nyílik az egész tóra, és Gali-
leára. Vacsora és szállás Názáretben.

4. nap • Jerikó – Holt-tenger – 
Masada – Betlehem
Reggeli után elutazás Jerikóba, a Meg-
kísértés Kolostor megtekintése egy ki-
látóról. Utazás a Holt-tengerhez, ahol 
fürdési lehetőség. Ezután látogatás egy 
különleges sivatagi kilátónál, ahonnan 
gyönyörű látvány nyílik a Szent György 
kolostorra. Továbbutazás Betlehembe, 
ahol vacsora és szállás. 
Fakultatív programlehetőség: Látoga-
tás a Masada-erődben, mely ie. 37-
31-ig nyújtott védelmet a behatolók-
kal szemben.

5. nap • Jeruzsálem
Reggeli után egész napos kirándulás 
Jeruzsálembe, ahol a városnézés so-
rán az Olajfák hegye, a Gethsemane 
kert, a Nemzetek Temploma (Agónia) és 
Szűz Mária sírjának megtekintése. Séta 
a Via Dolorósán, követve a Keresztút ál-
lomásait egészen a Golgota hegyén ta-
lálható Szent Sír Templomáig, majd lá-
togatás a Nyugati Falnál (Siratófalnál). 
Vacsora és szállás Betlehemben.
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6. nap • Betlehem – Jeruzsálem
Látogatás a Születés templomában, Jé-
zus feltételezett születési helyén, majd 
kirándulás a Betlehemtől 3 km távolság-
ra található Pásztorok mezejére. Itt jelent 
meg egy angyal a pásztoroknak, hogy 
hírül adja nekik a Megváltó születését. 
Visszatérés Jeruzsálembe, a városné-
zés folytatása: látogatás a Sion-hegyen, 
ahol az Elszenderülés temploma, az 
Utolsó vacsora terme és Dávid király fel-
tételezett sírja található, majd a Sion és a 
Jaffa kapuk megtekintése. Séta és sza-
badidő Jeruzsálem óvárosában. Vacso-
ra és szállás Betlehemben.

7. nap • Jeruzsálem
Reggeli után utazás Ein Karembe, ahol 
látogatás a festői völgyben található 
Erzsébet és Szűz Mária találkozásá-
nak templomában. A városnézés foly-

tatása Jeruzsálemben, ahol a Parla-
ment épülete és a Menóra, az ország 
jelképének megtekintése kívülről. Sza-
badidő a nyüzsgő belvárosban. Va-
csora és szállás Jeruzsálemben. 

8. nap • Tel Aviv – 
Jaffa – Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, transzfer Tel Avivba.  Séta az óvá-
rosi részen, Jaffában: az óratorony, a 
bolhapiac, a művész negyed és a vilá-
gítótorony megtekintése után szabad-
program a Karmel piacon. Transzfer 
a repülőtérre, majd hazautazás a dél-
utáni/esti órákban, az EL AL légitársa-
ság repülőjáratával Budapestre. A má-
jus 6-13.  időpontú csoportnál reggel 
hazautazás Debrecenbe utazó Wizzair 
járatával, ezért a Tel Aviv – Jaffa prog-
ram az első napon fog megvalósulni.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapest (Debrecen) -Tel Aviv - Budapest (Debrecen) 
útvonalon, turista osztályon, feladható 20 kg-os poggyász, illetékek, 7 éjszakai 
szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátás-
sal, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar ide-
genvezető a helyszínen, és budapesti indulással az út teljes időtartama alatt.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.

2020. március 12-19., március 
29. - április 5., április 1-8., április 
20-27., április 23-30., május 
6-13., május 7-14., május 19-26.
Debrecenből: 2020. május 6-13.
Kétágyas szobában 398 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 544 000 Ft/fő

Pótágyon 389 000 Ft/fő

Minimum létszám: 30 fő

Fakultatív program ára
(minimum létszám: 10 fő)
Masada-erőd látogatás 10 000 Ft/fő

Jaffa

Jeruzsálem
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1. nap • Budapest – Tel Aviv
Elutazás Budapestről Tel Avivba az EL 
AL légitársaság repülőjáratával. Érke-
zés után autóbusszal transzfer Ná-
záretbe, bejelentkezés a szállodába, 
majd vacsora és szállás.

2. nap • Safed – Tiberias
Reggeli után elutazás a Felső-Galilea 
zöld hegyei között fekvő Safedbe, me-
lyet a Kabbala városának is neveznek és 
egyike a judaizmus négy szent városá-
nak. Városnézés a H’ari és a Habuab zsi-
nagógák megtekintésével, majd látoga-
tás a Magyar Holokauszt Múzeumban, 
mely a háború előtti magyarországi zsi-
dóság életének és a megszállás alatti 

ellenállásának állít emléket. Továbbuta-
zás Tiberiasba, az óváros megtekinté-
se. A XII. századi zsidó filozófus és taní-
tó, Maimonides rabbi sírja és a második 
templom korának egyik tannája, Yohan-
an Ben Zakkai temetkezési helye a prog-
ram következő állomása. Hajókázás a 
Galileai-tavon. Délután az 1910-ben ala-
pított Degania, az első kibuc meglátoga-
tása. Fakultatív kirándulás Hamat Gader 
meleg vízű forrásaihoz fürdési lehető-
séggel. Vacsora és szállás Názáretben.

3. nap • Akko – Muhraka – 
Haifa - Caesaria
Reggeli után utazás az ősi Akko kikö-
tővárosába, melyről már a héber Bib-
lia, a Tanakh is említést tesz. Látogatás 
a máltai keresztes lovagok várában, 
a Hamam al-Basha török fürdőmú-
zeumban, majd egy színes piacon. 
Utazás a Karmel-hegyre Muhraká-
ba, ahol Illés próféta megküzdött Ba-
ál papjaival. Ezt követően Haifán a Ba-
hai kert megtekintése, majd továbbu-
tazás Illés barlangjához. A következő 
állomás a Nagy Heródes alapította ró-
mai kori Caesarea, városa, ahol szám-
talan régészeti lelet, templomok, pa-
loták, hippodrom látható. Mind közül 

a legkiemelkedőbb a hatalmas római 
amfiteátrum, melyet ma is használ-
nak. Vacsora és szállás Názéretben.

4. nap • Qumran – 
Masada – Holt-tenger
Reggeli után elutazás Qumranba, a 
holt-tengeri tekercsek – az Ószövet-
ség eddigi legkorábbi héber nyelvű 
kéziratainak lelőhelyére. A tekercsek 
első darabjaira egy beduin kecske-
pásztor bukkant rá 1945-ben a hegy-
ség egyik barlangjában. Továbbuta-
zás Heródes kori erődhöz, melyhez kö-
télpályás felvonóval lehet eljutni. Az 
UNESCO világörökség részét képe-
ző, Nagy Heródes által alapított Ma-
sada-erőd ie. 37-31-ig nyújtott vé-
delmet a behatolókkal, lenyűgöző  
építményben víztározó, vízvezeték 
rendszer, gabonaraktár és padlófűté-
ses szauna is volt. Ezt követően láto-
gatás a Holt tengernél, mely a világ leg-
mélyebben fekvő pontján, 400 méter-
rel a tengerszint alatt fekszik.  Fürdé-
si lehetőség, majd vacsora és szállás a 
Holt-tengernél.

5. nap • Jeruzsálem
Reggeli után elutazás Jeruzsálembe. 
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Látogatás az Olajfák hegyén, ahonnan 
gyönyörű panoráma nyílik a városra. 
Utazás a Sion hegyre, mely Jeruzsá-
lem legrégebbi lakott része és legfon-
tosabb régészeti lelőhelye. Ezt követő-
en a zsidó negyed látnivalói következ-
nek: a római Cardo, a Hurva zsinagóga 
és az elégett ház megtekintése, majd 
látogatás a Nyugati Fal-alagúthoz, 
mely 500 méter hosszan halad pár-
huzamosan a Siratófallal a föld alatt. 
Az utolsó állomás a Davidson Kiállí-
tási Központ, mely a Jeruzsálemi Ré-
gészeti Központban található és egy 
szabadtéri múzeum 5000 év régésze-
ti leleteivel és virtuális modellekkel. Va-
csora és szállás Jeruzsálemben.

6. nap • Jeruzsálem
Reggeli után látogatás az Emléke-
zés hegyén, az 1953-ban alapított 
Yad Vashem Múzeumba, mely a ho-
lokauszt áldozatainak és hőseinek 

állít örök emléket. Ezt követően uta-
zás az Izrael Múzeumban, ahol a 
Könyv Szentélyének megtekintése. 
Az építészetileg is egyedülálló léte-
sítmény agyagkorsóra emlékezte-
tő, földbe süllyesztett épülete a hí-
res qumráni tekercseket őrzi. Láto-
gatás az Izraeli Parlamenthez és a 
Menorához (kívülről), majd utazás a 
Herzl-hegyre, ahol a nemzeti teme-
tő és Hertzl Tivadar, a Zsidó Állam 
megálmodójának sírja is találha-
tó. Szabadidő a Mahane Yehuda pi-
ac színes forgatagában. Vacsora és 
szállás Jeruzsálemben.
 
7. nap • Tel Aviv – Jaffa
Reggeli  a szállodában. Városné-
zés Izrael első modernkori városá-
ban, az 1880-ban zsidó bevándor-
lók által alapított Tel Avivban, mely 
a Közel-Kelet egyik legizgalmasabb 
kozmopolita városa. Ismerkedés a 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapest – Tel Aviv – Budapest útvonalon, turista osztá-
lyon, feladható 23 kg-os poggyász, illetékek, 7 éjszakai szállás helyi háromcsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok a 
szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar idegenvezető az út teljes időtartama alatt.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. március 30. – április 6.
Kétágyas szobában 499 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 669 000 Ft/fő

Pótágyon 479 000 Ft/fő

Minimum létszám: 30 fő

Fakultatív program ára 
(minimum létszám: 10 fő)
Hamat Gader 12 000 Ft/fő

történelmi és modern helyszínekkel: 
Beit Hatfutsot – a diaszpóra múze-
um, Neve Tzedek – a tel avivi Soho, 
a fehér város – Tel Aviv 4000 épület-
ből álló Bauhaus városrésze, a Rabin 
tér és Nachalat Binyamin szabadté-
ri kézműves piaca. Vacsora és szál-
lás Tel Avivban.
 
8. nap • Tel Aviv – Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállo-
dából, transzfer Tel Aviv déli részé-
re, Jaffába, a hangulatos kisvárosába, 
mely napjainkban művészek galériák-
nak, kávézóknak, bároknak ad otthont. 
Transzfer a repülőtérre, majd hazauta-
zás az EL AL légitársaság repülőjáratá-
val Budapestre.
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1. nap • Budapest – 
Tel Aviv – Tiberias
Elutazás Budapestről Tel Avivba a dé-
lelőtti órákban, az EL AL légitársa-
ság repülőjáratával. Érkezés után au-
tóbusszal transzfer Názáretbe, beje-
lentkezés a szállodába, majd vacso-
ra és szállás.

2. nap • Názáret – Haifa – 
Kána – Akko – Tiberias 
Reggeli után egész napos autóbu-
szos kirándulás: Názáretben az Angya-
li Üdvözlet Bazilika meglátogatása után 

Izrael – 
Jordánia

Haifán a Stella Maris Kolostor és a Ba-
hai kert megtekintése kívülről. Továb-
butazás Kánába, az újszövetségi me-
nyegző helyszínére. Séta az UNESCO Vi-
lágörökség részét képező Akko óvárosá-
ban, ahol látogatás a keresztes lovagok 
várában. Vacsora és szállás Názáretben.

3. nap • Yardenit – 
Kapernaum – Tabgha 
Reggeli után elutazás a Galileai-tó 
szent helyeire. Hajókázás a tavon, majd 
Yardenit, a híres keresztelőhely meg-
tekintése után Kapernaumban látoga-
tás Szent Péter házánál és a régi zsina-
gógánál. Tabghában, a kenyér és hal-
szaporítás csodájának helyszíne és a 
bizánci mozaik megtekintése. Továb-
butazás a Nyolc Boldogság hegyére a 
Ferences Kápolnához, mely a Hegyi Be-
széd színhelye volt. A Béke kilátóról gyö-
nyörű kilátás nyílik az egész tóra és Ga-
ileára. Vacsora és szállás Názáretben.

4. nap • Jerash – Amman 
Reggeli után elutazás Jordániába. A 

határátlépés után látogatás az ősi ró-
mai városban, Jerash-ban, ahol a 
több évszázados elhagyatottságnak 
köszönhetően az épületek kivétele-
sen jó állapotban maradtak meg. Leg-
fontosabb fennmaradt épületei: Had-
rianus diadalíve, Zeusz temploma, az 
északi színház, az ovális fórum, Arte-
misz temploma, az északi kapu, a Car-
do Maximus, a déli kapu, a Nyamp-
haneum és a déli színház. Ezt követő-
en félnapos panoráma városnézés au-
tóbusszal a hét dombra épült Félnapos 
panoráma városnézés autóbusszal a 
hét dombra épült jordán fővárosban, 
Ammanban. A program során az ókori 
városrész, a fellegvár és a 6000 fős ró-
mai kori színház megtekintése kívülről. 
Vacsora és szállás Ammanban.

5. nap • Madaba – 
Nebo-hegy – Kerak 
Reggeli után utazás Madaba városá-
ba, ahol a Szent György templom pad-
lóját egy páratlan, kétmillió mozaikda-
rabból álló, Szentföldet ábrázoló térkép 
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapest – Tel Aviv – Budapest útvonalon, turista osz-
tályon, feladható 23 kg-os poggyász, illetékek, 8 éjszakai szállás helyi három-
csillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, vízumdíj, kilépési 
illetékek, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar 
idegenvezető az út teljes időtartama alatt.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2020. március 25.- április 2., 
2020. május 11-19.
Kétágyas szobában 519 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 668 000 Ft/fő

Pótágyon 508 000 Ft/fő

Minimum létszám: 35 fő

díszíti. Továbbutazás az 1000 méter ma-
gasan fekvő Nebo-hegyhez, ahonnan 
Mózes megpillantotta a Szentföldet és 
a Holt-tengert. A Mózes emlékére emelt 
templom meglátogatása után II. János 
Pál pápa jordániai látogatásának emlék-
műve is megtekinthető. Utazás Kerak-
ba, az ősi városba, melyet már az Ószö-
vetség is említ. A város 930 méterrel a 
tengerszint felett fekszik, az itt található 
monumentális várból csodálatos kilátás 
nyílik a Holt-tengerre és a Jordán-völgy-
re. Vacsora és szállás Petrában.

6. nap • Petra 
Reggeli után gyalogos városnézés Pet-
rában, a nabateusok egykor virágzó 

városában, melyet kb. kétezer évvel ez-
előtt alapítottak. A vörös homokkőbe 
kifaragott város romjai, hatalmas sír-
templomai és varázslatos természeti 
környezete egyedülálló komplexumot 
alkotnak. A romváros legnevezetesebb 
látnivalói a királysírok, a kincsesház, a 
színház és az egykori városközpont a 
főtemplom maradványaival. Továb-
butazás a Holt-tengerhez, ahol vacso-
ra és szállás.

7. nap • Jeruzsálem
Reggeli után rövid fürdési lehetőség, 
majd visszautazás Jeruzsálembe, 
ahol városnézés során az Olajfák he-
gye, a Gethsemane kert, a Nemzetek 

Temploma (Agónia), Szűz Mária sír-
ja, majd a Nyugati Fal (Siratófal) meg-
tekintése. Vacsora és szállás Betle-
hemben.

8. nap • Betlehem – 
Jeruzsálem
Reggeli után utazás Betlehembe, ahol 
látogatás a Születés templomában, Jé-
zus feltételezett születési helyén. Ki-
rándulás a Betlehemtől 3 km távolság-
ra található Pásztorok mezejére, itt je-
lent meg egy angyal a pásztoroknak, 
hogy hírül adja nekik a Megváltó szüle-
tését. Visszatérés Jeruzsálembe, láto-
gatás a Sion-hegyen, ahol az Elszende-
rülés temploma, az Utolsó vacsora ter-
me és Dávid király feltételezett sírja ta-
lálható. Séta a Via Dolorósán, követve a 
Keresztút állomásait egészen a Golgota 
hegyén található Szent Sír Templomá-
ig. Vacsora és szállás Betlehemben.

9. nap • Tel Aviv – Jaffa – 
Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, transzfer Tel Avivba. Séta az óvá-
rosi részen, Jaffában: az óratorony, a 
bolhapiac, a művész negyed és a vilá-
gítótorony megtekintése után szabad 
program a Karmel piacon. Transzfer 
a repülőtérre, majd hazautazás az EL 
AL légitársaság repülőjáratával Buda-
pestre az esti órákban.

Petra

Jeruzsálem

Bahai kert, Haifa
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Nagy körutazás
Izraelben

1. nap • Budapest – Tel Aviv
Elutazás Budapestről Tel Avivba az EL 
AL légitársaság menetrend szerinti 
repülőjáratával. Érkezés után transz-
fer autóbusszal Tiberias környékére, 
bejelentkezés a szállodába, majd va-
csora és szállás.

2. nap • Haifa – Akko – 
Rosh Hanikra – Nazaret
Reggeli után egész napos autóbu-
szos kirándulás: Haifán a Stella Ma-
ris Kolostor és a Bahai kert megtekin-
tése kívülről, majd látogatás Akkóban, 
ahol séta a UNESCO világörökség ré-
szét képező óvárosban és a keresztes 
lovagok várában. A libanoni határ kö-
zelében található, felvonóval megkö-
zelíthető Rosh Hanikra mészkő bar-
langrendszer megtekintése, melyet a 
tenger, valamint a beszivárgó csapa-
dékvíz eróziója alakított ki a mostani 

formájára az évezredek során. Eluta-
zás Názáretbe, ahol az Angyali Üd-
vözlet bazilika meglátogatása. Va-
csora és szállás Tiberias környékén.

3. nap • Banias Nemzeti Park – 
Safed – Yardenit – 
Kapernaum – Tabgha
Reggeli után elutazás a Banias Nem-
zeti Parkba, a Jordán folyó eredeté-
hez, ahol a keskeny szurdokszerű pa-
takvölgy a víz fölé épített pallókon jár-
ható be. Látogatás Safedben, me-
lyet Kabbala városának is neveznek 
és egyike a judaizmus négy szent vá-
rosának. Továbbutazás a Galileai-tó 
szent helyeire. Yardenit, a híres ke-
resztelőhely megtekintése után láto-
gatás Kapernaumban Szent Péter há-
zánál és a régi zsinagógánál. Tabghá-
ban a kenyér és halszaporítás csodá-
jának helyszíne és a bizánci mozaik 
megtekintése. Továbbutazás a Nyolc 
Boldogság hegyére, a Ferences Kápol-
nához, mely a Hegyi Beszéd színhelye 
volt. A Béke kilátóról gyönyörű kilátás 
nyílik az egész tóra és Galileára. Va-
csora és szállás Tiberias környékén.

4. nap • Hula-völgy – Jerikó – 
Holt-tenger 
Reggeli után elutazás  a Hula-völgy-
be, melynek  lápvidéke madarak mil-
lióit vonzza, így lett a vidék a ma-
dárfigyelők egyik kedvenc helye. 
A Hula-tó vizét az ötvenes évek-
ben lecsapolták, majd az azóta új-
ra elárasztott terület Izrael egyik 

legfontosabb ökoszisztémájával ren-
delkezik. Továbbutazás Jerikóba, a 
Megkísértés kolostor megtekintése 
egy kilátóról. Utazás a Holt-tenger-
hez, fürdési lehetőség. Ezután láto-
gatás egy különleges sivatagi kilátó-
nál, ahonnan gyönyörű látvány nyí-
lik a Szent György kolostorra. Vacsora 
és szállás egy kibbutzban (az ország-
ra jellemző, egyedülállóan egy közös-
ség által üzemeltetett szálláshelyen). 

5. nap • Masada – Ein Ovdat – 
Mitzpe Ramon
Reggeli után látogatás az UNESCO vi-
lágörökség részét képező, Nagy Heró-
des által alapított Masada-erődben, 
mely i.e. 37-31-ig nyújtott védelmet 
a behatolókkal szemben. A lenyűgö-
ző építményben víztározó, vízveze-
ték rendszer, gabonaraktár és padló-
fűtéses szauna is volt. Az erődről gyö-
nyörű kilátás nyílik a Holt-tengerre és 
a környező hegyekre. Továbbutazás 
az Ein Avdat Nemzeti Parkba, itt lát-
ható a Wadi Zin homokkő kanyon, a 
Negev-sivatag legnagyobb völgye. Va-
csora és szállás egy különleges geo-
lógiai képződmény, egy kráter, a Mitz-
pe Ramon közelében a sivatagban.

6. nap • Mitzpe Ramon – 
Makhtesh Ramon – 
Bet Guvrin Nemzeti Park
Reggeli után látogatás a Mitzpe Ra-
mon Látogatói Központban, majd, egy 
gigantikus méretű eróziós kráter, a 
Makhtesh Ramon megtekintése, amit 

TEL AVIV

BET
GUVRIN

JERIKÓ

MASADA

EIN OVDAT

MITZPE RAMON

HOLT-TENGER

JERUZSÁLEM

JAFFA

HAIFA

SAFED
HULA-VÖLGY

YARDENIT
NAZARET

KAPERNAUM

BANIAS
NEMZETI PARK 

AKKO

ROSH HANKIRA

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapest – Tel Aviv – Budapest útvonalon, turista osz-
tályon, feladható 23 kg-os poggyász, illetékek, 9 éjszakai szállás helyi három-
csillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti 
programok a szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar idegenvezető az út tel-
jes időtartama alatt.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2020. május 3–12.
Kétágyas szobában 593 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 807 000 Ft/fő

Pótágyon 581 000 Ft/fő

Minimum létszám: 30 fő

sokan Izrael Grand Canyonjaként tar-
tanak számon. Utazás a Bet Guvrin 
Nemzeti Parkba, ahol több mint 800, 
a IV. és a IX. század között épült ha-
rang alakú barlang található, melyek 
föld alatti alagúttal összekötöttek. 
Vacsora és szállás Betlehemben.

7. nap • Jeruzsálem
Reggeli után egész napos kirándulás 
Jeruzsálemben, ahol városnézés so-
rán az Olajfák hegye, a Getshemane 
kert, a Nemzetek Temploma (Agónia) 
és Szűz Mária sírjának megtekintése. 
Séta a Via Dolorósán, követve a Keresz-
tút állomásait egészen a Golgota he-
gyén található Szent Sír Templomáig, 
majd látogatás a Nyugati Falnál (Sira-
tófalnál). A következő helyszín a Sion-
hegy, ahol az Elszenderülés temploma, 
az Utolsó vacsora terme és Dávid király 

feltételezett sírja található, majd a Sion 
és a Jaffa kapuk megtekintése. Vacso-
ra és szállás Betlehemben.

8. nap • Jeruzsálem
Reggeli után városnézés folytatá-
sa Jeruzsálemben, ahol a Parlament 
épülete és a Menóra, az ország jelké-
pének megtekintése kívülről.  Szaba-
didő a nyüzsgő belvárosban, vagy lá-
togatás a Yad Vashem Holokauszt 
Múzeumban és Emlékközpontban, 
majd az Izraeli Nemzeti Múzeum-
ban, ahol többek között a Holt-tenge-
ri tekercsek láthatók. Szabadidő Ma-
cheh Yehuda piacon. Vacsora és szál-
lás Betlehemben.

9. nap • Jeruzsálem
Reggeli után utazás Betlehembe, 
látogatás a Születés templomában, 

Jézus feltételezett születési helyén, 
majd kirándulás a Betlehemtől 3 
km távolságra található Pásztorok 
mezejére. Itt jelent meg egy angyal 
a pásztoroknak, hogy hírül adja ne-
kik a Megváltó születését. Transz-
fer Tel Avivba, Izrael kulturális és 
gazdasági központjába, ahol pano-
rámás városnézés után vacsora és 
szállás.

10. nap • Tel Aviv – Jaffa – 
Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállo-
dából. Látogatás az óvárosi részen, 
Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, 
a művész negyed és a világítótorony 
megtekintése után a szabadprogram 
a Karmel piacon. Transzfer a repülő-
térre, majd hazautazás az EL AL légi-
társaság repülőjáratával Budapestre. 

Bet Guvrin ember alkotta 
barlangjai az évezredek 
során lakhelyei vagy mene-
dékei voltak az itt élőknek. 
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1.nap
Elutazás Budapestről Tel Avivba a 
délelőtti órákban az EL AL légitársa-
ság repülőjáratával. Érkezés után au-
tóbuszos transzfer Jeruzsálembe. 
Bejelentkezés a szállodába, majd va-
csora és szállás.

2. nap
Reggeli után szabad program. Fakul-
tatív programlehetőség: egész napos 
kirándulás az ország második legna-
gyobb városába, Tel Avivba. Séta az 
óvárosi részen, Jaffában: az órato-
rony, a bolhapiac, a művésznegyed és 
a világítótorony megtekintése, majd 
Tel Avivban a Bauhaus-negyed meg-
tekintése. A város építészetileg egyik 
legjellegzetesebb és legszebb része a 
„Fehér Város”, vagyis a Bauhaus ne-
gyed: közel 4000 olyan épület áll még 
ma is, amelyet a Bauhaus jegyében 
alkottak a múlt század harmincas, 
negyvenes éveinek jeles építészei. 
2003-ban az UNESCO Világörökségi 
örökségének részeként ismerte a kü-
lönleges városrészt.  Szabadidő a 

Jeruzsálem

tengerparton és/vagy a Karmel pia-
con. Visszautazás Jeruzsálembe, 
ahol vacsora és szállás.

3. nap
Reggeli után egész napos városné-
zés a fővárosban, Jeruzsálemben. A 
Scopus hegyről csodálatos kilátás 
nyílik a városra. Lefelé haladva látha-
tó a Getsemane Kert és a Nemzetek 
Temploma. A zsidó negyedben a 
Cardo megtekintése, ahol a város 
eredeti fő utcája látható a bizánci 
időkből. Látogatás a Nyugati Falnál 
(Siratófalnál), majd a Via Dolorosán a 
Keresztút állomásait követve egé-
szen a Szent Sír Templomig. Séta az 
ókori városrészben, majd továbbuta-
zás a modern városrészbe, ahol láto-
gatás a Yad Vashem Holokauszt Em-
lékmúzeumban, mely a Holokauszt 
áldozatainak és hőseinek emel em-
léket. Visszautazás a szállodába, 
ahol vacsora és szállás.

4. nap
Re gge l i  után  s z a bad  p rog ram . 

Fakultatív programlehetőség: egész 
napos kirándulás Holt-tengerhez, a 
világ egyik legmélyebben fekvő pont-
jához, 400 méterrel a tengerszint 
alatt fekszik. Fürdési lehetőség, majd 
továbbutazás a UNESCO Világörökség 
részét képező Masadába. A Heródes 
kori, szikla tetején épült erőd ie. 37-31-
ig nyújtott védelmet a zsidóknak a 
behatolókkal szemben. A felvonóval 
megközelíthető lenyűgöző építmény-
ben víztározó, vízvezeték, gabonarak-
tár és padlófűtéses szauna is volt. 
Visszautazás Jeruzsálembe, ahol va-
csora és szállás.

5. nap
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, transzfer a repülőtérre. Elutazás a 
délutáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapest – Tel Aviv – Budapest útvonalon, turista osz-
tályon, feladható 23 kg-os poggyász, illetékek, 4 éjszakai szállás helyi háromcsilla-
gos szálloda kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok a 
szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar idegenvezető az út teljes időtartama alatt.
Részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. március 13-17..
Kétágyas szobában 265 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 366 000 Ft/fő

Pótágyon 259 000 Ft/fő

Minimum létszám: 30 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Tel Aviv-Jaffa 26 000 Ft/fő

Holt-tenger, Masada 34 000 Ft/fő

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás
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AJLOUN
JERASH

AMMAN

MADABA

MACHAERUS 

NEBO-HEGY

HOLT-TENGER

KERAK

AQUABA

PETRA

WADI RUM

Jordánia

1. nap • Budapest – Amman
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal Ammanban. Ér-
kezés a késő esti órákban. Transzfer, 
majd bejelentkezés a szállodába, ahol 
vacsora és szállás.

2. nap • Amman – Ajloun – 
Jerash - Amman
Reggeli után egész napos kirándulás: 
látogatás Ajlun várához, mely az isz-
lám építészet egyik remeke. A XII. szá-
zadban sokáig bevetetlen, impozáns 
kőépítmény sokáig védte a Jordán 

folyó északi völgyét, s annak bejára-
tát. A várból gyönyörű kilátás nyílik a 
környező hegyekre és dombokra. Lá-
togatás az ősi római városban, Je-
rash-ban, ahol a több évszázados el-
hagyatottságnak köszönhetően az 
épületek kivételesen jó állapotban 
maradtak meg. Legfontosabb fenn-
maradt épületei Hadrianus diadalí-
ve, Zeusz temploma, az Északi szín-
ház, az Ovális fórum, Artemisz temp-
loma, az Északi kapu, a Cardo maxi-
mus, a Déli kapu, a Nymphaneum és 

a Déli színház. Ebéd egy helyi étte-
remben, majd séta a római kori város 
hangulatos utcáin. Vacsora és szállás 
a szállodában.

3. nap • Amman – Machaerus –
Holt-tenger
Reggeli után egész napos kirándu-
lás, mely során panorámás városné-
zés autóbusszal a hét dombra épült jor-
dán fővárosban, Ammanban. A prog-
ram során az ókori városrész, a felleg-
vár és a 6000 fős római kori színház 

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Holt-tenger
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Amman – Budapest útvona-
lon, turista osztályon, illetékek, feladható 20 kg-os poggyász, 6 éjszakai szállás 
késői kijelentkezéssel, helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpan-
ziós ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, vízumdíj, kilépési illetékek, 
magyar idegenvezető, szervizdíj. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2020. május 6–13.
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 472 000 Ft/fő

Minimum létszám: 25 fő

megtekintése kívülről. Továbbutazás 
Machaerus várába, mely Nagy Heródes 
egykori palotája volt, itt fejeztette le An-
tipas Keresztelő Szent Jánost nevelt lá-
nyának, Saloménak kívánságára, aki 
azt kérte, hogy tálcán hozzák be János 
fejét. Továbbutazás a Holt-tengerhez, 
ahol szabadprogram, fürdési lehetőség. 
Este vacsora és szállás a Holt-tengernél.

4. nap • Madaba – Nebo-hegy – 
Kerak – Petra
Reggeli után utazás Madaba városá-
ba, ahol a Szent György templom padló-
ját egy páratlan, kétmillió mozaikdarab-
ból álló, Szentföldet ábrázoló térkép dí-
szíti. Továbbutazás az 1000 méter ma-
gasan fekvő Nebo-hegyhez, ahonnan 
Mózes megpillantotta a Szentföldet és 
a Holt-tengert. A Mózes emlékére emelt 
templom meglátogatása után II. János 

Pál pápa jordániai látogatásának emlék-
műve is megtekinthető. Utazás Kerak-
ba, az ősi városba, melyet már az Ószö-
vetség is említ. A város 930 méterrel a 
tengerszint felett fekszik, az itt található 
monumentális várból csodálatos kilátás 
nyílik a Holt-tengerre és a Jordán-völgy-
re. Vacsora és szállás Petrában.

5. nap • Petra – Wadi Rum
Reggeli után gyalogos városnézés 
Petrában, a nabateusok egykor virág-
zó városában, melyet kb. kétezer év-
vel ezelőtt alapítottak. A vörös ho-
mokkőből kifaragott város romjai, 
hatalmas sírtemplomai és varázs-
latos természeti környezete egyedül-
álló komplexumot alkotnak. A rom-
város legnevezetesebb látnivalói a ki-
rálysírok, a kincsesház, a színház és 
az egykori városközpont a főtemplom 

maradványaival. Utazás a Wadi Rum 
sivatagba, ahol vacsora és szállás.

6. nap • Wadi Rum – Aquaba
Reggeli után utazás a Wadi Rum si-
vatagba, amely az egyetlen vörös ho-
mokú sivatag a Közel-Keleten. Ezen a 
holdbéli tájon járt Arábiai Lawrence, 
aki az „Arab Forradalom” idején itt ké-
pezte ki a sivatagban vándorló bedu-
inokat. Két órás dzsip túra keretében 
ismerkedés a tájjal. Továbbutazás 
Aquabába, ahol vacsora és szállás.

7. nap • Aquaba – Budapest 
Reggeli után szabad program, a Vö-
rös-tenger partján fekvő városban, ahol 
egész nap pihenés, fürdés. Vacsora 
után késő este kijelentkezés a szállodá-
ból, majd transzfer a repülőtérre. 

8. nap
Hazautazás átszállással menetrend 
szerinti repülőjáratokkal Budapestre. 

Kerak egykor a Szentföld 
egyik legnagyobb keresz-
tes vára volt, Jeruzsálem 
védelmére épült.
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1. nap • Budapest – Taskent 
Elutazás délután Budapestről menet-
rend szerinti repülőjáratokkal átszállás-
sal Taskentbe. Éjszaka a repülőgépen. 

2. nap • Taskent 
Érkezés az üzbég fővárosba, Taskent-
be. Transzfer a szállodába, majd a be-
jelentkezést követően rövid pihené-
si lehetőség. Reggeli után ismerkedés 
Taskent látványosságaival: látogatás 
a XVI. századi Kukeldas (ma is műkö-
dő) medresze épületében, séta a Haz-
rat-i Imám téren és környékén: Haz-
rat-i Imám mecset, Barak kán XVI. 
századi medreszéje; Kaffál Sasí ma-
uzóleum, egy koraiszlám-kori taskenti 

Üzbegisztán öröksége

muszlim szent sírjának meglátogatá-
sa, majd a XVI. századi Tilla Sejk me-
cset és benne a VII. századi Oszmán 
Korán következik, melyet Timur Lenk 
hozott magával Szíriából. A világ egyik 
legrégebbi koránja Mohamed próféta 
halála után 19 évvel készült, szarvas-
bőrre írták; az eredeti terjedelem mint-
egy harmada, 250 oldal maradt fent 
az utókor számára. Délután a Tasken-
ti Iparművészeti Múzeum (Plovcev pa-
lota), Timur Lenk lovasszobra, a tas-
kenti Opera (kívülről) és a Csorszú ba-
zár megtekintése. Szállás Taskentben.

3. nap • Taskent - Ürgencs - Khíva 
Reggeli után transzfer a taskenti re-
pülőtérre, elutazás helyi repülőjárat-
tal Ürgencsbe. Transzfer Khívába, a Se-
lyemút egyik legszebb városába, mely-
nek érintetlen világáról az európaiak 
Vámbéry Ármin 1863-as Dervisruhá-
ban Közép-Ázsiában című művéből is-
merték meg részleteiben. A 2 km-es 
várfallal körülvett Icsan-Kala középkori 
városrész az UNESCO Világörökség vé-
delme alatt áll.  Városnézés: az ősi Khí-
va külső erődrendszere, a „mindössze” 

26 méter magas Kalta Minár (alacsony 
minaret), a Muhammad Amín khán 
medresze és a XII-XVII. századból szár-
mazó Konja Arg erőd és palotarendszer, 
majd Vámbéry Ármin khívai emlékmű-
vének megtekintése. A XX. század Isz-
lám Khodzsa medresze és 45 méter 
magas minaret megtekintése kívülről, 
majd látogatás a 213 gyönyörűen fa-
ragott faoszloppal ékesített nagy me-
csetnél, a híres XIV. századi birkózó hős 
Pahlaván Mahmúd középkori mauzó-
leumában, Sérgházi khán medreszéjé-
ben, majd a Tas Khauli palota és háre-
mépület megtekintése. Ezt követően pi-
ac- és bazárlátogatás, délután szabad-
program. Szállás Khívában.

4. nap • Khíva - Bukhara
Reggeli a szállodában, majd utazás 
vonattal Bukharába. A kétezer éves, 
építészeti emlékekben gazdag oázis 
városai közül egykor a Selyemút egyik 
legismertebb megállója volt. Transz-
fer a szállodába, majd a bejelentke-
zést követően rövid városnézés: séta 
a bukharai óváros ódon negyedében, 
felkeresve a bukharai zsidók egyko-
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markandba. Útközben látogatás Ti-
mur Lenk szülővárosában, Sahriszab-
zban, melynek neve annyit jelent: a 
zöld város. Városnézés során többek 
között a XIV-XV. századi, egykor közel 
száz méter magas falakkal rendelke-
ző Ak-Szaráj (Fehér) palota maradvá-
nyai, a Kok-Gumbaz (Kék kupola) me-
cset, a Dár al-Sza’ádat és a Dár al-Ti-
lávat felkeresése, melyek Timur Lenk 
apjának, valamint a helyi szajjidoknak, 
Mohamed próféta leszármazottainak 
díszes XV. századi mauzóleumai. Ezt 
követően a Khazrat-i Imam mecset, 
egy Timur Lenk által alapított musz-
lim szentély és egyik fia, Dzsaháng-
ír mauzóleumának megtekintése kí-
vülről. A nap fő attrakciója Timur Lenk 
eredeti sahriszabzi kriptájának felke-
resése. Este átkelés átkelés a Zerafsán 
hegység alacsonyabb vonulatain, ér-
kezés a kies és enyhe klímájú Szamar-
kandba. Szállás Szamarkandban.

7. nap • Szamarkand 
Egész napos városnézés Szamarkan-
dban. Délelőtt a világhírű szogd fres-
kókat bemutató Afrászijáb Múzeum, 
majd Üzbegisztán legszebb tere, a XV-
XVII. században épült Regisztán tér 
és az ottani monumentális épületek 
megtekintése: az Ulugbék, a Ser-Dor 

ri pazar rezidenciáit, majd pedig láto-
gatás a közelben álló Bolo Khauz me-
csetben, a számánida mauzóleum-
ban és a Csasma ’Ajjúb-nál (Jób for-
rás), a közép-ázsiai népi vallásosság 
zarándokhelyén. Szállás Bukharában.

5. nap • Bukhara 
Reggel látogatás a Pój-i Kalón épülete-
gyüttesnél, a középkori és XVI. századi 
Bukhara szimbólumánál: a XII. századi 
Kalón (Nagy) minaret, a XVI. században 
épült Nagymecset és a vele szemben 
álló, a XVI. században alapított és máig 
működő Mír-i Arab (Arab herceg) med-
resze megtekintése. A következő lát-
nivaló a XV. század első felében emelt 
Ulugbék medresze és a vele szem-
ben álló XVII. századi ’Abd al-’Azíz kán 
medresze. Séta a bazár híres „táqja-
inak” fedett boltíves csarnokaiban 
(aranyművesek, süvegárusok, pénzvál-
tók csarnokai).  Ezután a   Magok-i Ato-
ri mecset, egy buddhista és zoroaszt-
riánus alapokra épült kora iszlámkori 
szentély következik. Késő délután sza-
badprogram a bukharai óvárosban, vá-
sárlási lehetőség. Szállás Bukharában.

6. nap • Bukhara - Sahriszabz - 
Szamarkand 
Reggeli után utazás autóbusszal Sza-

(Oroszlános) medresze és a Tilla-ká-
rí (Aranyozott)-mecset és medresze 
lenyűgöző élményt nyújtanak. A dél-
után során a XV. század elején épült 
Gúr-e Mír, Timur Lenk és családja ma-
uzóleumának meglátogatása, majd 
a lélegzetelállító Bíbí Khaním mecset 
(Közép-Ázsia legnagyobb mecsetje) 
és a misztikus Sáh-i zinda (Élő király) 
nekropolisz és zarándokhely megte-
kintésével zárul a program. Szállás 
Szamarkandban.

8. nap • Szamarkand 
Reggeli után látogatás a Szamarkand-
tól mintegy 30 km-re található Imám 
al-Bukhárí sírjánál, a legfontosabb kö-
zép-ázsiai hadísz-tudós és az egyete-
mes muszlim haditudományok kima-
gasló alakjának mauzóleumánál és 
múzeumában. Ezután egy ősi techno-
lógiai tudást felélesztő papírmalom és 
papírmanufaktúra megtekintése, ahol 
ismerkedés a Selyemút középkori vi-
lágával. Délután látogatás a Sziáb ba-
zárban, ahol üzbég és tadzsik életké-
pek láthatók. Szabadidő vásárlásra. 
Szállás Szamarkandban.

9. nap • Szamarkand - Budapest 
Korai reggeli a szállodában, majd 
transzfer a repülőtérre, hazautazás 
menetrend szerinti járattal, átszállás-
sal Budapestre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjárattal a Budapest – Taskent – Ürgencs / Szamarkand – Buda-
pest útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 
illetékek, 8 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban 
félpanzióval, a felsorolt programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2020. március 26. – április 3. 
Kétágyas szobában 467 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 527 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Szamarkand
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1. nap • Budapest – Teherán 
Reggel elutazás menetrend szerinti re-
pülőjáratokkal, átszállással Irán fővá-
rosába, a mintegy 14 millió lakosú Te-
heránba. Megérkezés a késő esti órák-
ban Teheránba, majd transzfer a szál-
lodába. Szállás Teheránban.  

Irán
Perzsa emlékek

2. nap • Teherán
Reggeli után látogatás az ősi Perzsia 
2500 éves történelmének emléke-
it bemutató Archeológiai Múzeumban, 
majd az egykori uralkodói rezidencia, 
a Golesztán Palotaegyüttes megte-
kintése. Később a Pávatrónt és az iráni 
sahok koronáit kiállító Ékszermúzeum 
felkeresése. Szállás Teheránban.

3. nap • Kashan – 
Abyaneh –  Isfahan
Elutazás autóbusszal Isfahanba, út-
közben Kashan felkeresése, a sivatag 
szélén fekvő oázisváros, mely tradicio-
nális stílusban épült házairól híres. Bo-
rujerdi, a dúsgazdag kereskedő gyö-
nyörű széltornyokkal díszített házá-
nak megtekintése, majd pihenő a ter-
mészetes forrású kútjairól nevezetes 

Fin kertben. Ezt követően a hegyek kö-
zött megbúvó, világhírű Abyaneh vö-
rös vályogfalujának megtekintése, 
majd továbbutazás Isfahanba. Érke-
zés a késő esti órákban. Szállás Isfa-
hanban.

4. nap • Isfahan
Egész napos városnézés Isfahanban, 
Irán talán legtöbb látnivalójával ren-
delkező városában: séta az Imam té-
ren, látogatás az Ali Qapou palotában, 
és az iszlám építészet remekművei-
nek számító Imam és Sheikh Lot Fol-
lah mecsetekben. Rövid vásárlási le-
hetőség a térről nyíló nagybazárban. 
Délután látogatás az örmény negyed-
ben található Vank Katedrálisban, 
mely Isfahan egyik legnagyobb és leg-
szebb temploma, majd a város egyko-
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ri, mára már kiszáradt folyóján átívelő 
hangulatos, régi hidak megtekintése. 
Szállás Isfahánban.

5. nap • Isfahan – Yazd
Reggeli után a város világörökségi 
helyszíneinek felkeresése, a negyven-
oszlopos Chehel Sotun palota, majd a 
Péntek mecset megtekintése. Továb-
butazás Irán és a világ egyik legrégeb-
bi óvárosával büszkélkedő Yazdba.  
Szállás Yazdban.

6. nap • Yazd
Reggeli után városnézés Yazdban: sé-
ta a nyüzsgő sikátorokban, látogatás 
a Jame mecsethez (a márciusi idő-
pontnál: a Jame mecset helyett a Víz 
Múzeumában) és az Amir Chakh maq 
komplexumhoz. Majd az iszlám előt-
ti, ősi perzsa vallás, a zoroasztrizmus 
jegyében épült Tűz Templomának fel-
keresése. Nevezetessége az itt őrzött, 
több mint ezernégyszáz éve lobogó 
szent tűz. Az iráni körutazás napi prog-
ramja egy kirándulással zárul a város 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Teherán és Shiraz – 
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során autóbusszal, illeté-
kek, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállo-
dák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (a kései érkezés miatt az 1. napon 
nincs ellátás), a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, helyszínen fizetendő kötelező 
szervízdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. március 1-10., április 5-14.
Kétágyas szobában 522 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 632 000 Ft/fő

Vízumdíj 29 000 Ft/fő

Helyszínen fizetendő 
kötelező szervizdíj 40 EUR/fő

Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben: 
2020. szeptember, október

melletti, sivatagi temetkezési helyhez, 
a Csend tornyához. Szállás Yazdban.

7. nap • Pasargad – 
Persepolis – Shiraz
Kora reggel továbbutazás autóbusszal 
Shirazba. Útközben megálló Pasar-
gadban, ahol az Akhamenid dinasztia 
alapítójának, II. (Nagy) Kürosz  királynak 
a sírhelye található. Elutazás a Naqshe 
Rostam sziklafalhoz, ahol több perzsa 
uralkodó, többek között Dareiosz, vala-
mint Xerxész kőbe vájt sírhelye látható. 
Továbbutazás Irán egyik legcsodásabb 
helyére, a Világörökség részét képező 
Persepolisba, melyet mintegy 2500 év-
vel ezelőtt, a legendás királyok, Darei-
osz és Xerxész építettek. Séta az egy-
kori főváros romjai között. Megérkezés 
Shirazba, majd az Imam Zade Aliebne 
Hamzeh tükörmecset megtekintése. 
Szállás Shirazban.

8. nap • Shiraz
Egész napos városnézés Shirazban, 
Irán és Perzsia egyik legrégebbi váro-
sában, mely gyönyörű kertjeiről is híres: 
ezek közül a Narenjestan kert, majd a 
város egyik legszebb mecsetének a Na-
sir ol Molk megtekintése. Látogatás a 
híres perzsa költő Háfiz sírjánál. Délután 

séta a belvárosban: a Karim Kán erőd 
(Arg) és a Vakil mecset (a márciusi idő-
pontnál: a Vakil mecset helyett a Zinat 
ol Molk) felkeresése. Idő függvényében 
a híres iráni költő Saadi sírjának meg-
tekintése kívülről. Este szabadprogram, 
vásárlási lehetőség. Szállás Shirazban.

9. nap • Shiraz – 
Firuzábád – Shiraz 
Kora reggel kirándulás Firuzábád-
ba, átutazás a Qal’eh Dokhtar vadregé-
nyes völgykatlanján, ahol egykoron a 
szászánida dinasztia történelme kez-
dődött, majd délelőtt Gúr-Firuzábád, I. 
Ardasír uralkodó III. századi palotájának 
(Atashkadeh) meglátogatása. Barango-
lás a 12 km átmérőjű romterületen, mely 
a korai szászánida kor politikai, törté-
nelmi, kulturális és művészeti fejlődé-
sét testesíti meg. Shirazba visszatérve a 
híres Eram kert felkeresése. A szállodai 
szobákat a késő elutazásig használhat-
ják utasaink. Szállás Shirazban.

10. nap • Shiraz – Budapest 
A hajnali órákban transzfer a repülő-
térre és elutazás menetrend szerin-
ti repülőjáratokkal, átszállással Bu-
dapestre. Megérkezés a kora délutá-
ni órákban.
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Csodálatos Emirátusok
Abu Dhabi - Dubai

1. nap • Budapest – 
Dubai – Abu Dhabi
Délután elutazás Budapestről menet-
rend szerinti, közvetlen repülőjárattal 
Dubaiba. A késő esti érkezést követő-
en transzfer a szállodába. Szállás Abu 
Dhabiban.

2. nap • Abu Dhabi
A hét emírség legnagyobb és egyben 
leggazdagabb tagországa Abu Dhabi, 
melynek azonos nevű fővárosát egyedi 
hangulat jellemzi. Az utóbbi évtizedek-
ben a hagyományos épületek futurisz-
tikus felhőkarcolók árnyékába kerültek, 
az utakat pedig pálmafák és kutak so-
ra szegélyezi szinte mindenhol. A siva-
tagi klíma ellenére, a parkok mindenhol 
zöldek és gyönyörűen karbantartottak. 

Egész napos szabad program: pihenés 
a tengerparton vagy látogatás egyéni-
leg Abu Dhabi témaparkjainak egyiké-
ben. Szállás Abu Dhabiban.

3. nap • Abu Dhabi
Reggeli után városnézés az Egyesült 
Arab Emirátusok ultramodern főváro-
sában, Abu Dhabiban. A lenyűgöző, 54 
fehér márványkupolával díszített, ha-
talmas Zayed sejk mecset megtekinté-
se. Pazar díszítőelemei között megta-
lálható a világ legnagyobb kézi csomó-
zású szőnyege, valamint a világ legna-
gyobb csillárja is. Utazás a pálmafákkal 
övezett Corniche Road félholdján, ahol 
a dubai Burj Al Arab mellett, az Emír-
ségek másik híres luxusszállodája, az 
Emirates Palace Hotel is emelkedik. Lá-
togatás Heritage Village-ben, ahol az 
olaj előtti időkbe, az ország őslakosai-
nak mindennapi életébe kapunk bete-
kintést. Fakultatív programlehetőség 
délután: a Louvre Galéria egyéni meg-
látogatása, transzferrel és belépővel. A 
már külsejében is különleges múzeum 
hatszáz műtárgyból álló állandó kiál-
lítását a legnevesebb franciaországi és 
közel-keleti múzeumoktól kölcsönzött 
páratlan műkincsek alkotják, melyen 
felül az időszakos kiállítások mintegy 
kétezer négyzetméteren nyűgözik le a 
látogatókat. Szállás Abu Dhabiban.

4. nap Abu Dhabi - Dubai
Reggeli után utazás Dubaiba, majd 
a régi városrész felfedezése. Látoga-
tás a souknak nevezett helyi fűszer- 
és aranypiacon, majd átkelés a Cre-
ek-en abrával (hagyományos vízitaxi-
val). A Nemzeti Múzeum meglátogatá-
sa, amely az emirátus egyik legrégibb 
épületében, az uralkodók egykori lak-
helyéül szolgáló Al-Fahidi erődben ta-
lálható. Az intézmény életnagyságú 
kiállítási tárgyakkal mutatja be a vá-
ros múltját, a terület lakóinak egyko-
ri életét. Fotószünet a Jumeirah me-
csetnél (megtekintése kívülről). A kö-
zépkori fatimida dinasztia stílusában 
emelt épület karcsú minaretjeivel és 
hatalmas kupolájával a város máso-
dik legnagyobb vallási épülete. Fakul-
tatív programlehetőség: dhow esti ha-
jókázás vacsorával. Szállás Dubaiban.

5. nap • Dubai
Városnézés Dubaiban, az ikonikus lát-
nivalók felfedezése. A világ legmaga-
sabb épülete, a Burj Khalifa megláto-
gatása, amelynek üvegfalú kilátójá-
ból káprázatos, 360 fokos panoráma 
nyílik a városra. Hajókázás a kultú-
ra és a modern világ harmóniája lát-
ható: a csillogó felhőkarcolók, a Burj 
Al Arab Hotel mellett a Madinat Ju-
meirah Hotel, amely egy ősi arab erőd 
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során az érintetlen halászfalvak mel-
lett haladva csodálatos kilátás nyílik a 
lélegzetelállító természeti szépségek-
re, sziklákra és öblökre. A hajókirándu-
lás részeként lehetőség van fürdőzésre 
és pipás búvárkodásra az Indiai-óce-
án kristálytiszta vízében. Ebéd a hajón 
(alkoholmentes italokat tartalmaz). 
Szállás Dubaiban.

7. nap • Dubai
Délelőtt szabad program. A délutáni 
szafari program során megcsodálha-
tók a vöröslő homokdűnék, a lenyűgö-
ző sivatagi naplemente és az autenti-
kus arab élmények. Igazi adrenalin túra 
4x4 kerék meghajtású terepjárókkal a 
homokdűnéken való fel- és lecsúszká-
lás, a vörös és arany minden árnyala-
tában izzó sivatag hegyein-völgyein. A 
csodálatos naplemente fényképezése 
után utazás a fáklyákkal megvilágított 

beduin stílusú sivatagi táborba, ahol 
találkozás további jellegzetes arab él-
ményekkel: ízletes arab grill vacsora, a 
tevegelés, a sisha (vízipipa) kipróbálása, 
hennafestés, valamint táncos előadás. 
Szállás Dubaiban.

8. nap • Dubai – Budapest
Kora reggel transzfer a dubai repülő-
térre (reggelire hidegcsomag). Vissza-
utazás menetrend szerinti, közvetlen 
repülőjárattal Budapestre.

korhű átalakítása. Továbbutazás a 
Pál ma szigetre, amelynek legkiemel-
kedőbb ékessége az Atlantis The Palm 
szállodakomplexuma (megtekintése 
kívülről). A program végén megálló a 
Dubai Mall bevásárlóközpontban, ahol 
óriás akvárium, vízalatti állatkert, és 
több száz üzlet kínálata megtalálha-
tó. A Dubai Fountain (szökőkút) zenére 
koreografált csodálatos vízi játékának 
megtekintése. Szállás Dubaiban.

6. nap • Dubai
Egész napos szabad program Dubai-
ban. Fakultatív programlehetőség: 
egész napos hajókirándulás az Omán 
északi csücskében található Muszan-
dam-félszigetre. Kb. 3 órás autóbu-
szos utazás Dubaiból Dibba halász-
faluba, a Hadzsar-hegység “csipké-
zett” partvidékén. A hagyományos 
arab Dhow hajón tett hajókirándulás 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Dubai – Budapest útvonalon, turis-
ta osztályon, illetékek, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjsza-
kai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobái-
ban, félpanziós ellátás, a programleírás szerint programok belépőkkel, helyszí-
ni idegenforgalmi adók, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosí-
tás, útlemondási biztosítás.

2020. március 15-22. 
Kétágyas szobában 439 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 539 000 Ft/fő

2020. április 8-15. (tavaszi szünet)
Kétágyas szobában 459 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 569 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Abu Dhabi – Louvre 
múzeumlátogatás (belépőjegy 
transzferrel) 12 000 Ft/fő

Dubai – dhow esti hajókázás 
a Dubai Creeken, 
vacsorával: 17 000 Ft/fő

Muszandam-félsziget – 
hajókirándulás 37 000 Ft/fő

Warner Bros. World 
élménypark belépőjegy 26 000 Ft/fő

Ferrari World 
élménypark belépőjegy 26 000 Ft/fő

Előkészületben:
2020. október 25. – november 1.
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1. nap • Budapest – Muscat
Elutazás Muscatba menetrend sze-
rinti repülőjárattal, átszállással a dél-
utáni órákban. 

2. nap • Muscat
A hajnali  megérkezést követően 
transzfer a szállodába, a szobák el-
foglalása. Reggeli és délelőtt pihe-
nés a szállodában. Délután városné-
zés Muscatban. A Bait Al Zubair hely-
történeti múzeum meglátogatása, 
amely egy antikvitásokat gyűjtő ke-
reskedő 1998-ban múzeummá át-
alakított házában mutatja be Omán 
hagyományos kézműves terméke-
it, népviseletét, ékszereket és búto-
rokat. Az Al Alam palota, az ománi 
szultán, Qaboos palotája kívülről te-
kinthető meg. Az impozáns épületet 
a Mirani és Jalali erődök védik, me-
lyeket a portugálok építettek a XVI. 
században. Séta Omán egyik legré-
gebbi bazárjában, a Muttrah Souk-
ban, amelynek különleges atmoszfé-
rája mindenkit elvarázsol és ahol a 

Omán

vásárlás mellett lehető-
ség nyílik beszélgetésre is 
a helyi lakosokkal. Vacso-
ra és szállás Muscatban.

3. nap • Muscat – 
Barka – Nakhal – 
Al Thowarah
Reggeli után a musca-
ti városnézés folytatása a 
Nagy mecset meglátoga-
tásával, amelyet 1995 és 

2001 között, hat évig építettek. A gran-
diózus épületet öt minaret veszi körül, 
melyek az iszlám öt oszlopát, a vallás 
öt legfontosabb parancsolatát szim-
bolizálják. Ezeket minden hithű mu-
zulmánnak követnie kell.  Omán szul-
tánságának fő mecsete az országban 
egyedüliként áll nyitva a nem musz-
lim vallásúak számára is. A közpon-
ti épület lélegzetelállító belsejét a vi-
lág második legnagyobb kézzel szőtt 
iráni szőnyege teszi igazán különle-
gessé. Betekintés a tengerparti kisvá-
ros, Barka hal-, és zöldségpiacának 
mindennapi életébe, ahol a környe-
ző falvakból, az őslakosok által ho-
zott friss áru várja vásárlóit. Az egyik 
legkiemelkedőbb ománi erőd, a XX-
VII. századi Nakhal erőd megtekinté-
se, amelynek termeiben korabeli bú-
torok, történelmi relikviák, gyönyörű 
faragott mennyezet, ajtók és ablakok 
láthatók. Az erődből csodálatos pa-
noráma nyílik a környező tájra. Ezu-
tán az Al Thowarah gyógyforrás meg-
látogatása és az Ománban ezer éve 

működő, híres „Falaj” öntözőrendszer 
megismerése. A falaj rendszer a vizet 
föld alatti forrásokból, tavakból me-
ríti és csatornarendszeren keresztül 
juttatja el a földekre és a települések-
re. Visszautazás autóbusszal Muscat-
ba, út közben rövid látogatás a negyed 
évszázada alapított Amouge parfüm-
gyárban. Az Omán királyi család tag-
ja - Őfelsége Sayyid Hamad bin Ha-
moud Al Busaidi - 1983-ban újra élet-
re keltette a híres, csúcsminőségű, eg-
zotikus alapanyagokkal (ománi rózsa, 
mirha, ezüst tömjén) készülő arab 
parfümök hírnevét, amelyek csoma-
golása ma is kézzel történik. Vacsora 
és szállás Muscatban.

4. nap • Muscat – Quiryat – 
Bimah víznyelő - Wadi Tiwi – 
Sur - Ras Al Jinz
Reggeli után elutazás délre. Rövid 
megálló fotózásra a tenger partján 
fekvő Quiryat halászfaluban, melynek 
érdekessége, hogy kikötőjében köz-
vetlen közelből figyelhetők meg a he-
lyi halászok dolgos hétköznapjai. A 
hagyományos fából készült arab ha-
jók (dhow) látványa és a kikötő fe-
lett őrködő XVII. századi világítóto-
rony a város egykori dicső kereske-
delmi múltját és a halászat ősi ha-
gyományait idézi meg. Továbbutazás 

MUSCAT

JEBEL SHAMS 
AL HAMRA

JABREEN

BAHLA
NIZWA

WAHIBA

QUIRYAT

WADI TIWI
SUR

WADI BANI
KHALID RAS AL

JINZ

BIMAH
VÍZNYELŐ

BARKA
NAKHAL 

AL THOWARAH

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás
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 látnivalók
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a Bimah víznyelő különleges termé-
szeti látványosságához. Ez az egye-
dülálló mészkőkráter egy természe-
tes geológiai képződmény, mely va-
lószínűleg egy barlangkamra volt, 
mielőtt teteje beomlott. A hatalmas 
mészkőüregben kristálytiszta, a zöld 
és kék árnyalataiban pompázó ten-
gervíz csillog, melynek mélysége a 8 
métert is eléri. Rövid szabadidő, majd 
továbbutazás Wadi Tiwi-be. A szi-
kár hegyek között megbúvó oázis el-
sősorban banán- és papayafarmja-
iról, valamint ódon kis falváról neve-
zetes, melyet fehér és okker színű la-
pos tetős házak tesznek jellegzetessé. 
Rövid séta a faluban és a farmokon, 
majd továbbutazás Sur felé. A meg-
érkezés után a szálláshely elfoglalá-
sa, majd szabadidő a nap hátralevő 
részében. Korai vacsora a szállodá-
ban. Este utazás autóbusszal a Ras Al 
Jinz teknősrezervátumba és látoga-
tóközpontba. A rezervátumot a zöld 
teknősök egyik legnagyobb fészekra-
kó helyeként tartják számon. Évente 

mintegy 20.000 zöld teknős kel útra 
többszáz kilométert vándorolva, hogy 
az Arab-félsziget csúcsának homo-
kos partjainál lerakhassa tojásait. En-
nek fő időszaka májustól augusztusig 
van, de kis szerencsével más időpont-
ban is megtapasztalható ez az iga-
zán egyedülálló élmény. Az éjszakai 
túrát a helyszínen természettudós kí-
séri. Késő este visszatérés a szállodá-
ba. Szállás Sur-ban.

5. nap • Sur – Wadi Bani 
Khalid – Wahiba
Reggeli után Sur felfedezése. A kikötő-
város egészen a XIX. századig, a Szue-
zi-csatorna megnyitásáig Kelet-Af-
rika fontos kereskedelmi központja 
volt; napjainkban elsősorban tradici-
onális hajógyártásáról híres. Panorá-
ma városnézés és rövid megálló egy 
dhow hajóépítő üzemben, megismer-
kedés a fából épített tradícionális arab 
kereskedelmi hajóval és annak felújí-
tási munkálataival. Ezt követően egy 
helyi souq (piac) autentikus világába 

pillanthatnak be a résztvevők. Továb-
butazás Wahiba mintegy 200 km 
hosszan húzódó festői homokdű-
néihez. Út közben megálló Wadi Ba-
ni Khalid természetes oázisánál, mely 
zöldellő növényzetével és természetes, 
kristály vizű medencéivel éles kont-
rasztot képez Wahiba vörös és arany 
árnyalatokban izzó sivatagával. Wa-
di Bani Khalid felfedezése négykerék 
meghajtású járművekkel, majd sza-
badidő sétára vagy úszkálásra az oá-
zis természetes medencéiben. A prog-
ram után utazás a Wahiba sivatag-
ba. A nagy kiterjedésű homoktenger 
északról délre húzódó dűnéket foglal 
magában, némelyikük a száz méteres 
magasságot is eléri. Utazás terepjárók-
kal, tapasztalt gépkocsivezetőkkel a 
homokdűnék között. Ezt követően lá-
togatás egy beduin házban, ahol helyi 
beduin asszonyok mesélnek a sivatagi 
életről. Este (a megfelelő időjárás függ-
vényében) a színpompás naplemen-
te megtekintése a sivatagban. Vacso-
ra és szállás egy sivatagi táborhelyen. 

Wadi Tiwi
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6. nap • Wahiba – 
Jabreen - Nizwa
Reggeli a táborhelyen, majd a sivatag 
elhagyása négykerékmeghajtású jár-
műveken. Továbbutazás autóbusz-
szal Nizwába, út közben rövid meg-
álló Ibra városában. Ibra Omán egyik 
legősibb városa, amely hosszú ide-
ig a kereskedelem, a vallási élet és a 
művészet központja volt. A követke-
ző állomás Jabreen, ahol a XVII. szá-
zad végén épült vár megtekintése. Az 
épület részletgazdag mennyezeti dí-
szítésével, fafaragványaival az omá-
ni várak, paloták egyik kiemelkedő 
darabja. Ezt követően látogatás Bir-
kat al Mauzban, egy datolyapálmafa 
farmon, ahol a pálmafa-termesztés, 
-művelés folyamata és az ősi öntö-
zőrendszer is megismerhető. Megér-
kezés Nizwába, transzfer a szállodá-
ba. Vacsora és szállás Nizwában.

7. nap • Nizwa – Bahla – 
Jebel Shams – Al Hamra – 
Muscat
A reggeli után ismerkedés Nizwa ősi 
városának látnivalóival. Először láto-
gatás a helyi piacon (souq), ahol az el-
térő portékáknak - zöldségeknek, hú-
soknak, fűszereknek, szuveníreknek - 
külön épületek adnak otthont. Ezt kö-
vetően a városképet uraló Nizwa erőd 
megtekintése.  A masszív kerek tor-
nyának köszönhetően jellegzetes erő-
döt Imam Sultan Bin Saif Al Ya’rubi 
építtette a XVII. században. A toronyba 
keskeny fa csigalépcsőn lehet feljut-
ni, azonban a torony tetején, a város-
ra nyíló panoráma kárpótol a lépcső-
zésért. Továbbutazás Bahla falvába, 
mely a XII. századra visszanyúló fa-
zekasmesterségéről nevezetes. Hatal-
mas XII. századi, vályogból épült erőd-
je a UNESCO Világörökségeinek listáját 

gazdagítja (rövid megálló fotózásra). Al 
Hamrában négykerék meghajtású jár-
művekbe szállva folytatódik az út Je-
bel Sams-ba; útközben rövid megál-
ló Wadi Gul hegyvidéki falvában. Je-
bel Shams jelentése arabul: a Nap he-
gye. Az itt található lenyűgöző kanyon 
Omán legmagasabb és a világ harma-
dik legnagyobb kanyonja. A megérke-
zés után séta a lélegzetelállító hegyek 
ölelésében. Visszatérés Al Hamrá-
ba, séta a régi faluban, ahol az ősi fa-
laj öntözőrendszer csatornái is látha-
tók. Látogatás Nyugat-Hadzsar egyik 
hegyvidéki kis falvában, Misfah Al 
Abyeen-ben. A falu sziklákra épült vá-
lyogházai építészeti ritkaságnak szá-
mítanak.  Továbbutazás autóbusszal 
Muscatba, ahol vacsora és szállás.
 
8. nap • Muscat – Budapest
Elutazás Budapestre a hajnali órák-
ban menetrend szerinti repülőjárattal, 
átszállással. Megérkezés a menet-
rend szerint.

FONTOS! Az ománi vízum feltétele az előzetes regisztráció, amelyhez már a 
foglaláskor szükséges az utasadatok megadása. A vízum átvétele megérke-
zéskor, a repülőtéren történik. A megadott vízumdíj mértéke változhat! 
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Muscat – Budapest útvonalon, du-
bai átszállással, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autó-
busszal illetve négykerék meghajtású terepjárókkal az útvonalnak megfelelő-
en, illetékek, 5 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti há-
rom- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, valamint 
1 éjszakai szállás középkategóriájú sivatagi táborhelyen kétágyas légkondici-
onált, fürdőszobás  kőházban (bungaló) félpanziós ellátással, a leírás szerint 
programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: vízum díja, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. március 8-15.
Kétágyas szobában 583 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 713 000 Ft/fő

Vízumdíj 10 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2020. október
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