
Nagy körutazás 
Mexikóban
Üdüléssel Cancúnban

1. nap • Budapest – Mexikóváros
Elutazás menetrend szerinti jára-
tokkal, átszállással Mexikóvárosba. 
A megérkezést követően transzfer a 
szállodába. Szállás Mexikóvárosban.

2. nap • Mexikóváros
Reggeli után félnapos városnézés 
Mexikóvárosban. A tengerszint fe-
lett 2000 méteren fekvő városban 
már érkezéskor rögtön érezhető an-
nak magaslati fekvése. A nagy felfe-
dezők korában, 1519-ben érkezett 
ide Herman Cortéz konkvisztádor 

és a lerombolt azték főváros romja-
ira építette fel a várost. Szerencsére 
ma már békésen él egymás mellett 
a három kultúra: a rangját vissza-
nyert indián, a spanyol és a kettőből 
lett mexikói. A program látnivalói: a 
főtér (Zocalo), ahol Mexikó és Ameri-
ka legnagyobb katedrálisa, a Metro-
politan Katedrális látható, valamint 
a történelmi központ és a szövetsé-
gi negyed épületei. A Nemzeti Palota, 
az Alameda Park, a Szépművészeti 
Palota megtekintése (kívülről). A vá-
rosnézés után transzfer a délre fekvő 

Xochimilco kerületbe, hajókirándu-
lás a tarkabarka mexikói színekben 
pompázó, gondolákhoz hasonlító 
hajókon a környék csatornarendsze-
rén. A program után visszautazás 
autóbusszal a Chapultepec Parkhoz, 
ahol szabadidő, vagy az Antropoló-
giai Múzeum fakultatív megtekinté-
se idegenvezetővel. A belépő díja kb. 
M$70/felnőtt, mely a helyszínen fize-
tendő. A múzeumban az ország pre-
kolumbiai és még létező indián kul-
túráinak páratlan gyűjteménye lát-
ható, itt tekinthető meg többek kö-
zött a 24 tonnás bazalttömbből 
kifaragott híres Nap-kő vagy Naptár, 
az azték kultúra jelképe is. Transz-
fer a szállodába, szállás Mexikóvá-
rosban.

3. nap • Teotihuacan – 
Guadalupe
Egész napos kirándulás Teotihuacan-
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Chichén Itzá legszebb 
épülete El Castillo, a Ku-
kulkan (Tollas Kígyó) is-
tennek épített piramis-
templom.

ba, a Világörökség részét képező romvá-
rosba. A Kolumbusz előtti időkben Teo-
tichuacan volt Mexikó és Közép-Ameri-
ka legnagyobb városa. A legkorábbi épít-
kezések i.e. 200-as évekre tehetők - itt 
épült fel Mexikó és az Újvilág második 
legnagyobb piramisa, a Nap piramis. A 
hatalmas területen fekvő négyzethá-
ló alapú város másik nevezetessége a 
több kilométer hosszú Holtak Útja, mely 
a Hold piramisnál végződik. Elbúcsúzva 
Tollas Kígyótól és Esőistentől, Guadalu-
pe, az amerikai kontinens legnagyobb 
búcsújáró helye felé folytatódik a mexi-
kói körutazás. A Miasszonyunk Bazilika 
katolikus templom és nemzeti búcsú-
járóhely Mexikóvárostól északra, annak 
a helynek a közelében, ahol a legenda 
szerint Szűz Mária megjelent. A búcsú-
járóhelyre az országból és a világ szá-
mos pontjáról érkeznek nagy tömegben 
hívők és gyógyulni vágyók, színes forga-
taggá varázsolva a helyet. Visszautazás 
Mexikóvárosba, ahol szállás.

4. nap • Mérida
Reggeli után transzfer a repülőtérre, el-
utazás belső repülőjárattal Méridá-

ba, Mexikó Yucatán szövetségi álla-
mának fővárosába. Megérkezés után 
városnézés a spanyol Francisco de 
Montejo „El Mozo” alapította városban, 
mely meghódításakor még T’ho né-
ven volt maja romváros. A Plaza kele-
ti oldalán lévő katedrális, a XVIII. szá-
zadi Plaza a Palacio Municipal, vagy 
a XV. századi Casa de Montejo, mely 
a Yucatán uralkodó egykori otthona, 
mind a város lenyűgöző látnivalói. Lá-
togatás a híres Paseo de Montejo vá-
rosrészben, ahol a XX. században szá-
mos milliomos épített csodálatos ha-
ciendát a város körüli dzsungelben. 
Transzfer a szállodába, szállás Méri-
dában.

5. nap • Kabah – Uxmal
Egész napos kirándulás a Puuc régió két 
legnagyobb városába, Kabah és Uxmal 
régészeti lelőhelyeire. A városok a ma-
ja civilizáció késői, klasszikus korában, 
i.sz.700 és 1000 között élték virágkoru-
kat. Kabah legkiemelkedőbb látnivalója 
a Maszkok Palotája, ahol a hosszú orrú 
Chaac esőisten képmása látható, össze-
sen 260 változatban.  Uxmal, a maják 

alapította lenyűgöző romváros 1996 óta 
része az UNESCO Világörökségének. Má-
ig is rejtély, miért építettek itt várost, hi-
szen nincsenek, s nem is voltak folyók 
vagy helyi vízforrások a környéken. Ux-
mal egyik legkiemelkedőbb látnivalói a 
chultun-ok, azok a ciszternák, melyek-
ben az esővizet fogták fel és tárolták a 
lakosság számára. Fakultatív program-
lehetőség: az Uxmal mellett található 
különleges Kakaó Múzeum megtekinté-
se idegenvezetővel. A belépő díja kb. M$ 
120/felnőtt, mely a helyszínen fizetendő. 
Visszautazás Méridába, ahol szállás.

6. nap • Izamal – Chichén Itza
Elutazás Mexikó és a rejtélyekkel teli 
maja kultúra legnagyobb és leglátoga-
tottabb romvárosába, Chichén Itzába, 
ahol az ősi maja és a tolték idők emlé-
kei keverednek. Útközben a varázsla-
tos „sárga” város, Izamal megtekinté-
se, mely az ősi időkben a legmagasabb 
maja isten, Itzamná és a napisten, Ki-
nich-Kakmó kultuszának központ-
ja volt. Chichen Itzába érve az ősi ma-
ja és a tolték idők emlékeinek felfede-
zése. A hatalmas területen fekvő egy-
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kori településből rögtön kiemelkedik az 
El Castillo (a Kastély), melyet Kukulkan, 
a tollas kígyóisten tiszteletére emel-
tek. Az 55 méter magas templomra 91 
lépcső visz fel, és aki elég bátor, meg-
mászhatja a piramistemplomot, hogy 
onnan lássa a letűnt korok grandiózus 
épületeit. A Labdajáték tere különleges 
akusztikával a maja élet mindennap-
jait idézi meg. A látogatás után utazás 
a Yucatán-félsziget egyik különleges 
természeti sajátosságához, egy ceno-
téhoz, vagyis beszakadt tetejű mész-
kőbarlanghoz, melynek kristálytisz-
ta vizében fürdőzésre is alkalom nyí-
lik. Továbbutazás Cancúnba, a tenger-
partra, ahol szállás.

7-9. nap • Cancún
Üdülés Cancúnban, fakultatív prog-

ram lehetőségek a helyszínen. A Yu-
catán-félsziget Atlanti-óceán felőli 
partvidékén elterülő „Can Cún” egye-
sek szerint a mexikói maják nyel-
vén azt jelenti: „kígyófészek”, má-
sok szerint a név eredete „aranye-
dény”. Cancún és a hozzá tartozó ki-
sebb üdülőhelyek minden elvárásnak 
megfelelnek, hiszen a nyüzsgő ten-
gerpartok mellett csendesebb, csa-
ládias hangulatú partszakaszok is 
megtalálhatók. Ahol egykor maja vá-
rosok romjai és szerény halászfalvak 
álltak, ma a világ egyik legkedveltebb 
üdülőparadicsoma található. Szál-
lás Cancúnban all inclusive ellátással. 
Fakultatív kirándulások magya-
rul beszélő idegenvezetéssel: 
Egész napos kirándulás Tulumba és Xel 
Ha-ba ebéddel. A program a maja tör-

ténelmi látnivalókat kombinálja egy fe-
lejthetetlen strandolással. Reggel el-
utazás autóbusszal a Cancúntól dél-
re fekvő Tulum romvárosába, mely a 
legnagyobb épségben megmaradt ten-
gerparti maja rom, és a spanyol hódítá-
sok idején még fontos jelentőségű maja 
kikötőváros volt. A romváros szépségét 
elsősorban fekvése adja: egy gyönyö-
rű tengerparti sziklafalra épült. Tulum 
megtekintése után utazás autóbusz-
szal a Maya Riviera szívébe, Xel-Ha mél-
tán természeti csodaként számon tar-
tott vízi parkjába, ahol a fürdőzés mel-
lett all inclusive ellátás nyújt feltöltődést. 
A program tartalmazza az étkezéseket, 
korlátlan alkoholmentes italfogyasztást.
Egész napos kirándulás a Xcaret 
Parkba ebéddel. Xcaret fantasztikus 
eco-parkja egy festői tengerparton fek-

Izamal

Tulum
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szik, kizárólag a félszigeten őshonos ál-
latokkal és növényekkel, édesvízű bar-
langfolyóval, búvárkodási lehetőség-
gel várja a kalandokra és a feltöltődésre 
vágyókat. Több, mint negyven attrak-
ciója a történelem, a kultúra, a gaszt-
ronómia és a természet világához visz 
közelebb, az egész család számára tö-
kéletes kikapcsolódást nyújt. Az itt el-
töltött nap csúcspontja este az ősi ma-
ja labdajáték bemutatója, illetve a fol-
klór műsor egy 6000 fős színházban. 
A program tartalmaz egy napközbeni 
büféétkezést alkoholmentes italokkal, 
Egész napos kirándulás Isla Mujeresre 

– az „asszonyok szigetére”. A paradi-
csomi szépségű, csupán 8 km hosszú 
Isla Mujeres Cancún partjaitól rövid 
hajóútra tökéletes kikapcsolódással, 
a legszebb strandokkal és búvárkodá-
si lehetőséggel várja az idelátogatókat. 
Utazás autóbusszal a kikötőbe, majd 
onnan hajóval az „asszonyok szige-
tére”. A hajóút során bár és snackek, a 
szigeten snorkel felszerelés biztosított. 
A búvárkodás után séta a szigeten, 
majd ebéd egy helyi étteremben. 

10. nap • Cancún – Budapest
Transzfer a repülőtérre, hazautazás 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend-
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Mexikóváros / Cancún – Bu-
dapest útvonalon, valamint belső repülő járattal Mexikóváros - Merida útvona-
lon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek, 3 
éjszakai szállás Mexikóvárosban, 2 éjszakai szállás Meridában középkategóriá-
jú (helyi négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, 4 éjszakai szál-
lás Cancúnban négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban all incusive ellátás-
sal, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók (javasolt 
mértéke USD 35/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.

2020. febr. 18-28., ápr. 9-19.
Kétágyas szobában 698 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 788 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 668 000 Ft/fő

Gyermek ár (2–12) 508 000 Ft/fő

Félpanzió felára
(5 vacsora) 39 000 Ft/fő

5*-os felár 4 éjszakára
Cancúnban 139 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Tulum – Xel Ha 49 000 Ft/fő

Xcaret Park 55 000 Ft/fő

Isla Mujeres 29 000 Ft/fő

Előkészületben:
2020. október és szilveszter

Izamal

Isla Mujeres

Budapestre menetrend szerinti jára-
tokkal, átszállással.  

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.
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és gyalogos városnézés Havanna leg-
főbb nevezetességeivel: a Capitolium, 
a Paseón található villák, a Malecon 
tengerparti sétány, a Plaza San Fran-
cisco, a Tőzsde palota, az Assisi Szent 
Ferenc templom. Ismerkedés a Ha-
vanna Club Rum Múzeumban a rum-
készítéssel, a cukornád- termesztés 
és -feldolgozás lépeseivel, majd kok-
télkóstolási lehetőség. Később gya-
logos felfedező túra az óvárosban: a 
Plaza de Armas, a Kormányzói palo-
ta, a Katedrális tér, a Plaza Vieja meg-

tekintése, továbbá a La Bodeguita del 
Medio – Hemingway egyik törzshelye 
is lencsevégre kapható. Rövid pihenés 
a Hotel Ambos Mundos panoráma te-
raszán, majd old timer autókkal a vá-
ros további látnivalóinak felfedezése: 
a Forradalom tere, a Jose Marti em-
lékmű, a Forradalmi Múzeum kívül-
ről, ahol a híres Granma hajó találha-
tó, melyről 1956-ban Fidel Castro part-
ra szállt a Disznó-öbölben, hogy for-
radalmi gerillaharcot indítson. A nap 
során ebéd egy tipikus, helyi kubai ét-

1. nap • Budapest – Havanna 
Elutazás Kubába átszállással a me-
netrend szerint a kora reggeli vagy 
a délelőtti órákban (az utazás idő-
pontjától függően). Megérkezés Ha-
vannába a délutáni vagy a kora es-
ti órákban, a menetrend függvényé-
ben. Transzfer a repülőtérről a szál-
láshelyre. Vacsora egyénileg. Szállás 
Havannában.

2. nap • Havanna 
Reggeli után egész napos, panoráma 

Kubai mozaikok
Üdüléssel Varaderón 

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Pihenés

HAVANNA VARADERO

TRINIDAD
CIENFUEGOS

VINALES-VÖLGY 

55Közép- és Dél-Amerika 



teremben. Esti fakultatív programle-
hetőség: a Tropicana show megtekin-
tése. Szállás Havannában.

3. nap • Havanna – 
Viñales-völgy – Havanna 
Egész napos kirándulás ebéddel az 
ország nyugati részére, Pinar del Rio 
tartományba (kb. 170 km), ahol a vi-
lág legjobb dohányát termő ültet-
vények zöldellenek. Látogatás a Vi-
lágörökség részévé nyilvánított festői 
Viñales-völgybe, amely boglya alakú 
szikláival és természeti szépségével 
páratlan látványt nyújt, majd ismer-
kedés a világhírű kubai szivar készí-
tésével egy dohányültetvényen. Ebéd 
után gyalogtúra és csónakázás az in-
dián barlangban. A program zárása-
ként a Mural de la Historia giganti-
kus sziklafestmény megtekintése. Ké-
ső délután visszautazás Havannába, 
szállás. Esti fakultatív programlehető-
ség: Buena Vista Social Club koncert.

4. nap • Havanna – Cienfuegos / 
április: Havanna – Varadero  
Reggeli után utazás Cienfuegosba, 
Kuba déli oldalának elbűvölő gyar-
mati városkájába, mely az UNESCO 
Világörökség része. Rövid panoráma 
és gyalogos városnézés Cienfuegos-
ban: a Palacio de Valle palota, a kated-
rális, a Jose Marti tér a régi Thomas 
Terry színházzal. Szállás Cienfuegos-
ban. Az áprilisi időpontnál a 3. napon 
utazás Havannából Varaderóra. Út-
közben megálló a híres Colón teme-
tőnél, melynek területén a világ leg-
gazdagabb szoborparkja és több mint 
ötszáz mauzóleum található. Ebéd 
Cojimarban, az egykori halászfalu-
ban, ahol Hemingway horgászhajóját 
tárolta. A helyszín inspirációként szol-
gált „Az öreg halász és a tenger” című 
regényének megírásához. Ezt követő-
en Finca Vigia nevű birtokának meg-
tekintése Havanna külvárosában, 
ahol az író életének utolsó éveit töl-

tötte. Továbbutazás Varaderóra, az all 
inclusive szálláshely elfoglalása. 

5. nap • Cienfuegos – Trinidad 
– Varadero / április: Varadero
Továbbutazás Trinidadba, mely a Ka-
rib-tenger partjára épült. Ebéd egy helyi 
étteremben, majd városnézés a szűk 
utcácskáival, kovácsoltvas kapus, szí-
nes házaival lenyűgöző látványt nyúj-
tó, több mint ötszáz éve alapított kubai 
városban, amely egykor cukorültetvé-
nyeinek köszönhette gazdagságát. A 
koloniális kisváros szinte változatla-
nul maradt fönn az eltelt több száz év 
alatt, Kuba egyik igazi ékköve. Trinidad 
főbb látnivalóinak megtekintése: a La 
Santissima Trinidad tér, a Plaza Mayor, 
a Contra Bandido torony, a Canchan-
chara bár. Később elutazás Varaderó-
ra. Útközben az első megálló a „cukor-
malmok völgye”. Látogatás egy cukor-
nádültetvényen, melynek 7 emeletes 
tornyáról csodálatos panoráma nyílik 
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Harmadik személy és gyermek ár: a szobákban legfeljebb 3 felnőtt, vagy 2 
felnőtt és 2 gyermek (12 év alatt) helyezhető el két teljes árat fizető felnőttel, a
szülőkkel azonos ágyakon, felnőttek esetén is!
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Havanna – Budapest 
útvonalon, valamint a körutazás során légkondicionált autóbusszal, illetékek, 
Havannában és Varaderón 3-3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négy-
csillagos, valamint 1 éjszakai szállás Cienfuegosban háromcsillagos kategóri-
ájú szállodák kétágyas szobáiban, az áprilisi időpontnál Havannában 3, Va-
raderón 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban, a körutazás során félpanziós ellátás, Varaderón all inclu-
sive ellátás, a csoporttal utazó magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: kubai turistakártya (vízum) díja, kötelező szer-
vízdíj, borravalók, teljes panzió felára, ötcsillagos hotel felára Varaderón, fakultatív 
programok, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. január 30. – február 7.
2020. március 23–31.
Kétágyas szobában 718 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 818 000 Ft/fő

3. személy (12 év felett) 694 000 Ft/fő

Gyermek (2–11 év) 628 000 Ft/fő

Teljes panzió felára
(4 vacsora) 36 000 Ft/fő

5* felár – Varadero
Kétágyas szobában 39 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 65 000 Ft/fő

2020. április 27. – május 5.
Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 799 000 Ft/fő

3. személy (12 év felett) 675 000 Ft/fő

Gyermek (2–11 év) 610 000 Ft/fő

Teljes panzió felára
(3 vacsora) 27 000 Ft/fő

5* felár – Varadero 
Kétágyas szobában 55 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 79 000 Ft/fő

Turista kártya 
(vízum) díja 10 000 Ft/fő

Kötelező szervizdíj
(a helyszínen fizetendő) 30 EUR/fő

Minimum létszám: 12 fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám 2 fő)
Tropicana show  45 000 Ft/fő

Buena Vista Social
Club koncert  27 000 Ft/fő

Katamarán túra 45 000 Ft/fő

Cienfuegos – Trinidad Varaderóból 
(csak áprilisban, 
min. létszám: 10 fő) 38 000 Ft/fő

Előkészületben: 2020. november

a környező ültetvényekre. Szállás Va-
raderón. Az áprilisi időpontnál pihenés 
Varaderón és fakultatív programlehe-
tőség: egész napos kirándulás Cien-
fuegos-Trinidadba ebéddel.  

6–7. nap • Varadero
Üdülés, pihenés a tengerparton „all 
inclusive” ellátással, választható 
négy- vagy ötcsillagos szállodában. 
Sportolási lehetőségek: kajak, vízi-
bicikli, szörf. A szállodák napközben 
animációs programokat, esténként 
szórakoztató műsorokat szerveznek 
a vendégeknek. Fakultatív programle-
hetőség: katamarán kirándulás, delfi-
nes programmal. 

8. nap • Varadero – Cojimar – 
Havanna – Budapest
április: Varadero – Havanna – 
Budapest
Reggelit követően transzfer Havan-

nába, ebéd Cojimar halászfaluban, 
mely inspirációként szolgált „Az öreg 
halász és a tenger” című regényhez. 
Az étterem számos képet őriz az író-
ról. Később Hemingway birtokának - 
a Finca Vigiának megtekintése, ahol 
ismerkedés az író élettörténetével, 
a hajójával és utolsó éveinek min-
dennapjaival. Később a több, mint 
ötszáz mauzóleummal és gazdag 
szoborparkkal rendelkező Colón te-
metővel zárul a program. Transzfer 
a repülőtérre, majd este hazautazás 
Budapestre egy átszállással. Az áp-
rilisi időpontnál a 8. napon szabad-
program Varadérón. Transzfer a ha-
vannai repülőtérre. Hazautazás Bu-
dapestre menetrend szerinti járattal, 
átszállással.

9. nap • Budapest 
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.
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1. nap
Elutazás menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállással Rio de Jane-
iró-ba a délutáni órákban. Éjszaka a 
repülőgépen. 

2. nap
Megérkezés Rio de Janeiró-ba a ko-
ra reggeli órákban. Transzfer a szállo-
dába felfrissülésre, majd félnapos vá-
rosnézés a világ egyik legszebb váro-
sában. Látogatás a Centro városrész-
ben, ahol az Edgar Fonseca tervezte 
piramis alakú, modern Szent Sebes-
tyén Katedrális is található. Pillantás 
a Maracana stadionra és a Sambad-
rome-ra, ahol minden év februárjában 
a riói karnevál során a város szam-
baiskolái vetélkednek egymással a di-
csőségért. A Cinelandia negyedben 
a Municipial Színház és a Nemze-
ti Könyvtár található. A 2016-os Olim-
piára megépített kikötői rész, a Por-
to Maravilha, az olimpiai sétány és a 
Mauá tér a város legújabb ékességei. 
Itt látható Eduardo Kobra brazil street 
art művész több házfalat beborító al-
kotása, az Etnias (etnikumok), mely 
az olimpiai öt karikára rímelve ábrá-
zolja az öt kontinens jellegzetes nép-
csoportjait. A 2 hónapig készült műal-
kotás a Guiness Rekordok könyvébe 
is bekerült, mint a világ legnagyobb, 
egyetlen művész által készített graffi-

tije. A program során ebéd a Confei-
taria Colombo étteremben, Rio leghí-
resebb kávéházában. A 165 éves ét-
terem ragyogó belső tereivel, üvegab-
lakaival, gyönyörű bútoraival a Belle 
Époque korszakét idézi. Szállás Rio 
de Janeiró-ban háromcsillagos vagy 
négycsillagos óceánparti szállodában, 
a Copacabana-Leme városrészben. 

3. nap
Egész napos kirándulás Rióban a 
város két emblematikus látnivalójá-
nak: a Corcovadónak és a Cukorsü-
veg-sziklának a megtekintésével, út 
közben ebéddel. Rio de Janeiro jel-
képe a Corcovado-hegyen lévő Meg-
váltó Krisztus szobor, amely áldásra 
emelt karral magasodik a város fölé. 
A mintegy 10 milliós nagyváros kö-
zepén található impozáns sziklát a 
Tijuca esőerdő övezi, amelyet Rio tü-
dejének is neveznek. A közel 40 mé-
ter magas és 700 tonnás szobor a 
világ új hét csodájának egyike. A vá-
ros másik jellegzetessége a Cukor-
süveg-hegy, amely drótkötélpályán 
közlekedő kabinos felvonóval köze-
líthető meg. A két állomásból álló pá-
lya első megállója a 224 méter ma-
gas Urca-hegyen van, majd innen 
üvegezett falú felvonóval közelíthető 
meg a Pao de Acucar, a Cuko rsüveg-
hegy, ahonnan szintén varázslatos 

Rio de Janeiro 
Élmények a cariocák városában

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás Pihenés
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A Corcovadótól délre fek-
vő Ipanema festői tenger-
partja elegáns és stílusos 
pihenőhely.

a panoráma. Nem hiába szól a he-
lyiek közmondása, miszerint Isten 
hat nap alatt teremtette a Világot, a 
hetediken pedig Riót. Este fakultatív 
program: vacsora a Churrascaria Pa-
lace étteremben. A több mint fél év-
százados, nagy hagyományokkal 
rendelkező étterem grillezett speci-
alitásairól híres. A churrascaria va-
csora során nyárson felszolgálva ér-
keznek az asztalhoz a legfinomabb 
grillezett húsok, melyekből a vendég 
óhaja szerint tálalnak. Az éterem-
ben gazdag előétel- és salátaválasz-
ték is rendelkezésre áll büféasztalo-
kon. A vacsora-élmény után fakulta-
tív lehetőségként alkalom nyílik ellá-
togatni az egyik hagyományos riói 
szórakozóhelyre, a Rio Scenariumba. 
A leginkább egy több emeletes régi-
ségboltra hasonlító klubban különle-
ges atmoszféra, élő zene és tánc vár-
ja a vendégeket (a szállodába törté-
nő visszautazás egyénileg történik). 
Szállás Rio de Janeiró-ban.

4. nap
Reggeli után fél napos kirándulás a 

Santa Teresa negyedbe, ahol igazi 
brazil hangulat és egyedi élmények 
fogadják a látogatókat. A dombok kö-
zött kanyargó szűk utcácskákat bá-
jos pasztellszínű koloniál épületek 
szegélyezik. A bohém negyed számos 
kis művészeti galériának és kávézó-
nak ad otthont. Itt, a Lapa negyeddel 
határosan található a híres Selarón 
lépcső, mely a chilei Jorge Selarón 
alkotása. Az élénk színű mozaikokkal 
és csempékkel borított lépcsősor kü-
lönlegessége, hogy a művész a ma-
ga festette csempék mellett Rio ut-
cáin is gyűjtött anyagot művéhez, 
sőt, egy idő után a világ minden tá-
járól érkező „adomány” cserepeket is 
beépítette a legendás, 250 fokból ál-
ló lépcsősorba. Ebéd egy jellegzetes 
Santa Teresa-i étteremben, ismerke-
dés az autentikus brazil konyha íze-
ivel. Délután fakultatív program: lá-
togatás egy szambaiskolába, ahol a 
karnevál kulisszái mögé nyerhetnek 
bepillantást az utazók. Rio de Jane-
iro életében a legfontosabb esemény 
az évente farsangkor megrendezés-
re kerülő Karnevál. A városban össze-
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sen 80 szambaiskolát és több mint 
100 000 szambatáncost hoz lázba a 
versengés, melynek záróünnepségén 
a hat legjobb iskola lejt végig a Sam-
badrome-on fergeteges hangulat-
ban. A kb. 1-2 órás program során a 
résztvevők bepillantást nyerhetnek az 
egyik vezető szambaiskola életébe, a 
szamba történetébe és a karnevá-
lok múltjába, sőt, még arra is lehető-
ség nyílik, hogy a csodálatos kosztü-
möket magukra öltve a szamba tán-
cosokkal kipróbálják a tánclépéseket. 
Szállás Rio de Janeiro-ban.

5. nap
Szabadprogram, vagy fakultatív ki-
rándulás: utazás dzsippel a Tijuca
esőerdőbe, mely a világ legnagyobb 
városi esőerdeje. Az erdőség betelepí-
tését II. Péter brazil császár rendelte el 
a XIX. században a kávéültetvények 
miatt megrongálódott őshonos nö-
vényzet helyreállítására. Az esőerdőbe 

érkezve a békés dzsungelbe csöppen 
az utazó. A kirándulás során különle-
ges növények, ritka állatok, csobogó ví-
zesések, régi portugál gyarmati emlé-
kek is láthatók. Visszautazás dzsippel 
a városba. Az út Rio egyik leghíresebb 
strandja, az Ipanema mentén halad. A 
partszakasz világhírnevet egy ipane-
mai lányról szóló dalnak köszönheti, 
melyet a hatvanas években szerzett 
Tom Jobim es Vinicius de Moraes, a 
kor két híres brazil zenésze. A program 
során rövid megálló egy italra a legen-
dás hírű bárban (Garota de Ipanema), 
ahol a sláger született; itt a zenészek 
és a dal emlékei is láthatók. Ezt köve-
tően ebéd az Ipanema és a Copaca-
bana találkozásánál lévő Casa da Fei-
joada étteremben, ahol az egyik leg-
jellegzetesebb brazil étel, a fekete bab-
ból és húsokból készített, különböző 
köretekkel tálalt feijoada kóstolható 
meg. A laktató ebéd után visszauta-
zás a szállodához vagy vásárlási le-

hetőség az étterem melletti szabad-
téri vasárnapi bohém piacon. Szállás 
Rio de Janeiró-ban

6. nap
Szabadprogram a cariocák városá-
ban. Szállás Rio de Janeiro-ban.

7. nap
Szabad program a kijelentkezésig. Dé-
lelőtt fakultatív hajókirándulás a Gua-
nabara-öbölben. Transzfer a Marina 
di Gloria kikötőbe, ahol hajóra szállva 
a hazautazás előtt még egyszer alka-
lom nyílik Rio legszebb látnivalóinak 
megtekintésére a híres öbölből nyí-
ló festői panorámával. Kora délután 
transzfer a repülőtérre, elutazás me-
netrend szerinti járatokkal, átszállás-
sal Budapestre. Éjszaka a repülőn. 

8. nap
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Rio de Janeiro - Budapest út-
vonalon, turista osztályon, a programok és a transzferek alatt légkondicionált 
autóbusszal, illetékek, 5 éjszakai szállás Rio de Janeiro-ban háromcsillagos 
szálloda (rövid sétára a Copacabanától), vagy négycsillagos óceánparti szállo-
da kétágyas szobájában, 5 alkalommal reggeli és 3 alkalommal ebéd a leírás 
szerint, programok és kirándulások belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok árai, borravalók, bal-
eset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A programok sorrendje változhat!

2020. március 11–18.
2020. június 17–24.
3* szállodában
Kétágyas szobában 549 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 649 000 Ft/fő

4* szállodában
Kétágyas szobában 579 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 709 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 12 fő)
Szambaiskola látogatás 22 000 Ft/fő

Churrascaria vacsora 32 000 Ft/fő

Rio Scenarium belépő 12 000 Ft/fő

Tijuca esőerdő 
és Ipanema ebéddel 43 000 Ft/fő

Guanabara-öböl hajóval 25 000 Ft/fő
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SAN JOSÉ

TORTUGERO
NEMZETI PARK

CANO
BLANCO

MANUEL ANTONIO

LA FORTUNA

MONTEVERDE

út folyami hajóval folytatódik az 
északon, az ország karib-tengeri 
partján fekvő Tortugero Nemzeti Park 
területére. A kb. másfél órás hajóút 
során a természet és a békés vízi vi-
lág szépségei láthatók. Megérkezés és 
elhelyezkedés a lodge-ban, majd 
ebéd. Délután az oázishoz hasonlatos 
Tortugero városka megtekintése, 
amely csak a tenger felől közelíthető 
meg. Étkezés (ebéd és vacsora) és 
szállás jellegzetes, helyi lodge-ban.

3. nap • Tortugero Nemzeti Park
Kora reggel kirándulás csónakkal a 
Tortugero Nemzeti Park csatornáin. 
Az itt fellelhető tavak, folyók és csa-
tornák szövevényes hálózata kitűnő 
terepe a természet alapos megfigye-
lésének. A lenyűgöző természeti kör-
nyezetben a helyi élővilág különleges 
fajai, madarak, majmok, lajhárok, kro-
kodilok és kajmánok is élnek, de a 
park menedéket nyújt olyan veszé-
lyeztetett  á l latoknak is ,  mint  a 

1. nap • Budapest – San José
Elutazás menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással San Joséba. Megér-
kezés a késő délutáni órákban Costa 
Rica földrajzi középpontjában fekvő 
fővárosába. Chepe – ahogy a helyiek 
nevezik, igazi latin-amerikai nagyvá-
ros, melynek szépsége a részletekben 
rejlik. Transzfer a szállodába, szállás 
San Joséban.

2. nap • Cano Blanco – 
Tortugero Nemzeti Park
Kora reggel elutazás autóbusszal Ca-
no Blanco városába, útközben jelleg-
zetes helyi reggeli. Cano Blancótól az 

Costa Rica
Felhőerdők, vulkánok és gazdag partok

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Pihenés

Természeti
 látnivalók
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lamantin, a tapír és a jaguár.  Reggeli 
a lodge-ban, majd gyalogtúra a nem-
zeti park ösvényein, az érintetlen eső-
erdőben, ahol a természet kivételes 
közelségből látható. Ebéd a lodge-
ban. A délután szabad. Vacsora és 
szállás a lodge-ban.

4. nap • Cano Blanco – 
La Fortuna 
Reggeli után utazás hajóval vissza 
Cano Blancóba, majd onnan autó-
busszal az ország középső részén 
emelkedő Arenal vulkánhoz, La Fortu-
nába. Út közben ebéd.  Délután fakul-
tatív program: betekintés a csokoládé-
készítés rejtelmeibe. A 2 és fél órás 

program során bemutatásra kerül a 
világ egyik kedvenc édességének, a 
csokoládénak az ősi maya és azték 
kultúrában betöltött jelentősége és a 
kakaó feldolgozásának története. A 
bemutató helyszíne a Tirimbina Eső-
erdő, amit egy függőhídon keresztül 
lehet megközelíteni.  Szállás La Fortu-
na és az Arenal vulkán közelében.

5. nap • Arenal vulkán – 
Monteverde 
Reggeli után látogatás az Arenal Vul-
kán Nemzeti Parkban. Az 1657 méter 
magas Arenal Costa Rica egyik legfia-
talabb és legaktívabb vulkánja, és az 
ország egyik első számú látnivalója. 

Lábánál húzódik az Arenal-tó, ahon-
nan festői látványt nyújt a vulkán 
szinte tökéletes kúpja. Kb. 2 órás gya-
logtúra a vulkánnál, amely során az 
1968-as lávakitörés nyomai is látha-
tók. Ebéd, transzfer az Arenal-tóhoz, 
majd átkelés hajóval Monteverdébe, a 
felhőerdők hazájába. A páratlan ter-
mészeti régiót egy helyi újság Costa 
Rica hét csodája közé választotta be. 
A különleges jelenség annak köszön-
hető, hogy az Atlanti-óceán felől ér-
kező meleg, magas páratartalmú 
északkeleti passzátszelek lecsapódva 
a hűvös, hegyvidéki erdőkben felhő-
ket hoznak létre, az esőerdő fái ezért 
folyamatosan ezekben a felhőkben 
„fürdenek”. Transzfer autóbusszal a 
monteverdei szállodába.

6. nap • Monteverde – 
Manuel Antonio
Reggeli után kirándulás a Monteverde 
felhőerdő természetvédelmi területére. 
Az 1400 méteres tengerszint feletti ma-
gasságban felhőkbe burkolódzó trópusi 
esőerdőben közel 100%-os a páratarta-
lom egész évben. Mintegy 450 madár-
faj – köztük a világ legnagyobb quetzal 
populációja - és több mint 100 állatfaj él 
ebben a csodálatos és páratlan környe-
zetben. Délután transzfer autóbusszal 
a csendes- óceáni partvidékre, az or-
szág középső részére, Manuel Antonio 
festői tengerpartjára. Útközben ebéd. 

Costa Rica Csendes- 
óceáni partvidéke elegáns 
nyaralóhelyekkel, a karibi 
part védett nemzeti par-
kokkal kápráztat el.

Kvézál madár
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Elhelyezkedés a park és a tengerpart 
közelében lévő szállodában, szállás.

7–9. nap • Manuel Antonio
Reggelis ellátás és pihenés a szállodá-
ban, vagy a tengerparton. Szállás a Ma-
nuel Antonio Nemzeti Park közelében.

Fakultatív programajánlataink: 
• Kirándulás a Manuel Antonio 

Nemzeti Parkba ebéddel: a dús 
növényzetű, gazdag állatvilágú 
Manuel Antonio Nemzeti Park felfe-
dezése két és fél órás gyalogtúra 
során. A nemzeti park természetes 
ösvényei megismertetik a belső er-
dők egzotikus növény- és állatvilá-
gát: többek között fehér arcú kapu-
cinus majmok, mosómedvék, rág-
csálók és madarak láthatók itt. A 
park tengerpart i  szakaszainál 
csobbanásra is lehetőség nyílik a 
Csendes-óceán vízében.

• Félnapos kajakozás búvárkodási 
lehetőséggel (snorkel): tengeri ka-
jakozás Costa Rica legszebb part 
mentiszakaszán a közeli szigetek 
vízi élővilágának felfedezésével. Kü-
lönböző halak, tengeri csillag és ten-
geri teknős is látható a kivételes ter-
mészeti adottságokkal rendelkező, 
elszigetelt öböl közelében. Kezdő ka-
jakosok is bátran jelentkezhetnek, 
gyakorlat nem szükséges. Választ-
ható egy-, vagy kétszemélyes kajak.

• Katamarán kirándulás ebéddel: 
egy kellemes nap az Ocean King ka-
tamarán fedélzetén teljes ellátással, 
italfogyasztással. A hajó kiköt Bies-
anz Beach-en, ahol lehetőség van 
megmártózni a kristálytiszta vízben. 

10. nap • San José – Budapest 
Reggeli a szállodában. Elutazás autó-
busszal San Joséba, Costa Rica 

fővárosába. A kozmopolita várost 
nyüzsgés és a színek kavalkádja jel-
lemzi. Informatív autóbuszos városné-
zést követően transzfer a repülőtérre. 
Elutazás menetrend szerinti járattal a 
késő délutáni órákban, átszállással 
Budapestre.

11. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
függvényében a déli órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – San José – Budapest útvo-
nalon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetve a program szerint 
hajóval, illetékek, 9 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák vagy közép-
kategóriájú lodge-ok kétágyas szobáiban reggelivel, 2 alkalommal vacsora és 
3 alkalommal ebéd, a programleírás szerinti programok a szükséges belépők-
kel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: borravalók, fakultatív programok, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. március 3–13.
Kétágyas szobában 857 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 1 57 000 Ft/fő

3. személy (felnőtt) 797 000 Ft/fő

Gyermek ár (6–10) 567 000 Ft/fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Tirimbina esőerdő: 
a csokoládé története 12 000 Ft/fő

Manuel Antonio 
Nemzeti Park 29 000 Ft/fő

Tengeri kajakozás 22 000 Ft/fő

Katamarán kirándulás  39 000 Ft/fő
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1. nap • Budapest – Lima
Kora reggel elutazás Budapestről me-
netrend szerinti járatokkal, átszállás-
sal Limába. Megérkezés Peru főváro-
sába a késő délutáni órákban, transz-
fer a szállodába. Vacsora és szállás 
Limában. 

2. nap • Lima – Paracas – 
Ballestas-szigetek – 
Huacachina - Nazca
Hideg reggeli csomag, hajnalban el-
utazás autóbusszal a híres Pánameri-
kai főútvonalon a kb. 200 km-re fekvő, 
1975-ben létrehozott nemzeti parkjá-
ról nevezetes Paracas városába. Para-
casba érve utazás motoros kishajók-

kal a Peruhoz tartozó csendes-óceá-
ni természetvédelmi körzet részét ké-
pező Ballestas-szigetekhez, melyet 
gazdag állatvilága miatt „Kis Galapa-
gos”-ként is emlegetnek. A kikötő mö-
götti domboldalban megfigyelhető a 
Candelabro, vagyis gyertyatartó geog-
lifája, mely a Nazca-vonalakhoz ha-
sonlatos és kb.i.e.200 körül keletkezett. 
Ebéd Huacachinában, majd utazás 
Nazcába. Délután a cantalloc-i vízve-
zetékek megtekintése. A nazcák által 
épített vízvezetékek koncentrikus kö-
rökből álló tározókon át juttatták el az 
összegyűjtött esővizet a csatornákba. 
Ezt követően látogatás egy jellegze-
tes perui kerámia- és aranyműhelybe. 
Szállás Nazcában.

3. nap • Nazca – Arequipa
Kora reggel transzfer a Marie Reiche 
repülőtérre, majd fakultatív program: 
utazás kisrepülővel a Nazca – vona-
lak fölött (magyar idegenvezető nél-
kül). A rejtélyes Nazca–vonalak külön-
böző alakokat, állatokat formáló, gi-
gantikus ábrák a sivatagban, amelyek 
csak a magasból vehetők ki. A vonalak 
a dél-perui partvidék legjelentősebb 

kultúrája, az i.e. I-VIII. század között élt 
Nazca kultúra idejében keletkeztek tit-
kukat a mai napig nem fejtették meg. 
A fakultatív programot nem választók 
a nazcai Antonini Régészeti Múzeum-
ban ismerkedhetnek meg közelebbről 
a nazca kultúrával. A programok után 
továbbutazás autóbusszal Arequipá-
ba (kb.11 órás buszút), útközben hideg 
ebéd csomag az autóbuszon. Vacso-
ra Camanában egy helyi étteremben. 
Megérkezés Arequipába a késő esti 
órákban, szállás.

4. nap • Arequipa – Colca
Városnézés Arequipában, mely Pe-
ru délnyugati részén, 2 316 méterrel a 
tengerszint felett emelkedik. A várost 
1540-ben alapító Francisco Pizarro a 
Szép város (Villa Harmosa) nevet aján-
dékozta az alvó vulkánok által körül ölelt 
városnak. Fénykorát a XVII-XVIII. század-
ban élte a gazdag hegyi bányászok-
nak köszönhetően, akik csodálatos 
templomokat és épületeket emeltek 
itt. A Szent Katalin kolostor, a kated-
rális, a monumentális főtér, a Jezsui-
ta templom, a Carmen Alto kilátópont 
és a város egyéb látnivalóinak meg-

Nagy körutazás
Peruban
Az inkák szent földje

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló
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 látnivalók
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tekintése. Ebéd Arequipában, majd to-
vábbutazás Colcába, út közben hideg 
ebéd. Szállás Colcában.

5. nap • Colca Canyon – Puno
Utazás a lenyűgöző Colca Canyonhoz, 
amely a világ egyik legmélyebb Ca-
nyonja (3270 m), kétszer olyan mély, 
mint a Grand Canyon. Nevét az alat-
ta hömpölygő folyóról kapta, a Colca az 
egykor itt élt indián törzs neve. Itt élnek 
az igen ritka kondorok, amelyek köröző 
röpte egy kis szerencsével a megfigyelő 
pontokról jól látható. Az út olyan festői, 
tipikus perui városkákat is érint, mint 
Pinchillo, Maca, Achola, Yanque és Chi-
vay. Ebéd Chivayban, majd továbbuta-
zás Puno városába, ahol szállás.   

6. nap • Puno – Titicaca-tó
Félnapos kirándulás hajóval a Titica-
ca-tavon. A 3821 méteres magasság-
ban fekvő tó Peru és egyben a világ 
legmagasabban fekvő, hajózható ta-
va, 8300 m2-es kiterjedésével pedig 
Dél-Amerika legnagyobb édesvízi ta-
va. Gyönyörű látványt nyújt háttérben 
a havas hegyvonulatokkal, előtérben a 
sima víztükörrel. A legenda szerint a tó 

a Föld születésének és az inka civilizá-
ciónak szent helye: Viracocha, a Nap és 
vihar istene emelkedett itt ki, s alkot-
ta meg a Napot, a csillagokat és az el-
ső embereket. Látogatás az Uros-szi-
geteken, az uros indiánok által nádból 
épített szigeteken, melyek a tavon le-
begnek és otthonként szolgálnak az itt 
élők számára. Ebéd, majd visszatérés 
Punóba. A délután szabad pihenés-
re, vagy látogatás az idegenvezetővel 
a punói kokamúzeumba (Museo de La 
Coca y Costumbres), ahol a kokacser-
je feldolgozása és a kokalevél sokolda-
lú  felhasználása mellett történelmi és 
kulturális érdekességek hallhatók és 
hagyományos perui öltözékek is látha-
tók. Szállás Punóban.

7. nap • Puno – Cuzco
Elutazás autóbusszal Cuzcóba (kb. 
380 km). Az út során az inka kultú-
ra további kincsei láthatók: a Pukara 
komplexum, a 4335 méteres magas-
ságban található La Raya hágó és sze-
met gyönyörködtető látképe a vadon 
élő vikunyákkal (dél-amerikai tevefaj), 
a Raqchi templom, az Andahuaylillas 
templom. Útközben ebéd Sicuaniban. 

Késő este megérkezés Peru egyik leg-
régibb városába, Cuzcóba, ahol szállás.

8. nap • Szent völgy – 
Pisac- Cuzco
Délelőtt kirándulás a szent völgybe, ahol 
az Urubamba, az inkák szent folyója fo-
lyik. Pisac faluban látogatás a híres indián 
piacon. Visszautazás Cuczóba és a Cuz-
co környéki régészeti központ megtekin-
tése: Sacsayhuaman, a villám templo-
ma, Puca Pucara, Kenko és Tamboma-
chay inka fürdői. Ezt követően városné-
zés Cuzcóban, melynek jelentése: a világ 
köldöke. Az inkák alapították i.sz. 1100-
ban (Manco Cápac) és az Inka Birodalom 
központja volt. A város épületei egyaránt 
magukon hordozzák az inkák masszív 
építészetének és a XVI. századi spanyol 
hódítók részletgazdag stílusának jegye-
it. Főtere, a Plaza de Armas a híres kated-
rálissal, a koloniális épületek és a szűk kis 
utcácskák különleges hangulatot árasz-
tanak. A Koricancha templom és a kated-
rális megtekintése. Este vacsora és folklór 
táncbemutató. Szállás Cuzcóban.

9. nap • Cuzco – Machu Picchu
Kora reggel transzfer a Poroy vasút-

A szent völgy inka 
települései indián ős-
lakosok és ritka régészeti 
emlékek otthonai.
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állomásra, hogy kezdetét vegye a 
program talán leglátványosabb ki-
rándulása. Utazás Peru legszebb vi-
dékein az Andok festői vonulata 
mentén panoráma vonattal Aguas 
Calientesbe, a Machu Picchu lábához. 
Kb. félórás autóbuszos utazás a ten-
gerszint felett 2400 méterrel találha-
tó híres perui templomváros, a Ma-
chu Picchu romjaihoz, amelyet 1450 
körül Pacsakutek Yupanki inka király 
parancsára építettek. A város fél év-
századig virágzott, majd kb. 400 évig 
nem tudott róla a világ, míg 1911-ben-
ben újra felfedezték: a Yale-en dol-
gozó Hiram Bingham kalandos ré-
gészeti expedíciót vezetett Peruba, 
és egy indián földműves vezette el a 
sűrű növényzettel benőtt hegyhát-
ra. 1983-tól a Világörökség kincseit, 
2007-től a Világ Új Hét csodáját gaz-
dagítja. A romváros megtekintése pe-

rui vezetővel, majd ebéd Aquas Cali-
entesben. Délután visszautazás vo-
nattal Cuzcóba, ahol szállás.

10. nap • Cuzco – Lima
Kora reggel transzfer a repülőtérre, el-
utazás repülővel Limába. Városnézés 
a királyok városában, melyet 1535. ja-
nuár 18.-án alapított Francisco Pizarro 
és már a XVII. század kezdetétől rene-
szánsz és barokk templomok, csodá-
latos épületek és paloták, egyetemek, 
püspöki rezidenciák és intenzív kultu-
rális élet jellemezte. A Plaza Mayor – a 
főtér, a katedrális, az óváros házai jel-
legzetes, fedett, Mudéjar stílusú bal-
konjaikkal, a San Francisco kolostor – 
a perui koloniál építészet igazi ékköve, 
és lenyűgöző katakombáinak megte-
kintése, majd látogatás a Miraflores és 
a San Isidro negyedben és a közeli óce-
ánparton. Vacsora és szállás Limában.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Lima - Budapest 
útvonalon, valamint helyi repülőjárattal Cuzco – Lima útvonalon, turista osz-
tályon, a körutazás alatt autóbusszal, valamint Poroy - Aquas Calientes között 
panoráma ablakos vonattal, 10 éjszakai szállás helyi besorolás szerint négycsil-
lagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás a leírás szerint (10 alka-
lommal reggeli, 8 alkalommal ebéd, 4 alkalommal vacsora; egyes étkezések hi-
deg csomagban), a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
*Premium Economy osztályon az Air France járatain Párizs-Lima-Párizs útvo-
nalon helyek korlátozott számban, a feltüntetett felár ellenében foglalhatók.

2020. április 25. – május 6.
Kétágyas szobában 1 078 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 258 000 Ft/fő

Premium Economy 
osztály* felára 350 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Nazca-vonalak repülővel 39 000 Ft/fő

Lima – Aranymúzeum 13 000 Ft/fő

11. nap • Lima – Budapest
Szabad program Limában vagy fél-
napos fakultatív programlehetőség: 
a világon egyedülálló gyűjtemény-
nyel rendelkező Aranymúzeum meg-
tekintése idegenvezetővel, ahol a pre-
kolumbián időkből származó, pá-
ratlan arany, ezüst és bronz tárgyak, 
valamint kerámiák és textíliák és a 
spanyol gyarmati időkből való fegy-
verek gyűjteménye tekinthető meg. A 
program után ebéd Limában. Délután 
transzfer a limai repülőtérre, elutazás 
menetrend szerinti járatokkal, euró-
pai átszállással Budapestre.

12. nap 
Megérkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Machu Picchut a világgal 
Hiram Bingham ismertet-
te meg, aki az 1911-es expe-
díciója során egy helyi föld-
műves segítségével buk-
kant rá a lenyűgöző „leletre”.
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sőt, néha oroszlánfókák és Hum-
boldt-pingvinek is láthatók. Ebéd Hua-
cachinában, majd utazás autóbusszal 
Nazcába, ahol szállás.

3. nap • Nazca - Arequipa
Kora reggel transzfer a Marie Reiche 
repülőtérre, majd fakultatív program: 
utazás kisrepülővel a Nazca – vona-
lak fölött (magyar idegenvezető nél-
kül). A rejtélyes Nazca–vonalak kü-
lönböző alakokat, állatokat formáló, 
gigantikus ábrák a sivatagban, ame-
lyek csak a magasból vehetők ki. A 
vonalak az i.e. I-VIII. század között élt 
Nazca kultúra idejében keletkeztek, 

titkukat a mai napig nem fejtették 
meg. A fakultatív programot nem vá-
lasztók a nazcai Antonini Régészeti 
Múzeumban ismerkedhetnek meg 
közelebbről a nazca kultúrával. A 
programok után továbbutazás autó-
bussza l  A requipába  ( kb . 1 1  ó rás 
buszút), útközben hideg ebéd cso-
mag az autóbuszon. Vacsora Cama-
nában egy helyi étteremben. Megér-
kezés Arequipába a késő esti órák-
ban, szállás.

4. nap • Arequipa
Városnézés Arequipában, mely Peru 
délnyugati részén, 2 316 méterrel a 
tengerszint felett emelkedik. A várost 
1540-ben alapító Francisco Pizarro a 
Szép város (Villa Harmosa) nevet aján-
dékozta az alvó vulkánok által körül-
ölelt városnak. Fénykorát a XVII. - XVIII. 
században élte a gazdag hegyi bányá-
szoknak köszönhetően, akik csodála-
tos templomokat és épületeket emel-
tek itt. A Szent Katalin kolostor, a ka-
tedrális, a monumentális főtér, a Je-
zsuita templom és a város egyéb 
látnivalóinak megtekintése. Délután 

1. nap • Budapest – Lima
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti járatokkal, átszállással Limába a 
kora reggeli órákban. Megérkezés Peru 
fővárosába a késő délutáni órákban, 
transzfer a szállodába. Szállás és va-
csora Limában.
 
2. nap • Lima – Paracas – 
Ballestas-szigetek – 
Huacachina – Nazca
Hideg reggeli csomag, hajnalban eluta-
zás autóbusszal a kb. 200 km-re fekvő, 
1975-ben létrehozott nemzeti parkjáról 
nevezetes Paracas városába. Utazás 
motoros kishajókkal a Peruhoz tartozó 

Peru – Bolívia
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csendes-óceáni természetvédelmi 
körzet részét képező, Kis Galapa-
gos-nak is nevezett Ballestas-szige-
tekhez, ahol a part mentén ritka tengeri 
madárfajok, 
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Coca y Costumbres), ahol a kokacserje 
feldolgozása és a kokalevél sokoldalú  
felhasználása mellett történelmi és 
kulturális érdekességek hallhatók és 
hagyományos perui öltözékek is látha-
tók. Szállás Punóban.

7. nap • Puno – Copacabana – 
Nap-sziget – La Paz
Reggeli után elutazás autóbusszal Ka-
saniba, ahonnan tovább utazás Bolívia 
irányába. Copacabanában a Szűz Má-
ria szobor és szentély megtekintése a 
XVI. századi bazilikában. Katamarán 
hajóval utazás a Titicaca-tó legna-
gyobb szigetére, a Nap-szigetre, ahol a 
legenda szerint Manco Capac és felesé-
ge Mama Ocllo alapította az inkák biro-
dalmát. A sziget inka kori emlékeinek 
felfedezése: az inka lépcső, mely az ifjú-
ság szökőkútjához vezet, a picoclainai 
templom és Chincana kő-labirintusa. 
Látogatás az Inti Wata kulturális komp-
lexumban, ahol a sziget legnagyobb ar-
cheológiai és antropológiai gyűjtemé-
nye látható, majd vitorlázás egy hagyo-
mányos Titicaca-tavi hajón. Visszaté-
rés a katamarán hajóra, utazás Chua 
kikötőjében. Út közben büféebéd a ha-
jón. A megérkezés után transzfer a La 
Paz-i szállodába, ahol szállás. 

8. nap • Tiwanaku – La Paz
Kora reggel utazás autóbusszal a La 
Paz-tól kb. másfél órás útra fekvő 
Tiwanaku régészeti központjához. A 
3900 méteres magasságban fekvő ősi 
preinka város az V-X. század között él-
te virágkorát. Az ajmara indiánok elké-
pesztő, mészkőből, bazaltból, andezit-
ből épített hatalmas megalitikus 

templomainak, szobrainak megépítése 
ma is rejtély. A régészeti központ meg-
látogatása után ebéd, majd visszatérés 
La Paz városába. Utazás a La Paztól 13 
km-re található Hold völgyébe, mely 
kanyonszerű, sziklás természeti kép-
ződményeivel különleges látványt 
nyújt. Ezt követően panoráma város-
nézés La Paz-ban, a világ legmagasab-
ban fekvő (3 620 m) adminisztratív 
központjában. A Killi Killi kilátópontról 
lenyűgöző látvány nyílik a városra, ahol 
siklóval is megcsodálható ez a rendkí-
vül „magas” város. Szállás La Pazban.

9. nap • Cuzco
Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi 
repülőjárattal Cuzcóba, mely Peru 
egyik legkülönlegesebb városa. A meg-
érkezést követően transzfer a szállo-
dába. Délután városnézés Cuzcóban, 
melynek jelentése: a világ köldöke. Az 
inkák alapították i.sz. 1100-ban és az 
Inka Birodalom központja volt. Főtere, 
a Plaza de Armas a híres katedrálissal, 
a koloniális épületek és a szűk kis ut-
cácskák varázslatos hangulatot 
árasztanak. A Koricancha templom és 
a katedrális megtekintése, majd láto-
gatás a Cuzco környéki régészeti köz-
pontba, ahol Sacsayhuaman, a villám 
temploma, Puca Pucara, Kenko és 
Tambomachay inka fürdői láthatók. 
Út közben ebéd. Szállás Cuzcóban.

10. nap • Cuzco – Machu Picchu
Kora reggel transzfer a Poroy vasú-
tállomásra, utazás Peru legszebb vi-
dékein az Andok festői vonulata 
mentén panoráma vonattal Aguas 
C a l i e n t e s b e ,  a h o n n a n  r ö v i d 

utazás a Yanahuara kilátóhelyre, ahol 
kivételes panoráma nyílik a városra és 
a környező vulkánokra: a Mistire, Pi-
chupichura és Chachanira. Út közben 
ebéd. A délután hátralévő részében 
szabadprogram. Szállás Arequipában.

5. nap • Arequipa – Sillustani – 
Puno
Kora reggel elutazás autóbusszal Pu-
nóba. Az út a Yura kerületen és a 
Pampa Cañahuán át vezet, ahol vi-
kunyák is láthatók. Hideg ebéd az út 
során. Punóhoz közeledve megálló 
Sillustani-nál. Az Umayo-lagúna part-
ján fekvő pre-inka temetkezési helyen 
a Kolla kultúrához tartozó látványos 
sírok találhatók. A régészeti lelőhely 
hatalmas „chullpá”-iról - sírjairól neve-
zetes, melyek alakja a fordított, csonka 
kúphoz hasonlít és némelyikük eléri a 
12 méteres magasságot is. Továbbuta-
zás Punóba, ahol szállás.

6. nap • Puno – Titicaca-tó
Félnapos kirándulás hajóval a Titica-
ca-tavon. A 3821 méteres magasság-
ban fekvő tó Peru és egyben a világ 
legmagasabban fekvő, hajózható tava, 
8300 m2-es kiter jedésével pedig 
Dél-Amerika legnagyobb édesvízi tava. 
Partján és szigetein a Peru legősibb 
népeihez tartozó kecsua és aymara 
indiánok élnek. Látogatás az Uros-szi-
geteken, az uros indiánok által nádból 
épített szigeteken, melyek a tavon le-
begnek és otthonként szolgálnak az itt 
élők számára. Ebéd, majd visszatérés 
Punóba. A délután szabad pihenésre, 
vagy látogatás az idegenvezetővel a 
punói kokamúzeumba (Museo de La 

Titicaca-tó, Uros-szigetek
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autóbuszút vezet a tengerszint felett 
2400 méterrel található híres perui 
templomváros ,  a Machu Picchu 
romjaihoz. Az hegynyergen megbúvó 
kis erődített települést 1450 körül Pa-
csakutek Yupanki inka király paran-
csára építették. A város fél évszáza-
dig virágzott, majd kb. 400 évig nem 
tudott róla a világ, míg 1911-ben-ben 
újra felfedezték: a Yale-en dolgozó 
Hiram Bingham kalandos régészeti 
expedíciójának köszönhetően. 1983-
tól a Világörökség kincseit, 2007-től 
a Világ Új Hét csodáját gazdagítja. A 
romváros megtekintése perui veze-
tővel ,  majd ebéd Aquas Cal ien-
tes-ben. A délután szabad.  Szállás 
Aquas Calientesben.

11. nap • Aquas Calientes – 
Ollantaytambo – Chinchero – 
Maras – Moray 
Elutazás vonattal Ollantaytambó-ba, 
a szent völgyhöz, ahol az Urubamba, 
az inkák szent folyója folyik. A folyó-
völgy számtalan inka romot és vá-
ro s kát  re j t  a  hata lmas  he g ye k 

ölelésében. Ollantaytambóban az 
erőd, Chinchero jellegzetes falvában 
egy régi inka település romjai tekint-
hetők meg. Tovább utazás Maras vá-
rosába, mely a környék hegyoldalai-
ban lévő, eredetileg a wari civilizáció 
által létrehozott, majd az inkák által 
felvirágoztatott lépcsőzetes sólepár-
lóiról nevezetes. Moray inka kori tele-
pülése koncentrikus körökből álló, kü-
lönböző mélységben a földbe vésett 
teraszairól híres, melyek eltérő mik-
roklímával rendelkeznek, ezért felté-
telezhetően különböző feltételeket 
igénylő növények termesztésére 
használták őket az inkák. A program 
után visszautazás Cuzcóba, ahol va-
csora és szállás. 

12. nap • Cuzco – Lima
Reggel transzfer a repülőtérre, eluta-
zás repülővel Limába. Városnézés a 
királyok városában, melyet 1535. ja-
nuár 18-án alapított Francisco Pizar-
ro. A Plaza Mayor – a főtér, a katedrá-
lis, az óváros házai jellegzetes, fedett, 
Mudéjar stílusú balkonjaikkal, a San 

Francisco kolostor – a perui koloniál 
építészet igazi ékköve, és lenyűgöző 
katakombáinak megtekintése, majd 
látogatás a Miraflores és a San Isidro 
negyedben és a közeli óceánparton. 
Vacsora és szállás. Szállás Limában.

13. nap • Lima
Szabad program Limában vagy fél-
napos fakultatív programlehetőség: a 
világon egyedülálló gyűjteménnyel 
rendelkező Aranymúzeum megtekin-
tése idegenvezetővel, ahol a preko-
lumbián időkből származó, páratlan 
arany, ezüst és bronz tárgyak, vala-
mint kerámiák és textíliák és a spa-
nyol gyarmati időkből való fegyverek 
gyűjteménye tekinthető meg. A prog-
ram után ebéd Limában. Délután 
transzfer a limai repülőtérre, elutazás 
menetrend szerinti járatokkal, euró-
pai átszállással Budapestre.

14. nap • Lima – Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend sze-
rinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Lima – Budapest útvona-
lon, La Paz – Cuzco – Lima között helyi repülőjáratokkal, a körutazás alatt autóbusz-
szal, valamint Poroy - Aquas Calientes között panoráma ablakos vonattal, illetékek, 
12 éjszakai szállás helyi besorolás szerint négycsillagos – Nazcában jó háromcsilla-
gos – szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (a leírás szerint 12 alkalommal 
reggeli, 10 alkalommal ebéd, 4 alkalommal vacsora; egyes étkezések hideg csomag-
ban a program szerint), a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

2020. augusztus 13–26.
Kétágyas szobában 1 349 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 539 000 Ft/fő

Minimum létszám: 15 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Nazca-vonalak repülővel 39 000 Ft/fő

Limai Aranymúzeum 13 000 Ft/fő

Tiwanaku, Bolívia
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