Peking és Sanghaj
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

1. nap • Budapest – Peking

Magyar
Idegenvezető

Megérkezés délután Pekingbe. Transzfer a szállodába, majd ismerkedés Kína második legnagyobb városával,
melynek neve azt jelenti: „északi főváros”. Séta a híres Wangfujing bevásárló utcán, majd egy zamatos pekingi
kacsavacsorára kerül sor. Szállás Pekingben.

dóinak lakóhelye volt és 24 császár
uralkodott itt csaknem 500 éven keresztül. A császári udvarnak és előkelőségeknek fenntartott palotaegyüttest hatalmas belső udvarok, paloták, pavilonok, csarnokok, kertek tagolják, és magas fal veszi körül, melynek
minden sarkán emeletes tetőszerkezetű nyíltorony áll. Ezután riksákkal látogatás a Tiltott város környékén található szűk, kanyargós utcákból és régi
udvarházakból álló hutongokban, ahol
ismerkedés a helyiek mindennapjaival. Szállás Pekingben.

3. nap • Peking

4. nap • Peking – kínai nagy fal

Elutazás délután Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatokkal, átszállással.

2. nap • Peking

Látogatás a világ legnagyobb terén, a
Tian’anmen téren. Itt található a Mao
Mauzóleum, az Országos Népi Gyűlés csarnoka, valamint a Palotamúzeum bejárata. Az 1406-1420 között
épült Tiltott Város megtekintése, mely
a Ming- és a Csing-dinasztia uralko-
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Reggeli, majd a Nyári Palota felfedezése, mely az uralkodók menedékeként
szolgált a nyári hőségek idején. Később
utazás a kínai nagy falhoz, mely több
ezer kilométer hosszan kígyózik hegyeken, síkságokon, sivatagokon át. A
világ legnagyobb ember által alkotott

létesítménye közel kétezer évig épült
Kína északi határán, célja az északi
nomád törzsek távoltartása volt. Útközben a 2008-as pekingi olimpiai falu, a Madárfészek Stadion és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ – más néven
a Vizeskocka látható. Délután vásárlási lehetőség. Szállás Pekingben.

5. nap • Peking – Sanghaj

Reggeli, majd Peking legszentebb császári templomának, az Ég templomának felkeresése. A taoista templomegyüttes egy kiterjedt park közepén terül el, amelyet reggelenként tai ji quan
gyakorlók töltenek meg és a császárok
600 éven át járultak ide minden évben
rituális szertartásaikkal őseik tiszteletére, valamint a jó termésért imádkozni. Később transzfer a vonatállomásra és elutazás szuperexpressz vonattal Sanghajba (menetidő kb. 4,5 óra).
Érkezést követően séta a Bundon –

Sanghaj

Tiltott Város, Peking
Sanghaj gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a
Nanjing úton, Kína első bevásárló utcáján. Fakultatív programlehetőség:
hajókirándulás a Huang Pu folyón.
Szállás Sanghajban.

6. nap • Sanghaj

Reggeli, majd a csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom meglátogatása, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. A városnézés folytatása
az óvárosban, a Yu Yuan (Örömök)
Kertjében, amely a város legnagyobb
kertje, majd a Jing’an – a nyugalom
templomában, a francia koncessziós
negyedben és a hagyományokat tükröző, de újonnan épített, elegáns Xintiandi bevásárlónegyedben. Fakulta-

tív programlehetőség: akrobata show.
Szállás Sanghajban.

7. nap • Sanghaj – Qibao

Reggeli, majd a hajdani lóversenypálya helyén kialakított Nép parknál található Sanghaj Múzeum megtekintése, mely gazdag és magas színvonalú
ősi kínai bronz-, kerámia-, festményés kalligráfiagyűjteménnyel rendelkezik. Utána látogatás a mára Sanghajhoz tartozó Qibao ősi városában, ahol
a régi Kína mutatja meg arcát. Felújított épületei múzeumoknak, üzleteknek, éttermeknek, kerteknek és teaházaknak adnak otthont. Ezt követően
irány a futurisztikus Pudong negyed,
ahol a felhőkarcolók között megtalálható a Kelet Gyöngye tv-torony, a
Jinmao-torony, a csavart formájú
Shanghai Tower és a sörnyitóra em-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest útvonalon, turista osztályon, Peking – Sanghaj között szuperexpressz vonattal, másodosztályon, valamint a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek,
5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a program szerinti belépőjegyek, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke 6
USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

lékeztető Shanghai World Financial
Center. Ez utóbbi Sky Deck kilátójának
felkeresése. Este transzfer a repülőtérre és hazautazás menetrend szerinti
repülőjáratokkal, átszállással.

8. nap • Sanghaj – Budapest

Megérkezés Budapestre a délutáni
órákban.

2020. március 15-22.
Kétágyas szobában 414 000
Egyágyas szobában 494 000
2020. május 24-31.
Kétágyas szobában 424 000
Egyágyas szobában 504 000
Vízumdíj
29 000
Minimum létszám: 18 fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj-hajókirándulás 1 1 000 Ft/fő
Sanghaj-akrobata show 15 000 Ft/fő
Előkészületben: 2020. október
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Kínai
császárvárosok

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

PEKING

XI’AN
SANGHAJ

HANGZHOU

1. nap • Budapest – Peking

Elutazás délután Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatokkal, átszállással.

2. nap • Peking

Megérkezés délután Pekingbe. Este egy igazi pekingi kacsavacsora élménye vár az utazóra. Séta Peking
egyik leghíresebb bevásárlóutcáján, a
Wangfujingon. Transzfer a szállodába, szállás Pekingben.

3. nap • Peking

Ismerkedés Kína második legnagyobb
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városával; nevének jelentése: „északi főváros”. Reggeli után a Ming-korban épült Ég templomának felkeresése. A templom-együttes egy kiterjedt
park közepén terül el, amelyet reggelenként tai ji quan gyakorlók töltenek
meg. Látogatás a világ legnagyobb terén, a Tienanmen téren. Itt található a
Mao Mauzóleum, valamint az Országos Népi Gyűlés csarnoka, valamint
a Palotamúzeum bejárata. Az 14061420 között épült Tiltott Város a Ming
és a Csing dinasztia uralkodóinak lakóhelye volt. 24 császár uralkodott
innen csaknem 500 éven keresztül.
Szállás Pekingben.

4. nap • Peking – Xi’an

Reggeli után a Nyári Palota felfedezése, mely az uralkodók menedékeként szolgált a nyári hőségek idején.
Utazás a kínai nagy fal Pekinghez
legközelebb eső részéhez. A lenyűgöző nagy fal egyike a világ hét cso-

dájának, a különböző korszakokban
épült falszakaszok, erődítményrendszerek hossza megközelíti a 7200
km-t. Útközben a 2008-as pekingi olimpiai falu, a Madárfészek Stadion és a Pekingi Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka megtekintése kívülről. Késő délután elutazás szuper
expressz vonattal Xi’an városába.
Szállás Xi’anban.

5. nap • Xi’an

Reggeli után városnézés Xi’anban, Kína
Shaanxi tartományi székhelyén. A városnézés során a 652-ben épült Nagy
Vadlúd Pagoda, a régi városfal és a páratlan terrakotta agyagkatonák megtekintése. A kínai agyagkatonákat ie.
209-210-ben temették el az első kínai
császárral, Qin Shi Huangdivel, aki a
több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért formáztatta
meg, hogy a lelkek világában is legyen
támasza birodalma fenntartásában.

Madárfészek Stadion, Peking

Esti fakultatív programlehetőség: Tang
dinasztia show. Szállás Xi’anban.

6.nap • Xi’an – Sanghaj

Reggel transzfer a repülőtérre és elutazás Sanghajba. A városnézés során
az óváros, a Yu Yuan (Örömök) Kertje, amely a város legnagyobb kertje, a
francia koncessziós negyed és a hagyományokat tükröző, de újonnan épített elegáns bevásárlónegyed, a Xintiandi megtekintése. Séta a futurisztikus Pudong negyedben és látogatás a
Kelet Gyöngye tv-toronyban, ahonnan
csodás panoráma nyílik a városra. Esti fakultatív programlehetőség: akrobata show. Szállás Sanghajban.

7. nap • Sanghaj (Hangzhou)

Reggeli után egész napos szabadprogram Sanghajban vagy fakultatív prog-

ramlehetőségként egész napos kirándulás ebéddel Hangzhou városába. A város központjában elterülő Nyugati-tavat
Kína egyik legfestőibb vidékeként tartják
számon. A lankás, zöld dombokkal övezett tó illatozó lótuszvirág-takarójával
régi koroktól fogva ihletője a művészeteknek. Hajózás a Nyugati-tavon, majd
a Hat Harmónia Pagoda és a Lélek Rejteke kolostor felkeresése. Később látogatás
egy teaültetvényen, ahol Kína egyik leghíresebb zöldtea fajtáját termelik. Szállás
Sanghajban. Vacsora egyénileg.

8. nap • Sanghaj

Reggeli után a városnézés folytatása a Sanghaj Múzeumban, amely
gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz, kerámia, festészeti és kalligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik.
A csillogó sáfrány falairól felismerhe-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Sanghaj útvonalon, Peking – Xi’an között szuperexpressz vonattal másodosztályon, illetékek, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (6 alkalommal ebéd vagy vacsora a programok függvényében), programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, fakultatív programok, borravalók (javasolt mértéke 6 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

tő Jade Buddha Templom megtekintése, amelynek belsejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. Séta a Bundon - Sanghaj gyarmati korszakából
származó méltóságteljes utcáján és a
Nanjing úton, Kína első bevásárlóutcáján. Fakultatív programlehetőség: hajókirándulás a Huang Pu folyón. Késő este transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással az éjjeli órákban.

9. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a kora délutáni órákban.
2020. április 5–13.
Kétágyas szobában 469 000
Egyágyas szobában 569 000
Vízumdíj
29 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Xi’an
Tang dinasztia show 12 000 Ft/fő
Sanghaj
akrobata show
15 000 Ft/fő
Hajókirándulás
1 1 000 Ft/fő
Hangzhou
42 000 Ft/fő
Előkészületben:
2020. október 17-25.
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Kína öröksége
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

PEKING

XI’AN

SANGHAJ
SUZHOU
WUZHEN

HANGZHOU

1. nap • Budapest – Peking

Késő délután elutazás Budapestről
menetrend szerinti járatokkal, átszállással Pekingbe.

2. nap • Peking

Megérkezés délután a kínai fővárosba, mely a XV. században vált valódi
császári fővárossá. Peking képe ma is
emlékeztet a régi Ming- és Csing-dinasztia kori négyzethálós elrendezésre. Érkezést követően séta a Wangfujingon, mely a város legismertebb bevásárlóutcája. Pekingi kacsavacsora.
Szállás Pekingben.

3. nap • Peking

Reggelit követően a Tian Tan vagyis az
Ég templomának felkeresése, mely egy
hangulatos parkban található. A templomegyüttes több részből áll: a 38 méter magas, egyetlen szög nélkül készült Qinian Dian, vagyis az Égi Imádságok csarnokából, melynek kazettás mennyezetén aranyozott sárkány
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és főnix látható, továbbá a Vöröslépcső-hídból, a Visszhang falból, a Mindenség Istenének templomából és a
kerek kőoltárból. Ezt követően látogatás a Tienanmen térre, a Mennyei Béke kapujának terére, mely közel 440
ezer négyzetméteren terül el. Itt található Mao mauzóleuma, ahol kígyózó sor áll, hogy pillantást vethessenek az egykori elnökre, továbbá az Országos Népi Gyűlés csarnoka, a Qian
Men kapu, a Népi Hősök emlékműve,
a Kínai Nemzeti Múzeum és a Tienanmen kapu, mely a Tiltott város bejárata. A Tiltott város – más néven Palotamúzeum megtekintése, mely 1420ban készült el. A császári udvarnak
és előkelőségeknek fenntartott palotaegyüttest hatalmas belső udvarok, paloták, pavilonok, csarnokok, kertek tagolják és magas fal veszi körül,
melynek minden sarkán emeletes tetőszerkezetű nyíltorony áll. Később vásárlási lehetőség. Szállás Pekingben.

4. nap • Peking

Reggel utazás a Pekingtől északra található kínai nagy falhoz. Útközben
látható a Madárfészek Stadion és a
Nemzeti Vízi Központ (vagy Vizeskocka), melyek a 2008-as Nyári Olimpiai
Játékoknak adtak otthont. A nagy fal
több ezer kilométer hosszan kígyózik
hegyeken, síkságokon, sivatagokon
át. A gyorsabb kommunikáció érdekében a fal őrtornyai között tűz, füst-,

dob- és harangjelzést is használtak
hírek továbbadására. A kínai nagy fal
fővároshoz közel eső, felújított szakaszának megtekintése. Visszatérés
a fővárosba, majd az ebédet követően a tibeti buddhista kolostor, a Láma-templom, avagy a Yonghegong
megtekintése. Ezután riksákkal látogatás a Tiltott város környékén található szűk, kanyargós utcákból és régi udvarházakból álló hutongokban,
ahol ismerkedés a helyiek mindennapjaival. Szállás Pekingben.

5. nap • Peking – Xi’an

Reggel a városközponttól távolabb
eső Nyári Palota felkeresése, mely
a Kunming-tó partján fekszik. Cixi
anyacsászárné kétszer is újjáépíttette, mára a kiterjedt területen fekvő parkban templomok, pavilonok, díszesen megfestett fedett folyosó, valamint a Márvány hajó is itt található.
Hajókirándulás a tavon, majd vásárlási lehetőség. Délután utazás a pályaudvarra, elutazás szupergyors vonattal Xi’an városába. Transzfer a hotelbe. Szállás Xi’anban.

6. nap • Xi’an – Hangzhou

Reggeli után városnézés Xi’anban - Kína Shaanxi tartományi székhelyén: a
652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda és
a régi városfal, majd a páratlan terrakotta agyagkatonák megtekintése. A kínai agyagkatonákat ie. 209-210-ben te-

mették el az első kínai császárral, Qin
Shi Huangdivel, aki a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget
azért formáztatta meg, hogy a lelkek világában is legyen támasza birodalma
fenntartásában. A nap során lehetőség a kínai írásjegyek és tusfestés megismerésére. Este továbbutazás helyi repülőjárattal Hangzhou-ba. Transzfer a
szállodába, szállás Hangzhou-ban.

7. nap • Hangzhou

Városnézés Hangzhou-ban; a központjában elterülő Nyugati-tavat Kína egyik
legfestőibb vidékének tartják. A lankás,
zöld dombokkal övezett tó illatozó lótuszvirág-takarójával régi koroktól fogva ihletője a művészeteknek. Hajózás a
Nyugati-tavon, majd a 60 méter magas
Hat Harmónia Pagoda és a 326-ban
alapított Lélek Rejteke kolostor és a több
évezredes tradicionális kínai orvoslás
múzeumának felkeresése, mely egy régi patikában kapott helyet. Később látogatás egy teaültetvényen. Longjingben
termelik Kína egyik leghíresebb zöldtea
fajtáját. Szállás Hangzhou-ban.

8. nap • Wuzhen – Suzhou

Látogatás a Nagy-csatorna mentén
Wuzhen vízivárosába, melynek csatornákon átívelő ősi kőhídjai, kövezett utcái és a házakat ékesítő finoman meg-

munkált fafaragásai különlegesek. Rövid hajókirándulás evezős csónakokban, majd továbbutazás Suzhouba,
Jiangsu tartomány délkeleti részébe, mely gyönyörű kertjeiről, selyemtermeléséről, csatornáiról nevezetes. A
mintegy hétezer éves múltú városban
a Szerény hivatalnok kertjének megtekintése, mely a város egyik legnagyobb
és legszebb kertje, ahol csarnokok, pavilonok, folyosók, harsány növényzet által szegélyezett tavak, mesterséges szigetek sokasága tárul a látogatók
szeme elé. Később a Selyemmúzeum
megtekintése, majd vásárlási lehetőség
egy selyemüzemben. A hagyomány
szerint i.e. 2640-ben Xi Ling császárné szorgalmazta először a kiterjedt selyemhernyó tenyésztést. Közel háromezer évig a selyemtermelés Kína monopóliuma volt. Szállás Suzhouban.

9. nap • Sanghaj

Reggel transzfer Sanghajba, majd városnézés: az óváros, a Yu Yuan (Örömök) Kertje, a francia koncessziós negyed és a hagyományokat tükröző,
de újonnan épített elegáns bevásárlónegyed, a Xintiandi meglátogatása. Később séta a Bundon – Sanghaj
gyarmati korszakát idéző utcáján, és
a Nanjing úton, Kína első bevásárlóutcáján. Fakultatív programlehetőség:

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking / Sanghaj – Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Hangzhou
útvonalon, Peking – Xi’an útvonalon szuperexpressz vonattal, másodosztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, illetékek, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke kb.
6 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

hajókirándulás a Huang Pu folyón.
Szállás Sanghajban.

10. nap • Sanghaj – Budapest

Reggeli után a városnézés folytatása a Sanghaj Múzeumban, amely
gazdag és magas színvonalú ősi kínai bronz, kerámia, festészeti és kalligráfiai gyűjteménnyel rendelkezik.
Később a csillogó sáfrány falairól felismerhető Jade Buddha Templom
megtekintése, amelynek belsejében
egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül.
Délután séta a futurisztikus Pudong
negyedben, ahol a felhőkarcolók között megtalálható a 468 méter magas Kelet Gyöngye tv-torony, a 420
méteres Jinmao-torony, a csavart
formájú 632 méteres Shanghai Tower és a sörnyitóra emlékeztető 492
méteres Shanghai World Financial
Center. A körutazás zárásaként a Sky
Deck kilátójáról vehető méltó búcsú
Kínától. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a déli órákban.

2020. április 2–12.
Kétágyas szobában 604 000
Egyágyas szobában 734 000
2020. július 16-26.
Kétágyas szobában 659 000
Egyágyas szobában 795 000
Vízumdíj
29 000
Minimum létszám: 20 fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Sanghaj – hajókirándulás 11 000 Ft/fő
Előkészületben: 2020. október
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Kína és Hongkong csodái
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

XI’AN

SANGHAJ

GUILIN
YANGSHUO
HONGKONG

1. nap • Budapest – Peking

Elutazás Budapestről Pekingbe menetrend szerinti járatokkal, átszállással a délutáni órákban.

2. nap • Peking

Megérkezés délután Pekingbe. Este
egy igazi pekingi kacsavacsora élménye vár az utazóra. Séta Peking leghíresebb bevásárlóutcáján, a Wangfujingon. Szállás Pekingben.

Ismerkedés Kína második legnagyobb városával, mely nevének jelentése: „északi főváros”. Látogatás a Tienanmen téren. Az 1406 és 1420 kö-
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Természeti
látnivalók

zött épült Tiltott Város megtekintése,
amely a Ming- és a Csing-dinasztia
uralkodóinak lakóhelye volt. Látogatás a Kunming-tó partján emelkedő
Nyári Palotánál és egy helyi gyöngy
manufaktúrában. Séta Liulichang
antik utcáján, végül vásárlási lehetőség a Selyem utca piacain. Esti fakultatív programlehetőség: kungfu show.
Szállás Pekingben.

PEKING

3. nap • Peking

Magyar
Idegenvezető

king további felfedezése Hutong túra
keretében, jellegzetes helyi riksákkal
a város keskeny sikátorain. Délután
transzfer a pályaudvarra, elutazás
szuperexpressz vonattal Xi’an városába. Szállás Xi’anban.

6. nap • Xi’an

A 2008-as pekingi olimpiai falu – a
Madárfészek Stadion és a Pekingi
Nemzeti Vízi Központ, a Vizes kocka
megtekintése kívülről, majd a Szellemek Útja és a Ming császárok temetkezési helyének megtekintése. Utazás a Yu Yong-hágóhoz, a Kínai Nagy
Fal Pekinghez legközelebb eső részéhez. A lenyűgöző Nagy Fal egyike a világ hét csodájának, a különböző korszakokban épült falszakaszok, erődítményrendszerek hossza megközelíti
a 7200 km-t. Látogatás egy tradicionális teaházban. Szállás Pekingben.

Xi’an elsősorban az agyaghadseregről
nevezetes, de innen indult a híres selyemút is. A városnézés rögtön a páratlan terrakotta katonák megtekintésével kezdődik. A kínai agyagkatonákat
ie. 209-210-ben temették el az első kínai császárral, Qin Shi Huangdivel, aki
a több mint nyolcezer figurából álló terrakotta hadsereget azért formáztatta
meg, hogy a lelkek világában is legyen
támasza birodalma fenntartásában.
A 652-ben épült Nagy Vadlúd Pagoda
megtekintése. A Wende császárné emlékének szentelt robusztus téglaépület fa belső szerkezetet rejt, főcsarnokában három Buddha-szobor látható. Este fakultatív programlehetőség: Tang
dinasztia show. Szállás Xi’anban.

5. nap • Peking – Xi’an

7. nap • Xi’an – Sanghaj

4. nap • Peking

Az Ég templomának - szó szerint lefordítva az Ég oltárának megtekintése, amely az egyik legnagyobb kínai
templomegyüttes. Az Égi Imádságok
csarnokát a Vöröslépcső-híd köti ös�sze a Mindenség Istenének templomával és a kőoltárral, ahol a császár
mutatott be áldozatot az Égnek és
őseinek a téli napforduló idején. Pe-

Városnézés Xi’anban, Kína egykori fővárosában, amely nevének jelentése „örök béke”. Városnézés során a
régi városfal megtekintése, majd látogatás a Shanxi Történeti Múzeumban. Délután elutazás helyi repülőjárattal Sanghajba. Este fakultatív
programlehetőség: akrobata show.
Szállás Sanghajban.

Rizsföld, Guilin

8. nap • Sanghaj

Városnézés Sanghajban, Kína legnagyobb városában: az óváros, a Yu
Yuan (Örömök) Kertje, a Sanghaj Múzeum, majd egy selyemfestő üzem
meglátogatása. A csillogó sáfrány
falairól felismerhető Jade Buddha
Templom megtekintése, amelynek
belsejében egy két méter magas, ékszerekkel feldíszített fehér jade Buddha szobor ül. Séta a Bundon - Sanghaj
gyarmati korszakából származó méltóságteljes utcáján, és a Nanjing úton,
Kína első bevásárlóutcáján. Fakultatív programlehetőség: hajókázás a
Huang Pu folyón. Szállás Sanghajban.

9. nap • Sanghaj – Guilin

Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Kína déli részére,
Guilinbe, a Délkínai-hegyvidék jellegzetes mészkőtornyainak lábánál
fekvő városba. Városnézés: a Nádfuvola cseppkőbarlang, az Elefántormány-hegy, a Fubo-hegy megtekintése. Szállás Guilinben.

10. nap • Guilin – Yangshuo

Hajózás a Li-folyón a Tű-hegyek
mentén Yangshuo városába. A hajóút során páratlan karsztképződ-

mények, hegyek láthatók, a folyón
tutajok úsznak, a parton bivalyok és
lovak legelnek, különleges hangulatot áraszt a mesebeli táj. Yangshuo-ba érkezve séta a Nyugati utcán, a város legrégebbi utcáján. Este fakultatív programlehetőség: Liu
San Jie fény show látványos előadása. Szállás Yangshuo-ban.

11. nap • Yangshuo –
Guilin – Hongkong

Transzfer a vasútállomásra, elutazás a legújabb szuperexpressz vonattal Guilinből Hongkongba (kb. 3,5 óra),
amely Makaó mellett a Kínai Népköztársaság különleges igazgatású területe. A nyüzsgő metropolisz a világ kereskedelmi és gazdasági központjainak egyike. Felhőkarcolói, esti fényei
ámulatba ejtik az utazót. Transzfer a
szállodába, szállás Hongkongban.

12. nap • Hongkong (Makaó)

Egész napos szabadprogram Hongkongban vagy fakultatív kirándulás komppal Makaóra, a volt portugál
gyarmatra, ahol városnézés: a Makaó
Múzeum, a Szent Pál katedrális romjai, Largo do Senado – a portugál városrész főtere, a Lou Lim Lok kert, majd

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Peking/Hongkong –
Budapest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjáratokkal Xi’an – Sanghaj – Guilin útvonalon, Peking – Xi’an között és Guilin – Hongkong között
szuperexpressz vonattal másodosztályon, illetékek, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással (ebéd vagy vacsora a
programok függvényében), programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, fakultatív programok, borravaló
(javasolt mértéke kb. 6 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

látogatás egy kaszinóban. Késő délután visszautazás komppal Hongkongba, ahol szállás.

13. nap • Hongkong

Városnézés során ismerkedés a főbb
nevezetességekkel: a Viktória csúcs
siklóval, ahonnan káprázatos panoráma nyílik a városra, a Repulse-öböl,
az Aberdeen halászfalu, majd hajókázás szampannal, a helyiek jellegzetes
közlekedési eszközével. Transzfer a
repülőtérre, elutazás Budapestre menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással az esti órákban.

14. nap • Hongkong – Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint.
2020. április 13–26.
Kétágyas szobában 784 000
Egyágyas szobában 974 000
2020. augusztus 11–24.
Kétágyas szobában 839 000
Egyágyas szobában 1 029 000
Vízumdíj
29 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Peking
Kungfu show
18 000 Ft/fő
Xi’an
Tang dinasztia show 12 000 Ft/fő
Sanghaj
Akrobata show
15 000 Ft/fő
Hajókázás
1 1 000 Ft/fő
Yangshuo
Liu San Jie fényshow 19 500 Ft/fő
Hongkong
Makaó
59 500 Ft/fő
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Világörökségek Japánban

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

KANAZAWA

SHIRAKAMWA
MATSUMOTO

TAKAYAMA

HIROSIMA
MIYAJIMA

KIOTÓ

FUJI
OSZAKA

1. nap • Budapest – Tokió

Elutazás Budapestről Tokióba a délutáni órákban, átszállással.

2. nap • Tokió

Megérkezés Tokióba késő délután,
transzfer a szállodába. Szállás Tokióban.

3. nap • Tokió

Reggeli, majd városnézés Tokióban.
A város mindig meg tud újulni és soha nem alszik, naponta új bárok, éttermek, szórakozóhelyek nyílnak utcáin. Hatalmas metropolisz, gazdag,
csillogó, hagyományos és ultramodern egyben. A Sensoji templom Asakusában, a Nakamise bevásárló utca,
a Ginza negyed, a Meiji Jingu szentély és az Omotesando megtekintése, majd a Tokyo Metropolitan torony a
202 méter magas kilátóval, ahonnan
tiszta időben a Fuji csúcsa is látszik.
Szállás Tokióban.

4. nap • Tokió (Nikkó)

Reggeli a szállodában, szabad prog-
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KAWAGUCHI-TÓ TOKIÓ
KAMAKURA

NARA

ram Tokióban a metropolisz egyéni
felfedezésére. Fakultatív programlehetőség: kirándulás Nikkóba, a Tokiótól
140 km-re, a Tocsigu prefektúra hegyei
között fekvő városba, ahol az ősi és az
új látnivalók ötvöződnek és a sógunok
korának világa elevenedik meg. A város felfedezése: a Toshogu kegyhely 400 éves szent hely az Edo periódusból, a Nantai hegy vulkanikus kráterében létrejött Chuzenji-tó és felette Japán egyik legnagyobb vízesése, a 97
méter magas Kegon-vizesés. Szállás
Tokióban

5. nap • Kamakura

Reggeli után elutazás Kamakurába
autóbusszal. A város és egykori politikai központ Tokiótól 50 km-re, alig egy
órányi utazásra található. A templomok, szent helyek és történelmi épületek sokasága miatt a turisták kedvelt
úti célja. Városnézés: Tsurugaoka Hachiman szentély, Hase Kannon templom, Kotokuin templom és a Nagy
Buddha – a több, mint 13 méter magas bronz Buddha szobor, mely a XI-

II. században készült, eredetileg egy
templom belsejében volt elhelyezve.
Transzfer a Kawaguchi-tóhoz, ahonnan tiszta idő esetén szépen láható
a Fuji csúcsa és a hegység egyik legszebb tava, valamint a forró vízű forrására épült üdülőhely. Vacsora és szállás Narusawa-murában.

6. nap • Matsumuto

Reggeli, majd látogatás az Itchiku Kubota Szépművészeti Múzeumban. Itchiku Kubota a XIV. századi kimonófestészet - vagy selyemfestészet - világát hozta vissza modern korba és a
múzeumban sok gyönyörű alkotása
látható. Elutazás Matsumotóba, ahol
látogatás egy miso készítő üzemben.
Matsumoto hegyekkel körülvett városa népszerű a turisták körében nem
csupán kulturális látnivalói, hanem
értékes termékei: hőforrásai, wasabi farmja miatt is. A program közben
a Matsumoto kastély meglátogatása,
mely a XVI. századból való és Japán
egyik legértékesebb műemléke. Vacsora és szállás Takayamában, japán
stílusú szálláshelyen.

7. nap • Takayama – Shirakawa

Takayama a hegyvidéki Hida régióban
fekszik, óvárosa az egyik legszebben
megőrzött hagyományos negyed Japánban. Épületei a középkor legkiemelkedőbb munkájú ácsainak műveit őrzik. Reggeli után gyalogos városnézés
Takayamában, a reggeli piac meglátogatása. Végezetül séta az óvárosban a
Kamisannomachi utcán és a Takayama Jinya XVII. századi hivatali épületek
megtekintése. Elutazás Kanazawába,
útközben rövid megálló Shirakawában.

Megérkezés után látogatás egy szaké
üzletben és szállás Kanazawában.

8. nap • Kanazawa

Reggeli, majd városnézés gyalogosan
Kanazawában, belépővel a Kenrokuen
parkba, mely Japán három legszebb
parkjának egyike és a XIX. században
nyílt meg a nagyközönség előtt. Séta a
városi teaházak utcáján, mely az Edo
időben keletkezett és a Kanazawában
lévő három tea utca egyike. Elutazás
Kiotóba, a megérkezés után rövid séta
a szálláshelyre. Szállás Kiotóban.

9. nap • Kiotó

Kiotó: főváros és uralkodói székhely
volt a VIII-XIX. század között, ma az ország hetedik legnagyobb városa. Történelme során számtalan háború,
rombolás dúlta szét, de szerencsére a
XX. században megmenekült a további csapástól, így számtalan templom,
szent hely és felbecsülhetetlen értékű műemlék maradt meg az utókornak. Reggeli után egész napos kirándulás: Kinkakuji templom, Nijo kastély,
Kiyomizu templom (forgalom függvényében a Sagano bambuszerdő és a
Togetsu híd) megtekintése, séta Gionban.Visszautazás Kiotóba, szállás.

10. nap • Hirosima –
Itsukushima

Reggeli, majd transzfer a pályaudvarra, elutazás Shinkanzen szuper
expresszel Hirosimába. Megérke-

zés után továbbutazás helyi vonattal
Miyajimaguchiba és komppal Miyajimába. Látogatás az Itsukushima
kegyhelyen. Visszautazás Hirosimába:
a Béke Emlék Múzeum és az Atombomba Dóm meglátogatása, melynek váza az 1945. augusztus 6-án Hirosimát ért atomtámadásban megmaradt, s azóta is romosan áll örökké
emlékeztetve az utókort a tragédiára.
Vacsora és szállás Hirosimában.

11. nap • Kurashiki – Himeji

Reggeli után elutazás Kurashikibe, útközben Sanyo Jidosyado látható. Kurashikiben a XVI-XIX. századi Edo periódusból való kanálisok romantikus
hangulatot árasztanak. A város egykor
rizselosztó hely volt, és neve is a kereskedőházakra utal, ahol a terményt tárolták. Ezek a házak ma múzeumoknak, kiállításoknak adnak otthont. Séta az óvárosban - Bikan városrész.
Elutazás Himejibe, látogatás a Himeji kastélyban (a vártorony látogatást
a program nem tartalmazza), majd a
Kokoen kertek megtekintése. Transzfer
Oszakába, megérkezés után szállás.

12. nap • Oszaka – Nara

Oszaka Japán második legnagyobb
metropolisza, egykori régiós székhely
és politikai központ. Manapság sok
látványossága mellett gasztronómiájáról is híres. Reggeli, majd egész napos kirándulás Narába és városnézés
Oszakában. Narában, Japán ősi fő-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Tokió / Oszaka – Budapest útvonalon, valamint a Shikanzen szuperexpresszel Kiotó – Hirosima útvonalon másodosztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek, 12 éjszakai szállás középkategóriájú szállodák kétágyas szobáiban, 12
alkalommal reggeli, 1 alkalommal ebéd és 3 alkalommal vacsora a leírás szerint, programok és kirándulások a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók, baleset-,
betegség és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás,

városában a Nara park meglátogatása és belépő a Kasuga-Taisha búcsújáróhelyre. Oszakában látogatás a Dotonbori negyedben. A negyed kanális
köré épült, híres gasztronómiájáról és
középkori hangulatáról. A neonnal kivilágított kanális sétányán rengeteg
turista és helyi látogató élvezi a kellemes hangulatot. Ebéd a program közben egy sushi étteremben, a sushi készítés élményével. A program közben
belépő a Umeda Sky épületébe, ahonnan csodás kilátás nyílik a városra.
Szállás Oszakában.

13. nap • Oszaka (Uji)

Reggeli, majd szabad program, vagy
fakultatív program keretében félnapos
kirándulás Ujiba. Az ország második
legfontosabb történelmi és kulturális
központja a Kiotó és Nara között fekszik. Városnézés és részvétel egy igazi
japán tea ceremónián. Szállás Oszakában.

14. nap • Oszaka (Ise) – Budapest

Reggeli után szabad program, vagy fakultatív programlehetőség: kirándulás
Isébe. Ise Jinguban 125 shinto szentély található Amaterasu napistennek
ajánlva, ahol évente 1500 rituálét tartanak a királyi család jólétéért, a békéért és a gazdag termésért. Séta a szállodából a pályaudvarra (a hotelben
csomagszoba áll rendelkezésre 10 óra
után), elutazás a kb. 2 órányira lévő
Ise helységbe. Megérkezés után gyalogos városnézés belépővel az Ise Jingu
szentélybe és séta a hangulatos Okage Yokocho eredeti házai között. Vis�szautazás Oszakába - lehetőség szerint a csomagok elhelyezése csomagmegőrzőben és kis szabadidő -, majd
transzfer a repülőtérre, visszautazás
Budapestre átszállással.

15. nap

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint, a déli órákban.

2018. március 3-17.
Kétágyas szobában 1 1 90 000
Egyágyas szobában 1 435 000
Minimum létszám: 21 fő

Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Nikko
64 000 Ft/fő
Uji
42 000 Ft/fő
Ise
52 000 Ft/fő
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Dél-Korea felfedezése

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

se az N Seoul Tower tetejéről. Szállás
Szöulban.

SZÖUL

3. nap • Szöul
GYEONGJU

YANGSAN
BUSAN

1. nap • Budapest – Szöul

Elutazás reggel Budapestről Szöulba menetrend szerinti közvetlen járatokkal.

2. nap • Szöul

Megérkezés a reggeli órákban Szöulba. Érkezést követően transzfer a szállodába. Felfrissülés után hajókázás
majd a szöuli panoráma megtekinté-
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Egé s z na p o s vá ro s né z é s S z ö u l ban: városháza, a Cheonggye tér, a
Gwandghwamun, a Gyeongbokgung
Palota, a Nemzeti Néprajzi Múzeum,
az Insadong művészeti negyed, valamint a Namdaemun piac megtekintése. Szállás Szöulban.

4. nap • DMZ
(demilitarizált övezet)

Egész napos kirándulás az észak-koreai határ mentén húzódó demilitarizált övezetbe (DMZ). A nap során a
koreai háborúval foglakozó emlékhelyek meglátogatása: az Imjingak
Park, a Dorasan Observatory kilátója,
valamint a több mint 1,6 km hosszú
alagút megtekintése, melyet az északi katonák ástak, hogy észrevétlenül

juthassanak át Dél-Koreába. Szállás
Szöulban.

5. nap • Szöul – Gyeongju

Reggeli után utazás Korea szuper
expresszével, a KTX-el Gyeongjuba a Silla Királyság egykori fővárosába majd transzfer Yangdong faluba.
A világörökségi védelem alá vont falut a XV. században alapították, a hagyományos koreai faluépítés egyik
utolsó fennmaradt példája. Szállás
Gyeongjuban.

6. nap • Gyeongju

Reggeli után látogatás a Gyeongju Történelmi Körzetbe. A világ egyik
legnagyobb szabadtéri múzeuma
a Silla Királyság korából fennmaradt paloták, templomok maradványait foglalja magában. Látogatás a
Seokguram sziklatemplomba, amely
Dél-Korea egyik leghíresebb és leg-

Busan

csodálatosabb buddhista emlékműve. A sziklatemplomban egy gránitból kifaragott hatalmas ülő Buddha
szobor található. Ezt követően a közeli UNESCO világörökségi helyszín,
a Bulguksa templom megtekintése.
Látogatás a Gyeongju Nemzeti Múzeumban, majd a 600-as években
épült gránittorony, a Cheomseongdae megtekintése, melyet a csillagok vizsgálatára használtak. Szállás
Gyeongjuban

7. nap • Gyeongju – Yangsan –
Busan

Reggeli után utazás Dél-Korea második
legnagyobb városába, Busanba. Útközben az ország legnagyobb temploma, a
Tongdosa-szentély megtekintése. Busanban városnézés: Haenduae tengerpart, Gwangan-híd, Dongbaek-sziget,
Centrum City bevásárlóközpont. Szállás Busanban.

8. nap • Szöul

tatása: ENSZ temető, Yongdusan
Park, Busan torony, Gwangbokro utca, Jagalchi halpiac. Délután gyorsvonattal visszautazás Szöulba.
Szállás Szöulban.

Reggeli után a városlátogatás foly-

9. nap • Budapest

Transzfer a repülőtérre, hazautazás
Budapestre.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Szöul – Budapest útvonalon turista
osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek, 7 éjszakai
szállás helyi besorolás szerint háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban,
félpanziós ellátás, programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

2020. március 3–25.
Kétágyas szobában 749 000
Egyágyas szobában 899 000
Minimum létszám: 20 fő
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Vietnám – Kambodzsa
A Khmer Birodalom nyomában

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető
Természeti
látnivalók

HANOI

HALONG-ÖBÖL

NINH BINH

Teknőstorony, az 1845-ben fából épült,
pirosra festett Felkelő Nap hídja, mely a
Ngoc Son templomhoz vezet. Később
séta az óvárosban, mely a „36 utca”
negyedeként ismert, ahol külön utcát
kaptak az egyes mesterségek képviselői, illetve boltjai: a selyemárusok, a kelmefestők, az aranyművesek, a legyező- és ernyőkészítők, kosárfonók stb.
Vásárlási lehetőség. Szállás Hanoiban.

3. nap • Hanoi
SIEM REAP
(ANGKOR)
CU CHI ALAGUTAK
HO SI MINH-VÁROS
(SAIGON)
MEKONG-DELTA

1. nap • Budapest – Hanoi

Kora délután elutazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Hanoiba.

2. nap • Hanoi

A déli órákban érkezés a vietnámi fővárosba, Hanoiba. Transzfer a szállodába és ismerkedés a francia gyarmati időszak jeles épületeivel, majd a jádezöld vizű Hoan Kiem-tó környékének felfedezése, mely a „visszaadott
kard tava” nevet kapta. Itt látható a
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Reggeli után Ho Si Minh, a modern Vietnám megalapítójának mauzóleuma
(kívülről), a koloniális stílusú Kormányzói Palota, az Egyoszlopos Pagoda és
az 1070-ben épített Irodalom Templomaként ismert első vietnámi egyetem
megtekintése következik. Az eredetileg Konfuciusz tiszteletére emelt építményben megismerkedhet a látogató a vietnámi kézírás művészetével is.
Később a Nyugati-tó, a buddhista Tran
Quoc pagoda, majd az egyedülálló vízi
bábszínház műsorának megtekintése.
Szállás Hanoiban.

4. nap • Ninh Binh

Reggeli, majd elutazás Ninh Binh tartományba, Hoa Lu helységbe, ahol a Dinh
és Le királyság templomai találhatók
mélyen a dzsungelben rejtőzve. A program közben ebéd. Kora délután tovább
utazás Gia Hung faluba, kerékpározás

a folyóparton és ismerkedés a helyi közösség életével. A nap további részében hajókázás a Van Long Természetvédelmi terület vizein, ahol a partokat
rizsföldek és karszthegyek szegélyezik.
Szállás Ninh Binh-ben.

5. nap • Halong-öböl

Reggeli után elutazás a Halong-öbölhöz. Megérkezés a déli órákban a kikötőbe, majd hajóra szállás „a leszálló sárkány öblében”, mely világszerte ismert természeti szépségéről. Hatalmas sziklák, kis szigetek és trópusi
növényzet színesíti a tájat. Az öböl közel 1900 szigettel büszkélkedhet, melyek közül jó néhány teljesen lakatlan. A térség 1994 óta az UNESCO Világörökség része. Teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) és szállás a hajón.

6. nap • Halong-öböl –
Siem Reap

Reggeli után visszautazás a kikötőbe, búcsú a Halong-öbölben ringatózó hajók és a festői sziklaformációk felejthetetlen látványától. Leszállást követően transzfer Hanoi repülőterére és
utazás Siem Reapbe, Kambodzsába.
Szállás Siem Reapben.

7. nap • Siem Reap –
Angkor Thom – Angkor Wat

Reggeli után egész napos kirándulás

Ta Prohm templomegyüttese az őserdő mélyén bújik
meg, s kígyókként szövik
át az óriási fák gyökerei.

keretében Angkor Thom, Ta Prohm és
Angkor Wat meglátogatása. A program
Angkor Thomban („nagy város”) kezdődik a déli kapunál a XII-XIII. századi
épületek meglátogatásával. A háromteraszos, piramis alakú Bajon-templom legfőbb dísze az 54 lótuszvirágot mintázó „arcos torony”, melyeken
196 óriási faragott arc mosolyog lehunyt szemmel. Ezt követi az Elefánt
terasz, az egykori nagyszabású nép
ünnepélyek helyszíne, majd a Leprás
király terasza. Később a XII-XIII. század fordulóján épült Ta Promh mahájána buddhista templom-kolostor
megtekintése, melynek különlegessége, hogy ma is úgy látható, ahogy
a régészek az őserdő mélyén rátaláltak: hatalmas fák fogságában, indákkal benőve. Délután Angkor Wat
megtekintése, mely a khmer kultúra aranykorában épült, ma is működő vallási központ és Délkelet-Ázsia
egyik legnagyobb turistalátványossága. A lélegzetelállító épületegyüttesen több tízezer szobrász, kőfaragó és munkás dolgozott 30 évig
mintegy 5 millió tonna homokkő fel-

használásával, melyet 40 kilométerről, csatornákon kellett ideszállítani.
A lótuszrügy alakú tornyokat összekötő árkádos folyosókon csodálatos
domborművek mesélik el a khmer
nép történetét. A naplemente megtekintése a Pre Rup romoknál, majd
visszatérés a szálláshelyre. Szállás
Siem Reapben.

kong-folyón, ismerkedés az élettől
lüktető deltavidék vízi- és növényvilágával, mangroveerdőivel, a dúsan
termő ültetvényeivel, a lakóinak életével, és az általuk készített kézműves termékekkel. Ebéd egy helyi étteremben, mekongi specialitásokkal.
Délután visszautazás és szállás Ho Si
Minh-városban.

8. nap • Tonle Sap-tó –
Siem Reap – Ho Si Minh-város

10. nap • Ho Si Minh-város

Reggeli után utazás Kompong Khleangba, az úszó faluba. Csónakázás a
Tonle Sap tavon, a cölöpökön álló házak között, ismerkedés a helyiek vízi
életmódjával. Délután Banteay Samre, majd Banteay Srei felfedezése,
ahol a khmer építészet legszebb alkotása, a rózsaszín homokkőből épült
Nők Citadellája látható, részletgazdag
faragásokkal, domborművekkel. Később transzfer a repülőtérre és utazás az egykori Saigonba. Megérkezés
után transzfer a szállodába, szállás
Ho Si Minh-városban.

9. nap • Ho Si Minh-város –
Mekong-delta

Reggeli, majd egész napos kirándulás a Mekong-deltához. Hajózás a Me-

Délelőtt látogatás a híres Cu Chi alagutakhoz. Az eredeti alagútrendszer
hossza 200 km volt, de ebből mára
már csak 120 km maradt meg. A vietnámi háború alatt a vietkongok kórházakat, lakásokat, fegyvertárolókat,
iskolákat rendeztek itt be, gyakorlatilag a föld alatt éltek és innen indították támadásaikat is. Délután városnézés Ho Si Minh-városban, látogatás az Újraegyesítés Csaronokához,
majd a Notre Dame katedrálishoz és
a gyarmati időkből megmaradt jellegzetes épületekhez: Dong Khoi utca, Continental Hotel, Operaház, Városháza, Régi Postahivatal. Vásárlási
lehetőség a híres Ben Thanh piacon.
Transzfer a repülőtérre, hazautazás
Budapestre átszállással.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre délben.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Hanoi és Ho Si Minh-város
– Budapest útvonalon, valamint belföldi járatokkal Hanoi – Siem Reap – Ho
Si Minh-város útvonalon turista osztályon, a körutazás során autóbusszal, illetékek, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke
45 USD/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. március 13–23.
Kétágyas szobában 724 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 854 000 Ft/fő
Vietnami vízumdíj
28 000 Ft/fő
Kambodzsai vízumdíj 15 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2020. október
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Dél-thaiföldi körutazás
Pihenéssel Krabin
Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

ERAWAN
NEMZETI PARK

AYUTTHAYA

KANCHANABURI

THONBURI

DAMNOEN SADUAK

BANGKOK

PETCHABURI
HUAHIN

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

Természeti
látnivalók

látás nyílik a városra. A Khao San Road
Bangkok híres-hírhedt vásárlóutcája, a
hátizsákos turisták gyülekezőhelye. A
mondás szerint itt minden – vagy legalábbis mindennek a másolata – beszerezhető, ami mégsem, az megrendelhető. Szállás Bangkokban.

3. nap • Bangkok
SAM ROI YOT
NEMZETI PARK
CHUMPHON

KHAO SOK NEMZETI PARK
KRABI

1. nap • Budapest – Bangkok

Elutazás Budapestről a kora délutáni
órákban menetrend szerinti járatokkal, átszállással Bangkokba, a mindig nyüzsgő, színes és lüktető metropoliszba, mely a XVIII. századtól Thaiföld fővárosa.

2. nap • Bangkok

Megérkezés a déli órákban Bangkokba,
majd transzfer a szállodába. A szállodai
szobák elfoglalása után szabadprogram.
Fakultatív programlehetőség: Vacsora a Baiyoke Sky Tower közelében, majd
séta a Khao San Roadon. A Baiyoke
Sky Tower Thaiföld második legmagasabb épülete, 309 méteres magasságával és 88 emeletével igen impozáns látványt nyújt, ahonnan lélegzetelállító ki-
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Reggelit követően Bangkok ikonikus
látnivalóinak megtekintése: az Arany
Buddha, a Fekvő Buddha templomok,
valamint a Smaragd Buddha temploma és a Királyi Palota meglátogatása.
Később hajókirándulás a Chao Praya
folyó nyugati partján elterülő Thonburiba, mely kiváló alkalom a helyiek egyszerű életébe való bepillantásra. A városnegyed javarészt megőrizte a régi
főváros látképét: a település útjai tuktukokkal zsúfoltak, de a rengeteg khlong (csatorna) vízi útként is szolgál, így
a csónak is általánosan elterjedt közlekedési eszköz. A több száz csatorna felett, a cölöpökre épült lakóházakat máig használják. Érkezés a szállodába késő délután, szállás Bangkokban.

4. nap • Bangkok –
Ayutthaya – Kanchanaburi

Kijelentkezés a szállodából, majd a
nagyközönség számára csak korlátozottan látogatható Bang Pa In megtekintése. A palota építése a XVII. században kezdődött, de mai, európai stílusú formáját a XIX. században, Mongkut (IV. Ráma) király uralkodása alatt
nyerte el, amikor a Csakri-dinasztia

nyári rezidenciája lett. A palota megtekintése után látogatás az UNESCO világörökség részét képező, 1351-1767
között Sziám fővárosaként működő
Ayutthayába. Az egykori palota maradványainak és templomainak megtekintése után utazás Kanchanaburiba, a mianmari (burmai) határtól 30
km-re fekvő városban, ahol lehetőség nyílik a híres Kwai folyót átívelő híd
megtekintésére is. Éjszaka a Kwai folyó partjánál fekvő Kanchanaburiban.

5. nap • Kanchanaburi –
Erawan Nemzeti Park

Látogatás az Erawan Nemzeti Parkban.
Az 1975-ben megnyílt park Thaiföld sokak szerint legszebb lépcsős zuhatagának ad otthont, emellett számos állat: többek között elefántok, tigrisek,
megannyi hüllőfaj és vízi állat lakóhelye is. Érkezés után fürdőzési lehetőség a hétlépcsős, festői látványt nyújtó Erawan-vízesés közvetlen szomszédságában. Ezt követően utazás a
Kwai folyón a helyiek által közlekedési eszközként használt bambusztutajjal, majd látogatás egy elefántfarmon.
Visszaérkezés a szállodába a délutáni órákban, szállás Kanchanaburiban.

6. nap • Kanchanaburi –
Petchaburi – Huahin

Utazás a méltán híres, Damnoen Saduakban található úszópiacra. A hajóval megközelíthető, helyi csatornahálózaton (khlong) működő piacon több
száz, néha ezer termelő és kereskedő

kínálja portékáját közvetlenül a csónakjából. Az úszópiac az egyik legjobb
lehetőség az út során helyi ajándéktárgyak, különleges gyümölcsök vásárlására, vagy akár helyi ételkülönlegességek megkóstolására. A piac elhagyása
után utazás IV. Rama király nyári palotájához Petchaburiba. Az 1859-ben, a
helyi dombra épült Kihao Wang palotából fenséges kilátás nyílik a városra.
A palota megtekintése után továbbutazás a Bangkoktól 220 km-re található tengerparti városba, Huahinbe, mely
a XX. század eleje óta királyi üdülőhely
és ma is használja az uralkodó családja. Szállás Huahinben.

7. nap Huahin – Sam Roi Yot
Nemzeti Park – Chumphon

Utazás a Sam Roi Yot Nemzeti Parkba, melynek egzotikus tájait mészkőformációk, édesvízi mocsarak, barlangok, tengerpartok, mangrove erdők teszik változatossá. A 430 méter magasan található Phrayanakorn
barlang és Bang Pu halászfalu meg-

látogatása, majd csónakkal egy csendesebb tengerpart felkeresése, ahol
lehetőség nyílik napozásra és fürdőzésre is. Délután transzfer Chumphonba, ahol szállás.

8. nap • Chumpon –
Khao Sok Nemzeti Park – Krabi

Látogatás az érintetlen szépségű Khao
Sok Nemzeti Parkban, ahol a világ
egyik legrégibb örökzöld esőerdeje található. A parkot égbe törő mészkősziklák, lélegzetelállító tavak, sebes folyók,
titokzatos barlangok és páratlan vadvilág teszi egyedülállóvá. Csónakázás
a park szívében található Cheow Larn
tavon, melynek egyik különlegessége a
sátortetős úszó házikók. Délután utazás a fenséges Phangnga-öböl keleti oldalán található paradicsomi szépségű Krabira, Thaiföld egyik legfestőibb
tengerparti részére. Szállás Krabin.

9–10. nap • Krabi

Reggeli a szállodában, pihenés a tengerparton. A 150 km hosszú partsza-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bangkok és Phuket –
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetékek, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos
szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, borravalók (javasolt mértéke 5
USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

kasszal büszkélkedő Krabi fantasztikus fehér homokos strandokkal, türkizkék vízzel, a szárazföld felé mészkősziklákkal szabdalt dzsungelekkel,
barlangokkal, vízesésekkel és egzotikus állatvilággal rendelkezik, számtalan lehetőséget kínálva az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Szállás Krabin.
Fakultatív programlehetőség: egész
napos hajókirándulás a Phi Phi szigetekhez, ebéddel. Hajókirándulás motorcsónakkal a környék két legszebb
szigetére, amelyek fehér homokkal, pálmafákkal szegélyezett tengerparttal büszkélkednek. Fürdőzés és
sznorkelezési lehetőség.

11. nap • Krabi – Budapest

Reggeli a szállodában, pihenés a tengerparton. Később transzfer a repülőtérre, hazautazás átszállással Budapestre az éjjeli órákban.

12. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre délben.

2020. febr. 20. - márc. 2., márc. 7–18.
Kétágyas szobában 498 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 598 000 Ft/fő
Minimum létszám: 12 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Baiyoke Sky Tower
19 000 Ft/fő
Phi Phi
39 000 Ft/fő
Előkészületben: 2020. november
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Thaiföld – Kambodzsa
Látogatással Angkorban,
pihenéssel Hua Hin tengerpartján

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

KWAI-FOLYÓ
KANCHANABURI
BANGKOK
THONBURI
DAMNOEN
SADUAK
HUAN HIN

1. nap • Budapest – Bangkok

Elutazás Budapestről az esti órákban
menetrend szerinti járatokkal, átszállással Bangkokba, a mindig nyüzsgő,
színes és lüktető metropoliszba, mely
a XVIII. századtól Thaiföld fővárosa. Éjszaka és napszaknak megfelelő étkezések a repülőn.

2. nap • Bangkok

Megérkezés a kora délutáni órákban
Bangkokba, majd transzfer a szállodába. A szállodai szobák elfoglalása
után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: vacsora egy helyi étteremben, látogatás a Baiyoke Sky Towerben, majd séta a Khao San Roadon.
A Baiyoke Sky Tower Thaiföld második legmagasabb épülete, 309 méteres
magasságával és 88 emeletével igen
impozáns látványt nyújt, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a városra. A
Khao San Road Bangkok híres-hírhedt
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vásárlóutcája, a hát i z s á k o s t u r is tá k
gyülekezőhelye. A
ANGKOR
mondás szerint itt
minden – vagy legSIEM REAP alábbis mindennek
a másolata – beszerezhető, ami mégsem, az megrendelhető. Szállás Bangkokban.

3. nap • Bangkok

Reggelit követően Bangkok ikonikus
látnivalóinak megtekintése: az Arany
Buddha, a Fekvő Buddha templomok,
valamint a Smaragd Buddha temploma és a Királyi Palota meglátogatása.
Később hajókirándulás a Chao Praya
folyó nyugati partján elterülő Thonburiba, mely kiváló alkalom a helyiek egyszerű életébe való bepillantásra. A városnegyed javarészt megőrizte a régi
főváros látképét: a település útjai tuktukokkal zsúfoltak, de a rengeteg khlong (csatorna) vízi útként is szolgál, így
a csónak is általánosan elterjedt közlekedési eszköz. A több száz csatorna felett, a cölöpökre épült lakóházakat máig használják. Érkezés a szállodába késő délután, szállás Bangkokban.

4. nap • Bangkok - Siem Reap

Reggelit követően kijelentkezés a

szállodából, majd transzfer a repülőtérre. Utazás Kambodzsába. Érkezés az Angkor melletti Siem Reapba, transzfer a szállodába, a szállodai
szobák elfoglalása. Siem Reap Angkor
híres romvárosa mellett fekszik, Kambodzsa legnagyobb tavától, a Sap-tó
partjától (Tonle Sap) északra, mintegy
15 km-re. Délután hajókázás a Tonle Sap tavon, a cölöpökön álló házak
között, ismerkedés a helyiek vízi életmódjával. Szállás Siem Reapban.

5. nap • Siem Reap – Angkor

Reggeli után egész napos látogatás
Angkorthomba, az angkori romváros
UNESCO Világörökséggé nyilvánított részébe, mely a Khmer Birodalom utolsó
fővárosa volt. Itt látható többek között
a híres Bayon főtemplom, az Elefántterasz, a Leprás király terasza és természetesen a romváros egyik leghíresebb
látványossága, Angkor Wat, mely a mai
napig Ázsia legnagyobb vallási épületkomplexuma, és kultikus szerepet tölt
be a hindu és buddhista vallásban is.
A XII. századi épületegyüttest a művészettörténészek a klasszikus khmer
művészet és építészet legfőbb alkotásának tartják, melynek 5 különleges

Damnoen Saduak Thaiföld
leghíresebb úszó piaca,
ahol mézédes gyümölcsök
és helyi különlegességek
kóstolhatók.

tornya ma is megjelenik a kambodzsai
zászlón. Szállás Siem Reapban.

6. nap • Siem Reap

Reggeli után az Angkor környéki látnivalók további felfedezése. Látogatás
a világörökségi terület legkisebb, egyben legdíszesebb hindu templománál, a Szépség Citadellájánál (Banteay
Srei), a khmer építőművészet egyik
legkiemelkedőbb alkotásánál. Utána látogatás Ta Prohmnál, a Bayon
stílusban épült buddhista kolostorban, melyet 1860-as felfedezése után
meghagytak eredeti állapotában. Éjszaka Siem Reapban.

7. nap • Siem Reap – Bangkok –
Kanchanaburi

Reggeli után transzfer a repülőtérre, utazás Bangkokba. Érkezés után
transzfer a mianmari (burmai) határ közelében fekvő Kanchanaburiba,
ahol megtekinthető a Kwai folyón átívelő híres híd. A szállodai szobák elfoglalása után szabadprogram.

8. nap • Kanchanaburi

Reggeli után látogatás Kanchanaburi egyik elefántfarmjára, majd hajós látogatás a Kwai folyó partján található
mon faluba. A monok által üzemeltetett,
cölöpökre épült, egzotikus „úszóhotel”
megtekintése után látogatás a környék
egyik buddhista kolostoraként működő
barlangjánál. Este szabadprogram.

9. nap • Kanchanaburi –
Hua Hin

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd utazás a méltán híres, Damnoen Saduakban található úszópiacra.
A hajóval megközelíthető helyi csatornahálózaton (khlong) működő piacon
több száz, néha ezer termelő és kereskedő kínálja portékáját közvetlenül a
csónakjából. Az úszópiac az egyik legjobb lehetőség az út során helyi ajándéktárgyak, különleges gyümölcsök
vásárlására, vagy akár helyi ételkülönlegességek megkóstolására. A vásárlás
után látogatás Petchaburiba, a néhai IV.
Rama király nyári rezidenciájaként és

obszervatóriumaként is működő Khao
Wang palotába. Érkezés Hua Hinbe a
késő délutáni órákban, a szállodai szobák elfoglalása után szabadprogram.

10-11. nap • Hua Hin

Pihenés és kikapcsolódás a hangulatos tengerparti városban, Hua Hinben.
A Bangkoktól kb. 200 km-re nyugatra
fekvő tengerparti üdülőhely fehér homokos, pálmafás tengerpartja, tiszta levegője, gazdag vízipsort lehetőségei az egész család számára élménydús kikapcsolódást nyújtanak. Szállás Hua Hin-ban, a tengerparttól 200
méterre található Loligo Resort butikhotel erkélyes szobáiban.

12. nap • Hua Hin – Bangkok –
Budapest

A délutáni órákban kijelentkezés a
szállodából, majd utazás Bangkokba.
Bangkokból repülés Budapestre az esti
órákban, menetrendszerinti járatokkal.

13. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a reggeli órákban.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Bangkok – Budapest
útvonalon, valamint helyi repülőjáratokkal Bangkok – Siem Reap – Bangkok
útvonalon turista osztályon, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal,
illetékek, 10 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos
szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: kambodzsai vízumdíj, borravalók (javasolt
mértéke 5 USD/fő/nap), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. június 21. – július 3.
Kétágyas szobában 650 000
Egyágyas szobában 775 000
kambodzsai vízumdíj 15 000
Félpanzió felára
(10 vacsora)
89 000
Minimum létszám: 14 fő
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Indiai
aranyháromszög
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Chowk bazárjainak felfedezése riksákkal. Szállás Delhiben.

3. nap • Delhi – Jaipur

Reggeli majd utazás a kb. hatórányi
autóútra fekvő Jaipurba, a mesés
bazárok, gazdag paloták, ún. havelik városába. Rajasthan állam kapuja, Jaipur az ország egyik legnagyobb
és legrégebbi ékszerkészítő központja; a zománcozás és drágakő berakás
a leghíresebb technika. Megérkezést
követően pihenés, felfrissülés majd
fakultatív program lehetőségként rajasthani főzőlecke egy helyi család
otthonában. Szállás Jaipurban.

DELHI

AGRA
ABHANERI
JAIPUR

1. nap • Budapest – Delhi

Elutazás Budapestről átszállással
Delhibe a kora délutáni órákban.

2. nap • Delhi

Érkezés a reggeli órákban Delhibe,
majd városnézés a világ legrégebb
óta folyamatosan lakott városában,
mely megannyi birodalom központja volt már. Újdelhi és az óváros nevezetességeinek megtekintése kívülről.
A városnézés a 72 m magas, lenyűgöző Qutub Minarnál veszi kezdetét, melyet Hindusztán hetedik csodájaként
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4. nap • Jaipur

FATEHPUR SIKRI

tartanak számon. Újdelhiben látogatás Humayun uralkodó mauzóleumánál, majd az India kapu, az impozáns
Rajpath sugárút, mely a Vijay Chowk,
avagy a Győzelem terén zárul és kormányhivatali épületeknek ad otthont.
Ó-Delhi 1649 és 1857 között a mogul
birodalom központja volt, látogatás az
1648-ban épített Vörös Erődnél, mely
az egykori mogul hatalom jelképe,
majd India legnagyobb mecsetjének, a
Jama Masjidnak és Mahatma Ghandi nyughelyének a Raj Ghatnak a megtekintése. Később az óvárosi Chandni

Reggel utazás a városon kívül található Amber-erődhöz, mely egykor uralkodók székhelye volt. Az erőd
masszív falai mesés palotákat, pazar
termeket, gyönyörű templomokat és
gondozott kerteket rejtenek. Később a
Man Sangar-tó és a Jal Mahal palota
megtekintése kívülről, majd megállás
a Hava Mahalnál – a gyönyörű Szelek
Palotájánál. Látogatás az 1728-ban
alapított Jantar Mantar obszervatóriumnál, melynek kőből és fémből készült precíz műszerei ma is használhatók a bolygók és csillagok helyének
meghatározásához. A városnézés következő állomása a Városi Palota, a

maharadzsa lakhelye, mely különlegesen szép ötvözete a mogul és a
hindu stílus építészetének. Vacsora
előtt az esti megvilágításban ragyogó Birla templom felkeresése. Szállás
Jaipurban.

5. nap • Jaipur – Agra

Reggeli után elutazás Agrába. Útközben megállás Abhaneri lépéskútjánál:
az esővízgyűjtőt az i.e. XVIII-IX. században építették és 3500 lépcsőfok vezet
13 emelet mélyen az aljáig. Az építmény
nem csak kivételes szépségű, de a világ
legmélyebb lépéskútja is. Látogatás Fatehpur Sikriben, a vízhiány miatt elnéptelenedett városban, mely a XVI. században Akbar mogul sah uralkodása
alatt volt a birodalom központja. 1986ban az UNESCO Világörökségi védelme alá került a különleges, vörös homokkőből épült város, mely a mai na-

pig inspirálóan hat India építészeire. A
„szellemvárosban” található többek között Salim Chisti sírja, a gyermektelen
asszonyok zarándokhelye és az 1000
hívőt befogadó császári mecset. Megérkezés Agrába, majd fakultatív programlehetőség: Taj Mohabattein táncos
show műsor Mumtaz Mahalról és szerelméről. Szállás Agrában.

6. nap • Agra – Delhi

Kora hajnalban a világhírű, fehér
márványból készült Taj Mahal, megtekintése, melynek szépsége páratlan. A lélegzetelállító épületegyüttest Sah Jahan mogul sah építtette a
XVII. században 14. gyermekük szülése közben elhunyt felesége, Mumtaz
Mahal emlékére és az iránta érzett
örök szerelme jeléül. India legismertebb épületén 1632-től 22 éven keresztül dolgozott közel 20 000 mun-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti légitársaság repülőjárataival, átszállással Budapest – Delhi –
Budapest útvonalon, turista osztályon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, illetékek, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti ötcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, félpanziós ellátás, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, fakultatív programok, borravalók
(javasolt mértéke kb. 8–10 USD/fő/nap), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

kás több mint 1000 elefánt segítségével. A fenséges műemlékegyüttes
tökéletes arányaival és szimmetriájával, nemes anyagaival, gazdag díszítésével és a hozzá kapcsolódó legendákkal számtalan művészt is megihletett. Később visszatérés a hotelbe,
reggeli majd a Jamuna folyó partján álló Agra-erőd felkeresése. A vörös
homokkőből épült XVI. századi erődítményben paloták, díszes termek, udvarok, galériák, háremek, börtönök,
XIX. századi brit katonai barakkok találhatóak. Később utazás autóbusszal
Delhibe. Szállás Delhiben.

7. nap • Delhi – Budapest

Hajnalban transzfer a repülőtérre és
hazautazás egy átszállással. Megérkezés Budapestre a déli órákban.

2020. március 14-20.
Kétágyas szobában 397 000
Egyágyas szobában 477 000
Vízumdíj
26 000
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszam: 10 fő)
Rajasthani főzőlecke 18 000
Taj Mohabattein show 15 000
Előkészületben: 2020. ősze
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Srí Lanka
Körutazás
tengerparti
pihenéssel

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Pihenés

Természeti
látnivalók

POLONNARUWA
SIGIRIYA
DAMBULLA
MATALE
KANDY
PERADENIYA
NUWARA
ELIYA

WATTALA
COLOMBO

PINNAWELA

BERUWALA

1. nap • Budapest – Colombo

Elutazás menetrend szerinti járatokkal Budapestről Srí Lankára egy átszállással.

2. nap • Colombo – Wattala

Megérkezés Colombóba a délutáni
órákban, majd transzfer a repülőtérről
a 45 percre lévő tengerparti szálláshelyre. Vacsora és szállás Wattalában.

3. nap • Wattala – Pinnawela –
Polonnaruwa – Dambulla
Elutazás a Pinnawelába, az 1975-ben
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alapított elefánt árvaházba, ahol a
dzsungelben árván maradt, vagy sebesült állatokat gondozzák. Tovább
utazás Polonnaruwa középkori romvárosába, mely az UNESCO Kulturális
Világörökségének részét képezi. A korabeli Ceylon második fővárosát a XIXII. században alapították és mesés
kertjeiről vált híressé. Főbb látnivalói a királyi fellegvár és a Lótusz-fürdő
romjai, valamint a buddhista szentély, a Gal Vihara (Kőtemplom) gránittömbből mívesen kifaragott nagy
Buddha-szobrai. Vacsora és szállás
Dambullában.

4. nap • Dambulla – Sigiriya –
Matale – Kandy

Indulás a reggeli órákban Sigiriyába, az ősi városba, Srí Lanka egy másik UNESCO világörökségi helyszínére. Itt található a 200 méter magasan
kiemelkedő Oroszlánszikla, a romjaiban is lenyűgöző pompájú erődítmény
és palotarendszer, melyet látványos
kertek – a világ legrégebbi tervezett
kertjei – öveznek. Sigiriya hatalmas
és látványos sziklájának kialakulása sem mindennapi, a szikla ugyanis
egy megszilárdult lávadugó, amely körül szép lassan erodálódott a vulkán.
A szikla megmászása során láthatók
a „sigiriya-i asszonyok” híres freskói
és a „tükörfal” is. (A szikla megmászá-

sa 2-3 órát vesz igénybe oda-vissza;
a tetejére 1200 lépcsőfok vezet, a felső
szakasz tériszonyosoknak nem ajánlott.) A folytatásban látogatás Dambulla sziklába vájt kolostorához, melynek
lenyűgöző nevezetessége az öt szentély és a bennük látható, összesen 153
Buddha-szobor. Ezt követően utazás
Kandy-be. Útközben Mataléban egy
fűszerkert megtekintése, ahol a sziget
ősfáinak árnyékában termő illatos fűszerekről szerezhetnek ismereteket a
résztvevők. A szerecsendió, curry, fahéj, kardamom, gyömbér és vanília
szüretelését a mai napig kézzel végzik.
Vacsora és szállás Kandy-ben.

5. nap • Kandy – Peradeniya –
Nuwara Eliya

A nap fénypontja a buddhizmus egyik
fontos zarándokhelye, a legendák szerint a Buddha fogát is őrző Szent Fog
temploma. A templom a Királyi Palota épületegyüttesének része. Maga a
palota napjainkban régészeti múzeum, a gyarmati időkben pedig a kormányzó irodájaként szolgált. A Kandy
Nemzeti Múzeum is a palotaépületekben kapott helyet. Út közben látogatás
és vásárlási lehetőség a bazárban. A
következő megálló a Királyi Botanikus
kert Peradeniya tengerszint felett 460
m-en fekvő városában. A rendkívül
párás klimatikus adottsággal rendel-

Nuwara Eliya

kező kert híres a több, mint 4000 különböző példányt bemutató növénygyűjteményéről, többek között orchideák, fűszerek, pálmák nyűgözik le a
látogatókat. Az utazás folytatódik Srí
Lanka legszebb tájain, ahol harsány
zöld dombokon, hegyeken és teaföldeken keresztül visz az út. Látogatás
Nuwara Eliya teaültetvényein, ahol a
híres Ceylon teát termesztik. A hegyek
közötti völgy, a XIX. század közepéig
sűrű erdővel benőtt, vadállatokkal teli,
lakatlan vidék volt. Ekkor a britek felfedezték a magasan fekvő, de sík és hűvös terület kiváló adottságait és az európaiak körében igen népszerű várossá tették. Manapság „Kis Anglia” néven
is ismert. Felejthetetlen emléket hagynak az erre járókban az idevezető út
csodálatos vízesései, hegyei, és világhírű teaültetvényei. Vacsora és szállás
Nuwara Eliyában.

6. nap • Nuwara Eliya – Beruwala

Látogatás egy teaültetvényen és teafeldolgozó-üzemben, ahol a világ egyik

legjobb teáját készítik. Évszázadok óta
változatlan módszerekkel, a mai napig a tradicionális brit gépekkel készül
a tea feldolgozása. A látogatás során a
teakészítés folyamata, a tealevelek előkészítése, osztályozása is megfigyelhető, a feldolgozás végén pedig egy csésze valódi Ceylon tea kóstolása vár a
résztvevőkre. Az utazás Srí Lanka vad
szépségű tájain vezet keresztül: útban
a tengerparthoz a teaültetvények között megbújó St. Clair-vízesés is megcsodálható. Rövid pihenő az Oscar-díjas Híd a Kwai-folyón című film forgatási helyszínén. Vacsora és szállás a
tengerparti üdülőhelyen Beruwalában.

7. nap • Beruwala

Egész napos szabadprogram, pihenés
a tengerparton, vagy fakultatív program: látogatás egy teknős óvodában
és kirándulás a Gallé-erődhöz. A fallal körülvett kikötőt a portugálok építették a gyarmati idők kezdetén, majd
holland és angol fennhatóság alá került. Napjainkban is érezhető az utcá-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, Budapest – Colombo – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, illetékek, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 7 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban félpanziós ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel. A
helyszínen magyar idegenvezető várja a csoportot, aki a körutazás során végig
a csoporttal lesz. A repülőút során asszisztencia nem áll rendelkezésre.
A részvételi díj nem tartalmazza: belépési engedély, fakultatív programok,
borravalók, baleset, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A beutazáshoz elektronikus engedély szükséges, melynek ügyintézését irodánk vállalja 14 000 Ft/engedély áron.

kon sétálva a gyarmati kor hangulata
a városban, ahol sok pompás épület
maradt fent. Vacsora és szállás a tengerparti üdülőhelyen.

8. nap • Tengerparti pihenés

Egész napos szabadprogram, pihenés
a tengerparton.

9. nap • Colombo – Budapest

Üdülés a tengerparton. Kijelentkezés a
hotelből, transzfer Colombo repülőterére, hazautazás egy átszállással.

10. nap

Megérkezés Budapestre menetrend
szerint.
2020. febr. 4–13., márc. 10–19.
Kétágyas szobában 529 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 649 000 Ft/fő
Pótágyon
519 000 Ft/fő
Gyermek pótágyon
(12 éves korig)
399 000 Ft/fő
2020. ápr. 10–19.
Kétágyas szobában 499 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 589 000 Ft/fő
Pótágyon
489 000 Ft/fő
Gyermek pótágyon
(12 éves korig)
399 000 Ft/fő
Vízumdíj
14 000 Ft/fő
Minimum létszám: 12 fő
Fakultatív programok árai
(minimum létszam: 10 fő)
Teknős óvoda
a Gallé-erőd
29 000
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Malajzia – Szingapúr – Indonézia
Jáva és Bali szigetével

Kultúra
és látnivaló

KUALA LUMPUR
PUTRAJAYA
MELAKA
SZINGAPÚR

Kuala Lumpur a kontrasztok városa: az ultramodern
üvegpalotákon, tágas, rendezett parkokon kívül brit gyarJOGJAKARTA
mati emlékek is megtalálhatók itt. Látogatás a Royal SelKERATON
angor ónbányászati látogatóBERATAN-TÓ
BOROBUDUR
TAMAN
AYUN
központban, ahol ismerkedés
UBUD
PRAMBANAN
a város korai történtével,
BENOA
DENPASAR
majd autóbuszos városné1. nap • Budapest –
zés során a főbb látnivalók megtekinKuala Lumpur
tése kívülről: a Függetlenség tere (MerEste elutazás menetrend szerinti re- deka Square), a Kuala Lumpur Városi
pülőjáratokkal, átszállással Malajziá- Galéria, a Nemzeti Emlékmű, az Abdul
ba. Éjszaka és napszaknak megfelelő Szamad szultán épület, a Dzsamek
étkezések a repülőn.
Mecset, a Régi Vasútállomás, a Sri Mahamariamman templom, a Negara
2. nap • Kuala Lumpur
Mecset, a Királyi Palota. Később a Batu
Megérkezés a délutáni órákban Ku- barlang és a Petronas-tornyok felkereala Lumpurba. Transzfer a szállodá- sése. Szállás Kuala Lumpurban.
ba, majd pihenés. Szállás Kuala Lum4. nap • Kuala Lumpur
purban.
Reggeli, majd kirándulás Bukit La3. nap • Kuala Lumpur
gongba, séta az Erdészeti Intézet köReggel városnézés Kuala Lumpur- zel 600 hektáros gyönyörű parkban, mely 1896 óta Malajzia főváro- jában, ismerkedés a helyi flórával
sa, az ország kereskedelmi és gazda- és faunával az arborétum terülesági központja és a maláj, kínai és in- tén. A parkban megfigyelhető a „kodiai kultúra jegyeit hordozza magán. ronafélénkség” jelenség, mely során

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

bizonyos fafajták legfelsőbb ágai sosem érnek össze a szomszédos fák
ágaival. Később látogatás a 276 méter magas Menara Kuala Lumpur toronyban és a helyi kézműves piacon.
Szállás Kuala Lumpurban.

5. nap • Kuala Lumpur –
Putrajaya – Melaka

Reggeli, majd indulás Putrajayába,
mely a 1990-es években gondosan
megtervezett és felépített iszlám építészet remek példája, ahol törekedtek a természet és az épületek harmóniájára. A város több mint 40%-át
park és egy mesterséges tó foglalja el.
Jelenleg Putrajaya a szövetségi kormány székhelye, az ország közigazgatási központja. Rövid hajókirándulás
a Putrajaya tavon, majd továbbutazás a világörökség részét képező Melakába, mely az egyik legkorábbi maláj szultanátus helyszíne volt, előbb
a portugálok, majd a hollandok később a britek gyarmatosították. A Porta de Santiago, a Szent Pál-templom,
a Stadthuys - avagy a régi városháza,
a holland Krisztus templom, a Cheng
Hoon Teng templom és a Jonker utca
Ázsia
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Borobudur templom

antikvitásainak felkeresése. Szállás
Melakában.

6. nap • Melaka – Szingapúr

Továbbutazás Szingapúrba. Félnapos városnézés során a közigazgatási negyed, a Raffles tér, a Merlion Park,
a Marina-öböl megtekintése, ahol
olyan impozáns látnivalók találhatók,
mint a Fullerton Hotel, az Esplanade
park, a Marina Bay Sands Hotel és a
Helix-híd, majd a buddhista-taoista
Thian Hock Keng templom, a Nemzeti
Orchidea Kert és a kínai negyed meglátogatása. Szállás Szingapúrban.

7. nap • Szingapúr – Sentosa

Reggeli, majd szabadprogram Szingapúrban, a város egyéni felefedezése, mely rengeteg szórakozási lehetőséget nyújt. Szállás Szingapúrban.
Délelőtt félnapos fakultatív programlehetőség: Gardens by the Bay. A Marina Bay környékének felfedezése, a
Gardens by the Bay ökoturisztikai
park meglátogatása, melyet a fenntartható fejlődés jegyében alakítottak ki. A park több részből áll, itt található a 18 mesterséges szuperfa,
melyek napelemmel működnek és
több funkciót látnak el a park és a két
üvegház (Cloud Forest, Flower Dome) üzemeltetésében. Két szuperfát
egy speciális SkyWalk híd köt össze
22 méteres magasságban. A látogatást követően szabadprogram. Délután félnapos fakultatív programlehetőség: Sentosa kirándulás esti
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fény show-val. Kora délután indulás
a hotelből a közeli Sentosa szigetre,
mely során kabinos felvonóval utazás a Mount Faber hegyre, majd a 23
méteres félig hal, félig oroszlán alakot öltött Merlion toronyból 360 fokos pazar kilátás nyílik Szingapúr
déli partjaira. Később a világ legnagyobb óceáni akváriumának felfedezése, a S.E.A. Aquarium meglátogatása. Este a látványos Wings of Time
fény- és vízi show megtekintése. Később visszatérés a hotelbe.

8. nap • Szingapúr –
Jáva, Jogjakarta

Reggeli, majd szabadprogram Szingapúrban, később transzfer a repülőtérre és utazás átszállással Indonéziába, Jáva-szigetére. Indonézia több,
mint tizenháromezer szigetéből az
egyik legjelentősebb szigete Jáva, mivel itt található a fővárosa is, Jakarta, valamint a népesség több mint fele. Transzfer a szállodába, pihenés és
szállás Jogjakartában.

9. nap • Jáva, Jogjakarta –
Borobudur – Prambanan

Reggeli, majd egész napos kirándulás
az UNESCO Világörökség részét képező Borobudur templomhoz, mely
az egyik legnagyobb buddhista épületegyüttes. A négyszögletű teraszok
a földi létet jelképezik, a fölöttük elhelyezkedő három kör alakú, pedig
a szellemi világ szimbóluma. A felső teraszokon sztúpák sorakoznak,

közepükben Buddha szobrokkal. Később rövid megállás a közelben található kisebb, de szintén fontos Pawon
és Mendut templomoknál, melyek
azonos mértani vonalon fekszenek Borobudurral, melynek szakrális
funkciót feltételeznek. Ezt követően
utazás a sziget legérdekesebb hindu
sírjához, a Prambanan nevű templomegyütteshez. A IX. században épült
sívaista stílusú épületek hat szentélyből állnak, melyből a három főépület Sívának, Visnunak és Brahmának tiszteleg. A Prambanant körülvevő terület Közép-Jáva talán legszebb,
templomokkal övezett parkja. Szállás
Jogjakartában.

10. nap • Jáva, Jogjakarta –
Keraton – Bali, Ubud

Reggeli után látogatás Keratonban,
a szultán palotájának megtekintése, mely az első jogjakartai szultán,
Hamengkubuwono számára épült
1756-ban. Később látogatás a helyi
kézműves bazárban, majd a Maliboro sugárúton, vásárlási lehetőség. A
késő esti órákban transzfer a repülőtérre és utazás Bali szigetére. A Jáva és Lombok között fekvő Bali az
indonéz szigetvilág legszebb és legkedveltebb úti célja. A vulkanikus hegyek, a zöldellő teraszos rizsföldek,

Ubud

az egzotikus, buja növényzet, a finom homokos strandok, valamint a
vendégszeretetükről és kultúrájukról híres balinéz hindu szigetlakók
varázslatos kikapcsolódást nyújtanak az ide érkező turisták számára. Transzfer Ubudba, Bali kulturális központjába, szállás elfoglalása.
Szállás Ubudban.

11. nap • Ubud – Taman Ayun –
Tanah Lot – Beratan tó –
Pura Luhur Batukaru – Benoa

Reggeli után Ubud felfedezése, majd
kirándulás a gyönyörű kerttel rendelkező Pura Taman Ayun templomhoz,
melyet mengwi királyság uralkodója
építtetett 1634-ben. Majd a Tanah Lot
sziklatemplom felkeresése, melynek
jelentése föld a tengerben. Továbbutazás az 1239 méter magasan fekvő
festői Beratan tóhoz, később a 2270
méter magas Mount Batukaru lábánál fekvő, harsányzöld mohával benőtt ősi épületekből álló Pura Luhur

Batukaru templomnál. Később látogatás egy helyi kávéfarmon és egy fűszerfarmon. Transzfer a sziget déli részén található Benoa félszigetre, a
szállás elfoglalása.

12. nap • Benoa

Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Ellátás: reggeli. Szállás Benoán.
Egész napos fakultatív programlehetőség: Nusa Penida szigettúra. Reggel
transzfer a sanuri kikötőbe, majd hajókirándulás és sznorkelezési lehetőség
a szomszédos Nusa Penida szigeten. A
gyönyörű tengerpartjairól és sziklaformációiról híres sziget felfedezése fürdési lehetőséggel: a Kelingking-öböl,
Angel Billabong, Crystal Bay & Broken
Beach. Később visszatérés hajóval Sanurba, majd transzfer a szálláshelyre.
A fakultatív program során ebéd.

13. nap • Benoa

Fakultatív programlehetőségként Kintamani szépségeinek felfedezése:
egész napos kirándulás során Batubulanban a Ramayana hercegnő történetét elmesélő tradicionális barong
és keris tánc megtekintését követően
látogatás egy fafaragásairól ismert faluban. Útközben megálló a Batur vulkán közelében, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a krátertóra és a környező
vulkánokra, majd látogatás a Szent Fiatalság Forrásához. A fakultatív program során ebéd.

14. nap • Benoa – Budapest

Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Ellátás: reggeli. Délben kijelentkezés a szobákból, majd délután transzfer a repülőtérre és hazautazás egy átszállással.

15. nap

Megérkezés Budapestre a reggeli órákban.

Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Ellátás: reggeli. Szállás Benoán.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Kuala Lumpur és Denpasar –
Budapest útvonalon, turista osztályon, továbbá helyi repülőjáratokkal Szingapúr – Jakarta – Jogjakarta – Denpasar útvonalon, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, illetékek, 12 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelis ellátással, 3 ebéd
és 3 vacsora a program során, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar
idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: borravalók (cca. 90 USD/fő), fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2020. május 29. – június 12.
Kétágyas szobában 948 000
Egyágyas szobában 1 1 88 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 10 fő)
Szingapúr –
Gardens by the Bay
55 000 Ft/fő
Szingapúr – Sentosa 49 000 Ft/fő
Bali – Nusa Penida
30 000 Ft/fő
Bali – Kintamani
24 000 Ft/fő

Ázsia
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Bali

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

Pihenés

BERATAN-TÓ

BATUR-HEGY

BESAKIH
TAMPAKSIRING
UBUD

PENGLIPURAN
KEMENUH

TANAH
LOT

BETUBULLAN
DENPASAR
TANJUNG BANOA
NUSA DUA

ULUWATU

1. nap • Budapest – Denpasar

Elutazás Budapestről az esti órákban
átszállással Denpasarba. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap • Denpasar – Ubud

Érkezés Balira helyi idő szerint az esti órákban. Transzfer Ubudba, ahol bejelentkezés a szállodába, vacsora szállás.

3. nap • Ubud

Reggeli a szállodában. Délelőtt szabad program. Ubud rizsföldekkel
és dús erdőkkel szabdalt varázslatos vidéke megmutatja Bali igazi arcát. A hagyományos balinéz kultúra
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Magyar
Idegenvezető

itt mindenhol jelen van: a táncelőadásokban, a zenében, a színes portékákban, a gasztronómiában és a
mindennapokban. Délután látogatás a helyi piacon, majd látogatás az
Elefántbarlanghoz (Goa Gajah), a IX
században épített hindu szentélyhez, melynek misztikumát csak növeli, hogy bejárata egy démoni arcot
ábrázol. Visszautazás a szállodába,
útközben megálló a rizsföldek között. Szállás Ubudban.

4. nap • Besakih – Penglipuran
(Bangli) – Batur hegy –
Tampaksiring

Reggeli a szállodában. Egész napos kirándulás, mely során látogatás a Besakih templomban, Bali legnagyobb templom komplexumában.
A hindu vallás legfontosabb temploma a sziget szent vulkánja, a Mount
Agung oldalában helyezkedik el. Továbbutazás egy XVI. században alapított faluba (Pendlipuranba), mely
még ma is őrzi a több száz éves építészeti és kulturális hagyományokat.
A település varázsát a bambuszból
készült épületek látványa és a helyiek
vendégszeretete adja. Ebéd egy helyi
étteremben, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Batur hegyre. Délután látogatás egy fűszerparkban, ahol töb-

bek között kávét, kakaót és vaníliát
termesztenek. Lehetőség nyílik a világ egyik legritkább és legdrágább kávéja, a luwak kávé kostolására is. Továbbutazás a Fiatalság Szent Forrásához, ahol a helyiek gyermekáldásért és fiatalságuk megőrzéséért
imádkoznak az istenekhez, ajándékokat hoznak nekik és megfürdenek
a földből feltörő forrásban. Visszautazás a szállodába. Szállás Ubudban.

5. nap • Kemenuh –
Betubullan – Uluwatu –
Nusa Dua / Tanjung Benoa

Reggeli a szállodában, majd kijelentkezés. Utazás a sziget deli része felé. Útközben látogatás a fafaragásairól
ismert Kemenuh faluban, majd a híres indonéz batikművészetről ismert
Batubullan faluban. Délután a sziklaszirtre épült Uluwatu templom megtekintése, melyet a Balit a gonosz démonoktól megvédő úgynevezett “tengeri iránytemplomok” egyikeként építettek a XI. században. Ezt követően egy
helyi tradicionális táncelőadás látható,
mely Ramayana hercegnő történetét
meséli el ritmusos tánccal, „cak-cak”
szavakat kántálva, a háttérben a naplemente látványával. Transzfer a választott tengerparti szállodába Nusa
Duán vagy Tanjung Benoán.

A hűs hegyek ölelésében
fekvő varázslatos Ubud a
balinéz kultúra és művészetek központja.

6. nap • Nusa Dua
vagy Tanjung Benoa

Reggeli után szabad program pihenésre, kikapcsolódásra a tengerparti
szállodában.

7. nap • Tanah Lot –
Beratan-tó

Reggeli a szállodában. Délelőtt kirándulás a XVII. században épült Tanah Lot sziklatemplomhoz, mely csak
apály idején közelíthető meg gyalogosan. Látogatás az Alas Kedaton templomot őrző majmok élőhelyén, a Majomerdőben, ahol egészen közelről,
természetes környezetükben lehet
megfigyelni a bolondos és vidám állatokat. A Beratan-tó partján a csodálatos hegy vidéki környezetben
épült híres úszó templom, az Ulun

Danu Beratan megtekintése. Ebéd
egy helyi étteremben, majd kirándulás az 1740-ben alapított Mengwi királyi család főtemplomához (Taman
Ayun). Visszautazás a tengerparti
szállodába

8. nap • Nusa Dua
vagy Tanjung Benoa

Reggeli után szabad program a választott tengerparti szállodában.

9. nap • Nusa Dua
vagy Tanjung Benoa

Reggeli után szabad program a választott tengerparti szállodában. A
február 4-13-ig utazó csoport esetében
késő délutáni kijelentkezés a szállodából. Transzfer a repülőtérre, hazautazás az esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapest – Denpasar – Budapest útvonalon
átszállással, turista osztályon, illetékek, 3 éjszakai szállás Ubudban, a helyi
besorolás szerinti ötcsillagos szállodában,a februári időpontban 4, a márciusi és júliusi időpontban 5 éjszakai szállás a választott négy- vagy ötcsillagos
tengerparti szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, 1 vacsora és 2 ebéd, repülőtéri transzferek autóbusszal, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás, borravalók.

10. nap • Denpasar – Budapest

Reggeli után szabad program a választott tengerparti szállodában. Késői kijelentkezés a szállodából, majd
transzfer a repülőtérre az esti órákban.
Hazautazás Budapestre átszállással.
A februári csoport esetén hazaérkezés
Budapestre a reggeli órákban.

11. nap

Hazaérkezés helyi idő szerint a reggeli órákban.
2020. febr. 4-13. (7 éjszaka),
márc. 15-25, júl. 5-15. (8 éjszaka)
Üdüléssel 4* szállodában
(Nikko Bali)
Kétágyas szobában 559 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 754 000 Ft/fő
Félpanzió felára
(7 vacsora)
67 000 Ft/fő
Üdüléssel 5* szállodában
(Melia Bali)
Kétágyas szobában 599 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 839 000 Ft/fő
Pótágyon
586 000 Ft/fő
Félpanzió felára
(7 vacsora)
99 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
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