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Értéket
teremtünk.
OTP Private Banking: generációkon átívelő,
professzionális ügyfélkiszolgálás és stabilitás
a közép-kelet-európai régióban.
Az OTP Travel Kft. az általa szervezett, és a katalógusaiban vagy a www.otptravel.hu honlapon
meghirdetett teljes árú külföldi csoportos utazások részvételi díjából 8% kedvezményt biztosít
az OTP Private Banking ügyfelek részére. Az ajánlat visszavonásig érvényes, további részletekről
az OTP Travel irodáiban tájékozódhat.
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Törzsutasaink számára saját szervezésű körutazásaink alap részvételi díjából 3% kedvezményt biztosítunk.
Az OTP Travel a programváltoztatás jogát fenntartja, amennyiben szolgáltató partnerei (légitársaságok, szállodák,
látnivalók) szolgáltatásaiban változás történik.
A katalógusban szereplő utazások részvételi díjai EUR = 375 Ft, 1 USD = 335 Ft, 1 GBP = 445 Ft (OTP Bank Nyrt.) valuta eladási árfolyamig
változatlanok.
OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21., telefonszám: (1) 354-7300, faxszám: (1) 999-7958, adószám:
10174902-2-41, bankszámlaszám: 11794008- 20500612, BFKH bejegyzési szám: R-0115/92/2001., vagyoni biztosíték:
OTP Bank Nyrt.)

Fontos tudnivalók

Utazási szerződés: A csoportos

utazásokra az OTP Travel által szervezett és meghirdetett külföldi utazási
csomagokra vonatkozó általános
szerződési feltételek érvényesek. Részletes tájékoztatással az utazásra történő jelentkezéskor az OTP Travel Kft.
munkatársai szolgálnak. Az Általános
Szerződési Feltételek honlapunkon olvashatók:
https://www.otptravel.hu/altalanos-
szerzodesi-feltetelek-2021

Részvételi díj: A részvételi díjak személyenként, forintban értendők és az
adott utazásnál részletezett szolgáltatásokat tartalmazzák: az egyes leírásoknál megadott időtartamú szállás,
ellátás, a közlekedés költsége, a külföldi repülőtér és a szálláshely közötti
retúr transzfer, a feltüntetett programok. Csoportos utazásaink részvételi
díja tartalmazza az illetékeket, valamint minden, a részvételi díjhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó költséget
is; például belépők ára, szervizdíj (kivétel a helyszínen, külföldi valutában fizetendő szervizdíj). Az opcionálisan
választható egyéb szolgáltatások,
mint a biztosítások, a fakultatív programok, a vízumdíj továbbra is a részvételi díjon felül fizetendők. A részvételi díjak nem tartalmazzák továbbá a
be- és hazautazáshoz esetlegesen
szükséges kötelező egészségügyi
teszt(ek) költségét, vagy bármilyen, az
aktuális egészségügyi helyzet miatt
érvényben lévő extra költséget, mely
az utazó által külön fizetendő.
Szervizdíj: Egyes utazásoknál a

részvételi díjon felül szervizdíj fizetendő a helyszínen USD-ben vagy EURban, melynek összege az érintett utazásoknál feltüntetésre kerül.

Borravalók: A csoportos utazások

díja nem tartalmazza a borravalókat
(kivéve ott, ahol külön feltüntetésre
került). A helyi idegenvezetőnek és
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gépkocsivezetőnek szokás borravalót
adni, amennyiben az utas elégedett a
szolgáltatásaikkal. A borravaló javasolt mértékéről az utazás előtt átadott információs levélben adunk tájékoztatást.

A megrendelő által fizetendő
teljes díj befizetésének határideje: Az utazási szerződés megköté-

sekor a megrendelő az általa fizetendő
részvételi díj legfeljebb 40%-át – kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az OTP Travel Kft.-re
– köteles megfizetni. A megrendelő által fizetendő teljes díj fennmaradó
összegének megfizetésére a megrendelő az utazás megkezdése előtti 30.
napig köteles, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján
ennél korábbi teljesítésre van szükség.

A megrendelő által fizetendő
bánatpénz: Ha a megrendelő az

utazás megkezdése előtt az utazását
lemondja, vagy egyéb, nem az OTP
Travel Kft.-nek felróható okból nem
vesz részt az utazáson, bánatpénzt
tartozik megfizetni, melynek mértéke:
61 napon túli lemondás esetén 10.000
Ft/foglalás, függetlenül a foglalásban
szereplő személyek számától;
60-46. nap esetén: a teljes díj 10%-a;
45-31. nap esetén: a teljes díj 40%-a;
30-11. nap esetén: a teljes díj 80%-a;
10 napon belüli lemondás esetén, illetve lemondás nem közlése esetén a
teljes díj 100%-a.
Lemondás esetén a részvételi díjhoz
hozzászámítandó a megrendelt fakultatív programok díja is.

Biztosítás: A csoportos utazások

részvételi díja nem tartalmaz baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítást, valamint útlemondási biztosítást, melyek megkötését feltétlenül javasoljuk.
Útlemondási biztosítás kizárólag az út
lefoglalásakor köthető, mértéke a

részvételi díj 2%-a. A biztosításokról
részletes tájékoztató az OTP Travel Kft.
weboldalán olvasható.

Úti okmányok: A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utazó
gondoskodik, annak érvényessége és a
szükséges vízum beszerzése az utazó
felelőssége. Az útlevélnek a hazaérkezést követően még legalább hat hónapig érvényesnek kell lennie; az érvényesség az egyes országoknál eltérő
lehet. Az érvényes úti okmányok és a
vízum hiányából eredő károkért az
OTP Travel Kft. felelősséget nem vállal.
Amennyiben az OTP Travel Kft. az utazási szerződés megkötésekor vállalja,
hogy az utazáshoz szükséges vízumokat beszerzi, tájékoztatja a megrendelőt az őt terhelő adatszolgáltatási
határidőkről. A határidők elmulasztása
miatt meg nem valósuló utazásért,
valamint ennek felmerülő költségeiért
a megrendelő tartozik felelősséggel.
Lemondás esetén a már kiállított vízum díja nem téríthető vissza. A vízumbeszerzés feltételeiről az OTP Travel Kft. irodái adnak felvilágosítást.
Az egyes országok aktuális beutazási feltételei: Az egyes országok

aktuális beutazási feltételeiről a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Konzuli Szolgálatának weboldala
nyújt naprakész tájékoztatást: https://
konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
Az OTP Travel Kft. kiemelt úti céljainak
beutazási feltételei a https://www.otptravel.hu/covid-19-informaciok linkre
kattintva olvashatók. Az információk
előzetes bejelentés nélkül változhatnak!
Az országok biztonsági besorolásával
kapcsolatos naprakész információval
a Konzuli Szolgálat honlapja szolgál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
utazasra-nem-javasolt-tersegek

Járványügyi előírások: Az egyes
ú t i c é l o k a k t u á l i s j á r v á ny ü g y i

előírásairól munkatársaink az utazásra történő jelentkezéskor adnak tájékoztatást. A beutazáshoz kötött egészségügyi tesztek, online regisztráció
(stb.) határidőre történő elvégzése az
utas felelőssége, ezek költségeit a részvételi díj nem tartalmazza.

Egészségügyi előírások, védőoltások: Az egyes országokkal kapcso-

latos kötelező vé dőoltásokról és
egészségügyi előírásokról a jelentkezéskor az OTP Travel Kft. irodái tájékoztatást nyújtanak, azonban a védőoltások beszerzése és az utazásra
történő egészségügyi felkészülés az
utazó felelőssége. Azoknál az országoknál, ahol kötelező védőoltás szükséges a belépéshez, azt az adott út leírásánál jelezzük. Az ese tlegesen
javasolt védőoltásokról, veszélyforrásokról és egészségügyi tudnivalókról a
www.utazaselott.hu honlap, valamint
a Nemzetközi Oltóközpont (+36 20
208 7878, +36 1 78 78 770) nyújt részletes tájékoztatást. További egészségügyi információkkal a háziorvosok is
szolgálhatnak. Bármilyen tartósan
fennálló egészségügyi problémáról
még az utazásra történt jelentkezést
megelőzően szükséges értesíteni irodánkat. A körutazások jellegükből fakadóan sok gyaloglást és sétát, illetve
az egyes utazásoktól függően országon belül hosszabb autóbuszos utazásokat is tartalmazhatnak.

Az utazáshoz szükséges egészségügyi alkalmasság és fizikai
állapot: Az OTP Travel Kft. számára

az utasok biztonsága és kényelme kiemelkedő fontosságú. Ennek biztosítása érdekében az utazásainkon való
részvétel feltétele, hogy utasaink mind
mentálisan, mind fizikailag alkalmasak legyenek arra, hogy magatartásukkal vagy állapotukkal ne veszélyeztessék saját és utastársaik biztonságát.
Kérjük utasainkat, hogy az utazásra
való jelentkezés során mérlegeljék az
utazáson történő részvétel feltételeit,
az utazás körülményeit, azok egészségükre gyakorolt hatását. Tájékoztatjuk
továbbá utasainkat, hogy a csoportos
utazásokon a speciális igényű utasok
számára nem minden esetben tudunk megfelelő szolgáltatásokat biztosítani. Amennyiben egészségügyi
állapotukból adódóan utazásainkkal
kapcsolatban egyéni igényeik merülnének fel, kérjük tájékoztassák erről
munkatársainkat. A hiányos vagy

téves tájékoztatásból adódó kellemetlenségekért irodánk nem vállal felelősséget. Az utazáson való részvétel vis�szaigazolásához a fenti információk
szolgáltató partnereinkkel történő előzetes egyeztetése szükséges.

Mozgáskorlátozottak az utazásokon: A csoportos körutazásokon és

városlátogatásokon mozgáskorlátozott
személyek számára nem javasolt a
részvétel, mert az út során az utazási
szolgáltatások jellegéből adódóan az
akadálymentesített szolgáltatások
nem garantáltak. Kérjük ezért, hogy
mozgásukban korlátozott utasaink
foglalás előtt egyeztessenek munkatársainkkal, mivel az utazás teljes időtartama alatt nem minden esetben tudjuk
biztosítani az akadálymentes közlekedést. Az üdülőszállodáknál szálláshelyenként eltérő, hogy az egyes szállodák
rendelkeznek-e akadálymentesített
szobákkal. Erre vonatkozóan az OTP
Travel Kft. weboldalán, szálláshelyenként nyújtunk tájékoztatást. Kérjük, speciális igények esetén forduljanak bizalommal munkatársainkhoz.

Idegenvezető: Az OTP Travel Kft.
csoportos körutazásait a budapesti
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről
kíséri magyar idegenvezető, aki egészen a hazautazásig az utasok rendelkezésére áll. Egyes körutazásokon
és városlátogatásokon a repülőgépes
utazás alatt nem, csak a helyszínen
biztosított magyarul beszélő idegenvezető. Ez az információ az érintett
utazások leírásában feltüntetésre került. A 15 fő feletti létszámú körutazásokon utasaink számára egy fülhallgatóval ellátott eszközt biztosítunk
(audioguide), mely az idegenvezető ismertetését valamennyi résztvevő
számára jól hallhatóvá teszi. Az eszköz az utazás végéig utasaink rendelkezésére áll. Elvesztése vagy megrongálódása esetén 100 EUR kártérítési díj
fizetendő.
Csoportos utazások minimum
létszáma: Amennyiben a jelentke-

zők száma nem éri el az adott út leírásánál feltüntetett minimum létszámot, az OTP Travel Kft. legkésőbb az
utazás megkezdése előtt húsz nappal
írásban tett nyilatkozattal felmondhatja az utazási szerződést és az eredetivel azonos vagy magasabb értékű
helyettesítő szolgáltatást kínálhat fel
az utasnak. Amennyiben a felkínált

helyettesítő szolgáltatást a megrendelő nem fogadja el, az OTP Travel Kft.
a teljes befizetett díj azonnali vis�szafizetésére köteles.

Utazás repülőgéppel: Az utazás

minden esetben turista osztályon történik. Egyes repülőjáratokon lehetőség
van felár fizetése ellenében magasabb
osztályú helyfoglalásra. Csoportos
utazásnál a repülőjegyeket az idegenvezető adja át a repülőtéren. A repülőjáratok menetrendjét a légitársaságok
határozzák meg. A légitársaságok a
menetrend- és az útvonalváltoztatás
jogát fenntartják. A pontos indulási és
érkezési időpontokat az indulás előtt
átadott úti okmányok tartalmazzák.
Az utazás első és utolsó napja utazási
napnak számít, a programok szempontjából nem lehet teljes napnak tekinteni. A repülőjáratokon konkrét ülőhellyel kapcsolatos kéréseket sajnos
nincs módunk teljesíteni.

Autó buszos köz le kedés és
transzferek: Az utazások során a

repülőtér és a szálloda, valamint a városok és látnivalók között autóbuszos
közlekedés biztosított (egyes körutazások országon belüli közlekedése
egyéb módot – például vonattal történő utazást – is tartalmazhat a leírás
szerint). A komfortos, légkondicionált
autóbuszok mérete a csoportlétszámhoz igazodva eltérő. Egyes afrikai úti
célok esetében az utazások a helyszínen szafaribusszal, vagy dzsippel történnek. Az autóbuszokon konkrét ülőhellyel kapcsolatos kéréseket sajnos
nincs módunk teljesíteni.

Programok, városnézések: A köru-

tazások programjai az egyes programleírásoknak megfelelően eltérő
időtartamú városnézéseket és kirándulásokat tartalmaznak. Egész napos
városnézés vagy kirándulás: 4–5 órás
program magyarul beszélő idegenvezetővel. Félnapos program: 2–3 órás
városnézés vagy kirándulás magyarul
beszélő idegenvezetővel. Panoráma
városnézés: belépő nélküli, autóbuszos, informatív városnézés helyi idegenvezetővel. Rövid séta: maximum 1
óra, mely nem tartalmaz idegenvezetést. A fakultatív kirándulások a szolgáltató partnerek által szervezett ang o l , né me t ( vag y e g yé b ) nye lv ű
programok, melyek minimum létszáma magyar idegenvezető kíséretével
az egyes utaknál van feltüntetve. A
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fakultatív programokra előzetes jelentkezés szükséges. A programoknál a
megadott indulási és tovább indulási
időpontok minden utasra érvényesek.
Aki nem kíván a csoport valamely
programjában részt venni, köteles erről előzetesen az idegenvezetőt tájékoztatni. A megadott indulási időpontok elmulasztásából eredő minden
következmény az utast terheli, a csoport a késve megjelenő utasra csak
minimális időtartamban várakozhat.
Az OTP Travel Kft. a programváltoztatás jogát fenntartja.

Szállodák, szállodai szobák: A ka-

talógusban feltüntetett szálláshelyek
kategóriába sorolásánál, amennyiben
eltér az adott ország kategóriába sorolása a hazaitól, a komfortfokozat hazai
besorolás szerinti megfelelője is feltüntetésre kerül. Az OTP Travel Kft. a szállodaváltoztatás jogát azonos kategórián belül fenntartja. A kétágyas szállodai
szo bák nem minden ese tben
pótágyazhatók. A pótágyazott szobáknál a harmadik ágy általában a normál
méretű ágynál kisebb, külön olvasólámpa nem tartozik hozzá. Lehetőség
van egyágyas szoba foglalására is felár
ellenében, melyek a magasabb ár ellenére kisebb méretűek lehetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban és egyes latin-amerikai országokban három vagy
négy fő esetén a szobákban két kisebb
franciaágyon történik az elhelyezés
gyermekek és felnőttek esetén is. A
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően
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a szobákat az érkezés napján 14 órától
lehet elfoglalni, az elutazás napján 10
óráig kell elhagyni. A szállodai szobák
nem dohányzók, a szobában történő
dohányzás esetén helyszíni bírságot
szabhat ki a hotel.

Étkezések: A körutazások az egyes
programleírásokban részletezett ellátást tartalmazzák, mely úttípustól függően lehet kontinentális vagy büféreggeli, vagy félpanzió menüs vagy büfé
rendszerben. Egyes üdülést is tartalmazó körutazásoknál az üdülőszállóban all inclusive ellátás biztosított. Kontinentális reggeli: egy péksütemény vagy
kenyér, egy-egy dzsem, minivaj, kávé
vagy tea. Büféreggeli, -ebéd, -vacsora:
önkiszolgálás svédasztalos rendszerben, melynek tartalma, választéka és
minősége a szálloda kategóriájától és a
helyi szokásoktól függ. Félpanzió: reggeli és vacsora. Teljes panzió: reggeli,
ebéd és vacsora. A menüs ebéd vagy
vacsora általában három fogást jelent.
Az egyes főétkezések a helyi konyhának és szokásoknak megfelelőek, italfogyasztást nem tartalmaznak. All
inclusive ellátás: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, valamint napközben a snack-bár választéka és korlátlan
mennyiségű alkoholos és alkoholmentes italfogyasztás meghatározott italokból. Az érkezés és az elutazás napján
a repülőgép érkezési/indulási időpontja
miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem teljes mértékben vehetők
igénybe. Egyes utazásoknál vannak

olyan étkezések, amelyek a korai indulások/késői érkezések, vagy a hosszabb
autóbuszos utazás miatt a napszaknak megfelelő hideg csomagot jelentik.
Az európai és a rövid távú repülőjáratok
többségén nincs fedélzeti ellátás, az térítés ellenében lehetséges. Speciális étrend (beleértve az ételallergiát és ételérzékenységet is) igénye esetén, az
utazási szerződés megkötésekor szükséges irodánk előzetes tájékoztatása
annak érdekében, hogy az igényt tudjuk jelezni a külföldi szolgáltatók felé.

Adatvédelmi nyilatkozat: Az OTP

Travel adatvédelmi nyilatkozata megtalálható az OTP Travel Kft. honlapján:
https://www.otptravel.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Reklamáció: Bízunk benne, hogy

utasaink valamennyi szolgáltatásunkkal elégedettek lesznek. Amen�nyiben valamelyik szolgáltatással
kapcsolatban észrevétel merülne fel,
úgy a helyszínen a hatályos jogszabályok szerint jegyzőkönyv felvétele
szükséges idegenvezetőnkkel vagy
szolgáltató partnerünkkel, melyet a
visszaérkezést követően 8 napon belül
kérünk társaságunk részére eljuttatni.
A panaszokat minden esetben megfelelő körültekintéssel vizsgáljuk ki és orvosoljuk. Amennyiben a panasz elbírálását utasunk nem megfelelőnek ítéli
meg, úgy jogorvoslatért a megyeszékhelyenként működő békéltető testületekhez is fordulhat, melyek elérhetősége megtalálható honlapunkon:
https://www.otptravel.hu/jogorvoslati-
lehetoseg

GROUPAMA
UTASBIZTOSÍTÁS
NÉLKÜL NE
INDULJON EL!
BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉG
MINDEN UTAZÁSKOR.
Teljeskörû szolgáltatás
baj esetén
Kedvezményes díjszabás
24 órás, magyar nyelvû
segélyszolgálat
Síelésre vagy búvárkodásra is kiterjeszthetô.
Itt percek alatt,
online is megköthetô:
otptravel.hu

groupama.hu
Hirdetésünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt és nem minősül ajánlattételnek. A biztosító szolgáltatásait a vonatkozó
biztosítási feltételek szerint nyújtja. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, mindenképpen olvassa el a vonatkozó biztosítási feltételeket. Az ügyfelek biztosítási
panaszaikkal személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhatnak, telefonon keresztül ezt a biztosító TeleCenter +36 1 467 3500
telefonszámán, elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában, írásban az 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen tehetik meg. A biztosító
felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) látja el. A Groupama Biztosító Zrt. székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

Biztosító
Az OTP csoport partnere

Európa
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Európa tájainak és városainak sokszínűsége páratlan.
Az ősi és a modern kettőssége jelen van a kultúrákban,
a művészetekben és a hétköznapokban egyaránt. Ez az
időtlen és örök érték az, ami miatt kontinensünk felfedezése kimeríthetetlen élmények forrása.

Európa
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Szlovénia

Kultúra
és látnivaló

Autóbuszos
csillagtúra

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

VINTGAR-SZOROS
BOHINJ

BLED

ŠKOFJA LOKA
PREDJAMSKI
BARLANGVÁR

POSTOJNAI
CSEPPKŐBARLANG

1. nap • Budapest – Bled

Elutazás autóbusszal Budapestről a
reggeli órákban. Útközben rövid pihenő
és séta Szlovénia mediterrán hangulatú, festői fővárosában. Ljubljana Európa egyik legfiatalabb, egyben legzöldebb fővárosa. Érkezés Bledbe a késő
délutáni órákban, szállás elfoglalása.

2. nap • Vintgar-szoros

A mai nap fénypontja a Vintgar-szoros
felfedezése. A hegyek közé ékelődött,
Radovna folyó által kivájt, másfél kilométer hosszú Vintgar-szurdok drámai
szépségű természeti csoda Bled közelében. A látogató a folyó mentén kialakított tanösvényen, fahidakon haladva testközelből gyönyörködhet a vízesésekben és zuhatagokban. A kristálytiszta vízben vidáman úszkálnak a
pisztrángok, tudomást sem véve a túrázókról. Fakultatív programlehetőség:
hajókázás a Bledi-tavon, majd a tó kö-

zepén lévő kis szigeten emelkedő barokk Mária Mennybemenetele templom meglátogatása. Lehetőség nyílik a híres bledi krémes kóstolására a
tó partján lévő stílusos cukrászdában,
ahol a számítások szerint már 15 millió krémest készítettek az eredeti recept alapján. Szállás Bledben.

3. nap • Bled – Bohinj

Egész napos kirándulás a közeli, vadromantikus Bohinjhoz, a Sava Bohinjska forrásának megtekintése. A Vogel-hegyről páratlan kilátás nyílik a
tengerszemre és a környező tájra. A
Bohinji tó a legnagyobb szlovén glec�csertó, a Triglav-hegy lábánál, a Júliai-Alpokban található. Az itt tett látogatás során természeti és kulturális
látnivalókból sincs hiány: csodás tájak, középkori templom, a Savica-vízesés és egy mitikus fehér kecskét
ábrázoló szobor is látható. Zlatorog
(Aranyszarv) szarva, a monda szerint
elvezet a Triglavon elrejtett kincshez.
Szállás Bledben.

4. nap • Bled (Postojnai
cseppkőbarlang –
Predjamski barlangvár)

Szabadprogram Bledben, vagy fakultatív kirándulás autóbusszal a karsztvidéki barlangrendszerhez, a Postojnai
cseppkőbarlanghoz. A barlang egy részét
kisvonattal, másik részét gyalogosan lehet bejárni. A cseppkőképződmények és
tágas termek mellett a barlangrendszer-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás légkondicionált autóbusszal Budapestről pihenőkkel és városnézéssel a program szerint,
4 éjszakai szállás Bledben helyi besorolás szerinti háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, kirándulások autóbusszal a program szerinti belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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ben megtekinthető az ún. emberhal – a
barlangi vakgőte ritka példánya is. Délután látogatás a Predjamski barlangvárban, mely Szlovénia egyik legérdekesebb
vára. A sziklafalba épült vár lenyűgöző látványt nyújt, legendás lakója a rablólovag címet viselő Erazmus hűbérurai
elleni rablóhadjáratairól volt híres. A vár
mellett található Fájdalmas Szűz kápolnát II. Pius pápa szentelte fel. A legenda
szerint a kápolna mellett álló hatalmas
fa alatt nyugszik a lázadó várúr, Erazmus Predjamski. Szállás Bledben.

5. nap • Skofja Loka – Budapest

Kijelentkezés a szállodából, a hazautazás során pihenő és városnézés Skofja
Loka középkori városkájában. A kastélyokat és udvarházakat gondosan kiválasztott magaslatokra építették, látványukkal elkápráztatva az érdeklődőket.
Megérkezés Budapestre az esti órákban.

2022. március 11-15., április 15-19.,
október 27-31.
Kétágyas szobában 139 000 Ft/fő
Gyermek ár
99 000 Ft/fő
2022. május 11-15.
Kétágyas szobában 149 000 Ft/fő
Gyermek ár
99 000 Ft/fő
2022. június 2-6., szeptember 14-18.
Kétágyas szobában 159 000 Ft/fő
Gyermek ár
109 000 Ft/fő
2022. augusztus 17-21.,
december 28 – 2023. január 1.
Kétágyas szobában 169 000 Ft/fő
Gyermek ár
109 000 Ft/fő
Minimum létszám: 30 fő
Félpanzió felára

21 900

Fakultatív programok árai
(minimum létszám: 20 fő)
Pletnával a bledi tavon 19 900
Postojna
19 900

Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Balkáni kalandozások
Kultúra
és látnivaló

Autóbuszos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

PLITVICE
ZADAR

SZARAJEVÓ

MOSTAR
KRAVICA-VÍZESÉS

MEDUGORJE

DUBROVNIK

1. nap • Budapest – Szarajevó

Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban autóbusszal rövid technikai
megállókkal Szarajevóba, mely vallási és építészeti sokszínűségével magával ragadó város. A megérkezést követően ebéd egy helyi étteremben, majd
gyalogos városnéző séta a török negyedben található óvárosban, a Bašcaršijában. Itt található a Sebilj tér –
a „galambok tere” a híres mór stílusú,
nyolcszögletű Sebilj kúttal, Gazi Husrev bég dzsámija – a Balkán legjelentősebb mecsete, valamint a kanyargós
utcácskák nyüzsgő bazárjai. A szabadidőben lehetőség nyílik az erős bosnyák kávé megkóstolására a szabadtéri kávézók valamelyikében. A szállás
elfoglalása, vacsora a szállodában.

2. nap • Mostar – Medjugorje –
Kravica-vízesés

Reggeli után utazás a Neretva-völgybe,
Csontváry Kosztka Tivadar egyik kedvenc városába, Mostarba. A Neretva

folyón átívelő csodálatos Stari Most –
az Öreg híd az 1903 tavaszán Mostarban tartózkodó festőművészt is megihlette, aki Római híd Mosztarban címmel örökítette meg a híd látképét. A város bazárjában helyi emléktárgyak
vásárlására nyílik lehetőség, éttermeiben kiváló bosnyák ételek kóstolhatók.
Városnéző séta a hangulatos macskaköves utcácskákon. Látogatás a híres
zarándokhelyre Medjugorjébe, ahol az
1980-as években a faluhoz közeli dombokon játszó gyermekeknek megjelent
Szűz Mária. Továbbutazás az ország
legnagyobb vízeséséhez, a festői Kravica-vízeséshez, melynek zuhatagjai
30 méter magasról hömpölyögnek alá.
Vacsora és szállás Neumban, az Adriai-tenger partján fekvő pihenőhelyen.

3. nap • Neum (Dubrovnik)

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív kirándulás Dubrovnikba, mely több
forgatási helyszínt is biztosított a Trónok harca filmsorozat Királyvárban
játszódó jeleneteihez. Kétórás gyalogos városnézés a 2 km hosszú városfallal körülvett óvárosban, a főbb látnivalók megtekintése kívülről. A város főterén a harangtorony, a XVI. században gótikus-reneszánsz stílusban
épült Sponza palota, a Rektori palota, az Orlando-oszlop és a város védőszentje után elnevezett Szent Balázs-templom, valamint mögötte a
Dubrovnik katedrálisa látható. Vacsora és szállás Neumban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás légkondicionált autóbusszal Budapestről, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos, Neumban négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, ebéd
Szarajevóban, kirándulások a program szerint belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

4. nap • Neum – Zadar – Plitvice

Reggeli után továbbutazás Plitvicébe, útközben megálló Zadarban. A város tengerpartján található a világ legnagyobb, természetes anyagokból készült és a hullámok által működtetett tengeri orgonája. A lépcsőkből álló
üreges építmény mindig más hangon
szólal meg, ahogy a tengervíz bever az
üregeibe. Séta a városfallal körülvett,
középkori hangulatot idéző óvárosban, ahol az 1803-ban épült és azóta
is működő Óratorony, valamint XI. században kora román stílusban épült,
különleges, kör alakú, harangtorony
nélküli Szent Donát-templom, Zadar
jelképe található. Továbbutazás Plitvice környékére, ahol vacsora és szállás.

5. nap • Plitvicei Nemzeti
Park – Budapest

Reggeli után szabadprogram a Plitvicei Nemzeti Park területén, Horvátország egyik legszebb természeti látnivalójánál. A 16 tóból álló, számtalan
vízeséssel tarkított parkot kiépített
gyalogos utakon lehet bebarangolni. A látogatást követően hazautazás Budapestre, érkezés a késő éjjeli órákban.

2022. május 14-18.
Kétágyas szobában 174 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 209 000 Ft/fő
Pótágyon
159 000 Ft/fő
2022. június 11-15., október 08-12.
Kétágyas szobában 179 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 214 000 Ft/fő
Pótágyon
162 000 Ft/fő
Minimum létszám: 25 fő
Fakultatív program ára
Dubrovnik
10 000
Minimum létszám: 10 fő

Európa

Ft/fő
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Dél-Csehország és Plzeň

a látogatók. Továbbutazás Český
Krumlovba, a szállás elfoglalása. Vacsora egy helyi étteremben.

PLZEŇ
CESKE
BUDEJOVIČE
HOLAŠOVICE
ČESKÝ KRUMLOV
MELK

1. nap • Budapest – Ceske
Budejoviče – Český Krumlov

Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban Ceske Budejovičébe. A város központjában található a II. Ottokár tér, Csehország egyik legnagyobb
tere; egykor itt haladt át a Bécset és
Prágát összekötő kereskedelmi útvonal. A tér jelképei a Sámson-szökőkút, a Szent Miklós-templom és a
hozzá tartozó Fekete torony. Itt található még a három tornyú városháza
is, melynek középső tornyában 16 harang, nyolcvan különféle harangjátéka hallható napszaknak, évszaknak
és eseménynek megfelelően. A rövid
panoráma városnézés után, látogatás a helyi sörgyárba, Budvarba, vagy
ismertebb nevén a Budweiser gyárba, ahol az artézi vízből és a zateci
komlóból készült, enyhén kesernyés
világhírű sört állítják elő, melyet a
program során meg is kóstolhatnak

2. nap • Český Krumlov

Reggeli után városnézés Dél-Csehország mesébe illő városában, ahol
a gótikus és reneszánsz házak által
közrefogott macskaköves utcák, karcsú tornyú templomok és a sebes folyású Moldva kanyarulatainak festői látképe fogadja a látogatókat. A város fő látképe az UNESCO világörökségi reneszánsz várkastély. Az egy órás
kastélytúra során láthatók a bámulatos reneszánsz termek, valamint a
rokokó stílusú kék és rózsaszín színben pompázó kápolna és a falfestményekkel és freskókkal díszített Álarcosbál terem. A következő állomás az
Eggenberg sörfőzde. Ismerkedés a
gyár évszázados történelmével, fejlődésével, a sörgyártás rejtelmeivel, és
természetesen az Eggenberg sörrel is
egy sörkostoló keretében. Ezután szabadprogram, majd este vacsora egy
helyi étteremben.

3. nap • Český Krumlov –
Holašovice – Plzeň

Reggeli után utazás Plzeňbe. Útközben látogatás a csendes, takaros kis
Holašovice falujába, mely XIX. századi parasztbarokk házainak köszönhetően 1998-ban felkerült az UNESCO

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás légkondicionált autóbusszal Budapestről, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanzióval, a leírás szerinti
programok belépőkkel Český Krumlov várkastélyába és a Melki apátságba, 3
sörgyárlátogatás kóstolóval.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.
Fel- és leszállási lehetőség: Győr – Arrabona pihenő
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Kultúra
és látnivaló

Autóbuszos
kirándulás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

világörökségi listájára. Továbbutazás Plzeňbe, Nyugat-Csehország központjába. A gótikus főtérről indulva a főbb látnivalók megtekintése kívülről: a középkori Szent Bertalantemplom Csehország legmagasabb
(105 m) templomtornyával, a reneszánsz stílusú, sgrafitto díszítésű városháza, a nagy zsinagóga, valamint a
régi zsinagóga. A városnézés után látogatás a méltán neves Pilsner Urquell sörgyárba, ahol 1842 óta főzik a világhírű plzeni sört. A program során a
sörkészítés módját, az óránként 120
000 üveg sört palackba záró modern
palackozó üzemet, és a hűvös régi
pincéket is felfedezik a látogatók. Nem
maradhat el a sörkostólás sem. Rövid
szabadidő, majd vacsora egy helyi étteremben. A szállás elfoglalása.

4. nap • Plzeň – Melk – Budapest

Reggeli után hazautazás Budapestre.
Útközben látogatás Melkbe, az osztrák
barokk legjelentősebb egyházi épületéhez. A Szent Benedek-rendi melki
apátság az UNESCO Világörökség részeként a wachaui kultúrtáj egyik leglátványosabb nevezetessége, a Duna mentén, csodálatos természeti tájba ágyazva már messziről látható. Világhírű kolostori könyvtára, gazdag
díszítésű temploma egyházi relikviákkal, bámulatos angolparkkal méltán bűvöli el a látogatókat. Az apátság
megtekintése után rövid pihenőkkel
továbbutazás Budapestre. Megérkezés
az esti órákban.

2022. július 14-17.,
2022. október 22-25.
Kétágyas szobában 169 000
Egyágyas szobában 199 000
Minimum létszám: 35 fő

Ft/fő
Ft/fő

A Cseh Paradicsom
és Prága

SYCHROV

TURNOV
VALDŠTEJN

KOST
PRACHOVSKÉ
SKÁLY

JIČÍN

PRÁGA
BRNO

1. nap • Budapest – Brno – Jičín.

Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban autóbusszal Jičínbe, rövid
pihenőkkel. Útközben városnéző séta Brno hangulatos belvárosában. A
program során látható az Óvárosháza, a piactér, a gótikus Szent Péter és
Pál katedrális, és a Szent Jakab-templom. Rövid szabadidő után továbbutazás a Prágától mintegy 100 km-re fekvő Jičínbe. Megérkezés a késő délutáni
órákban. A szállás elfoglalása, majd vacsora egy helyi étteremben.

2 nap • Jičín – Prachovské Skály/
Sziklaváros – Kost – Turnov

Jičín mesebeli hangulatú kisvárosa a
Csehország talán legszebb természeti látnivalóit felvonultató Cseh Paradicsomnál (Český ráj) fekszik. Ismertté Rumcájsz, a jičíni erdő suszterből
lett jószándékú „haramiájának” meséi tették. Városnéző séta, mely során
a Fő tér, a Szent Jakab-katedrális, a re-

neszánsz Valdicei kapu, az óvárosban
Rumcájsz házikója és cipészműhelye
látható. Ezt követően kirándulás a lélegzetelállító Prachovi sziklavárosba,
ahol hatalmas homokkő-tornyok árnyékában, fenséges fenyvesekben túrázva fedezhető fel a vadregényes Cseh
Paradicsom. A program kb. 3,5 km-es,
kb. 2 órás, közepes erősségű gyalogtúrát tartalmaz. A sziklán magasodó, középkori hangulatú gótikus Kost várának megtekintése, majd továbbutazás
Turnovba, mely Csehország nemzeti
drágaköve, a vörös gránát ékszerkészítésének központja. A szállás elfoglalása, majd séta az óvárosban.

3. nap • Turnov – Valdštejn –
Sychrov – Turnov

Reggeli után látogatás egy kézműves ékszerkészítő műhelyben. Ezután kirándulás a sziklatornyokra épült
XIII. századi Valdštejn várához és a területére épített XVIII. századi barokk
Nepomuki Szent János-templomhoz,
melyet Csehország védőszentjeinek
szobraival díszített hídon lehet megközelíteni. Továbbutazás a XV. században épült impozáns Sychrov kastélyba. Ritka gyűjteményében francia
portréfestmények, az egykori tulajdonos, a Rohan család kerámiagyűjteménye, muranói, valamint festett
cseh üvegtárgyak láthatók. A kastély

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás légkondicionált autóbusszal Budapestről, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti
programok belépőkkel Kost, Valdštejn és Sychrov várába, a Škoda múzeumba és Turnovban egy ékszerkészítő manufaktúrába, 2 vacsora, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.
Fel- és leszállási lehetőség: Győr – Arrabona pihenő

Kultúra
és látnivaló

Természeti
látnivalók

Autóbuszos
kirándulás

Magyar
Idegenvezető

angolparkjában sétálva a távolban feltűnik a nyolclyukú Sychov viadukt,
mely a program következő látnivalója.
Késő délutáni órákban visszautazás
Turnovba, majd szabadprogram.

4. nap • Turnov – Mladá
Boleslav – Prága

Reggeli után utazás a cseh fővárosba,
Prágába. Útközben látogatás Mladá Boleslavba, a ŠKODA autók városába. Az
1859-ben alapított céget a gyárban dolgozó Emil Škoda vásárolta meg, aki Laurin és Klement cseh iparosok gyárával egybeolvadva hozta létre 1911-ben a
ŠKODA gépjármű-birodalmat, Csehország azóta is legnagyobb személyautó
gyárát. A múzeumban a ŠKODA gépkocsik gyártásának érdekes története ismerhető meg és 300 különleges gépkocsi is megtekinthető. Kora délután
érkezés Prágába, a szállás elfoglalása.
Az esti órákban vacsorával egybekötött
sétahajózás keretében csodálható meg
a száztornyú Prága.

5. nap • Prága – Budapest

Reggeli után panoráma városnézés
a cseh fővárosban: az 1971 óta műemléki területként nyilvántartott óvárosi rész, melynek központja az Óváros tér számos gótikus, reneszánsz
és barokk épülettel, a városháza az
Orlojjal, a Tyn-templom és a Szent
Miklós-templom. A városnézés után
rövid szabadprogram, majd indulás
Budapestre a Vencel térről. Érkezés a
késő esti órákban.

2022. június 22-26.,
2022. szeptember 21-25.
Kétágyas szobában 219 000
Egyágyas szobában 259 000
Minimum létszám: 40 fő

Európa

Ft/fő
Ft/fő
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Ezerarcú
Portugália

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

BRAGA
GUIMARÃES
PORTÓ

COIMBRA
BATALHA
NAZARÉ
ÓBIDOS

Az épületeket, falakat
díszítő gyönyörű, kézzel
festett csempék eredete
XIII. századi arab gyökerekre nyúlik vissza.

TOMAR
FATIMA

SINTRA
LISSZABON
ESTORIL

1. nap • Lisszabon

Pastel de nata
A legendás sütemény titkos
receptje állítólag a Jeromos-
kolostor szerzeteseitől származik
a XVIII. századból.
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Európa

Elutazás repülőgéppel Budapestről Lisszabonba átszállással a reggeli órákban. Megérkezést követően félnapos városnézés a portugál fővárosban: a középkori Szent György vára és
a híres Alfama negyed, a Szent Jeromos-kolostor (a kerengőbe a belépő a
helyszínen fizetendő) és a Belém-torony (kívülről) megtekintése szerepel
a programban. Délután a szállás elfoglalása. Szállás Lisszabonban.

2. nap • Lisszabon - Sintra

Reggelit követően a hangulatos Sintra városába vezet az út, ahol rövid
séta és a XVI. századi Királyi Palota

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

3. nap • Óbidos – Nazaré –
Batalha - Fatima

Elutazás autóbusszal Óbidosba, a
hangulatos, dombtetőre épült, falakkal védett kis faluba, amelyet hófehér
házai tesznek jellegzetessé. Továbbutazás Nazarébe, a bájos halászfaluba,
ahol rövid szabadidő, majd Batalhába, ahol a Világörökség részét képező

kolostor megtekintése. A kolostor Portugália egyik építészeti remeke, kápolnájában van eltemetve Tengerész
Henrik, a híres felfedező. Késő délután
megérkezés Fatimába, a világhírű búcsújáró helyre. Szállás Fatimában.

Reggelit követően utazás Portóba,
mely az ország egyik legkülönlegesebb hangulatú városa borospincéivel, a Ribeira-negyed színes cserepes
házaival és az Eiffel tervezte kétszintes híddal. A városnézést követően látogatás egy borospincében, borkóstolóval. Szállás Portóban.

ri műemlék épületeinek köszönhetően 2001 óta az UNESCO Világörökségének része. Az óvárosban tett sétát
követően továbbutazás Bragába, Portugália egyházi központjába, amely a
római időkben Galícia központja volt.
A Jó Jézus búcsújáró hely megtekintése után séta a városban, a katedrális megtekintésével. Majd látogatás a
bájos középkori Viana do Castelo városkában, mely a Lima folyó partján
emelkedik, mely mai is jelentős halászkikötő. Óvárosában a városháza,
a templom és a körötte levő szökőkutak egyedi hangulatot kölcsönöznek a településnek. Visszautazás Portóba, szállás.

5. nap • Guimares – Braga –
Viana de Castelo

6. nap • Coimbra –
Tomar – Estoril

4. nap • Fatima – Portó –
Vila Nova de Gaia

Egész napos kirándulás Észak-Portugália legszebb városainak felfedezésével. Először utazás Guimares-be,
Portugália „bölcsőjébe”, ahol az ország első királya született. Középko-

Reggeli után utazás Coimbrába, Európa egyik legrégibb egyetemi városába, amely a XII. században az ország és királyság központja volt. Városnézés keretében a katedrális és a

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Lisszabon – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon,
1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

híres egyetemi könyvtár megtekintése. Továbbutazás a lisszaboni tengerpartra. Útközben látogatás Tomarban, a templomok városában, ahol a
Krisztus-rendi kolostor megtekintése szerepel a programban. A kora esti órákban megérkezés Estorilba, a
szállás elfoglalása.

7. nap • Estoril

Egész nap szabadprogram, üdülés a
tengerparton reggelivel.

8. nap • Estoril – Lisszabon

Reggelit követően szabadprogram,
majd transzfer a lisszaboni repülőtérre, utazás a délutáni órákban Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

2022. április 21-28.
Kétágyas szobában 519 000
Egyágyas szobában 649 000
2022. október 20-27.
Kétágyas szobában 549 000
Egyágyas szobában 699 000
Minimum létszám: 20 fő
Félpanzió felára
(7 vacsora)

69 000

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
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Körutazás Dél-Portugáliában
Lisszabontól Algarve-ig
Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Pihenés
Csoportos
körutazás
Családi
utazás

CASTELO DE VIDE

MARVÁO

SINTRA
LISSZABON

ESTREMOZ

ÉVORA

LAGOS

1. nap • Lisszabon

Elutazás repülőgéppel, átszállással Budapestről Lisszabonba. Megérkezést
követően transzfer a szállodába, majd
szabad program. Szállás Lisszabonban.

2. nap • Lisszabon – Sintra,
Cabo da Roca

Reggelit követően félnapos városnézés a portugál fővárosban: panoráma városnézés a Marques de Pompal
tér, Avenida Liberdade sugárúton keresztül a Rossio térig, ahol a gyalogos
városnézés kezdetét veszi. A macskaköves, ódon hangulatú Alfama negyedben tett séta a középkori Szent
György várához vezet, ahonnan kiváló a panoráma a Tejo-folyóra és a városra. Egy helyi étteremben elfogyasztott ebédet követően a hangulatos
Sintra városába vezet az út, ahol rövid séta és a XVI. századi Királyi Palota megtekintése szerepel a programban. Továbbutazás autóbusszal a festői szépségű Cabo da Rocá-hoz, Euró-
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Európa

pa legnyugatibb pontjához. A tengerbe
nyúló sziklaszirtről lenyűgöző látvány
tárul a kéklő óceánra. Délután szabad
program. Szállás Lisszabonban.

3. nap • Lisszabon – Castelo de
Vide – Marváo – Estremoz –
Evora

A szállodából történő kijelentkezés és a
reggeli után utazás a hegytetőre épült,
gyönyörű fekvésű Castelo de Vide városába. Séta az 520 méteres dombon épült város macskaköves utcáin és különleges hangulatú középkori zsidónegyedében. A következő megálló a spanyol határtól mindössze 10
km-re található Marváo, mely Portugália legmagasabban fekvő városa. A
városfallal körülvett település a középkori vidéki Portugália hangulatát idézi. A szűk, kövekkel kirakott utcák a fehérre meszelt házak között kanyarogva, meredeken vezetnek fel a sziklára
épült várhoz. Az utazás folytatásaként
egy borospince látogatás szerepel a
programban ízletes helyi ebéddel. Délután utazás Estremozba, a fehér márványvárosba, ahol egykor a házak építéséhez fehér márványt használtak. A
régi kereskedőváros kulturális és történelmi emlékei az óvárosban tett séta
során láthatók. Továbbutazás Évorába,
a szállás elfoglalása.

4. nap • Évora – Lagos

Reggelit követően városnézés a tör-

ténelmi hangulatú Évorában, mely
Alentejo tartomány székhelye. A vidék egyik legfontosabb városa, érseki székhely és egyetemváros, óvárosa
1986 óta az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Évora városát sokan
szabadtéri múzeumként emlegetik,
hiszen a római kortól a XVI-XVII. századi gyönyörű lakóházakig számos
értékes látnivalóval rendelkezik. Séta során fedezhetők fel a legfontosabb
látnivalók: a római templom romjai,
a gótikus Katedrális, a Szent Ferenc
templom és a Csontok kápolnája, mely
közel 5000 csontváz maradványait
rejti. Utazás az Algarve tartományban
levő Lagos tengerparti településre, a
szállás elfoglalása. Szállás Lagosban.

5–8. nap • Lagos

Szabadprogram, pihenés a szállodában vagy a tengerparton.
Fakultatív programlehetőségek:
Lagos és Sagres - félnapos kirándulás a Nagy Felfedezők nyomában. A
Costa Vincentina, a szeles part kulturális és történelmi helyeinek bebarangolása. Az autóbuszos kirándulás során séta Lagosban, ahonnan
a legtöbbször keltek útra a portugál felfedezők. A Szent Antal templom megtekintését követően utazás
a Könyörület-fokhoz, mely Algarve
egyik legszebb sziklaképződménye.
Sagres arról híres, hogy Tengerész
Henrik itt épített várost és alapított

tengerészeti iskolát. Az erőd, majd a
Szent Vince-fok megtekintése, mely
Európa legdélnyugatibb pontja.
Hajókirándulás a Ria Formosa Naturparkba: Portugália 7 nemzeti csodájának egyike a nemzeti parkban
található, part mentén húzódó lagúna, melyet hajókirándulás során lehet
a legjobban felfedezni. Tavasszal és
ősszel fontos a terület a költöző madarak átvonulása miatt. Kis szigetek,
lagúnák között hajózva kapcsolódhatnak ki, és a hajókirándulás előtt

vagy után Olhao településen is tehetnek egy sétát.
Silves és Monchique - félnapos kirándulás borkóstolóval. Mór történelem és építészeti remekek fedezhetők
fel a félnapos autóbuszos kirándulás
során. Silves korábban Algarve fővárosa volt, a mór építészeti időket idézi
a hegy tetején álló vár, mely fontos védelmi funkciót látott el. A Monchique
hegységben található völgy-város
mellett található az a forrás, mely a
római időkben is ismert volt, II. Já-

Lagos

A napsütötte Algarve
több mint 150 km
hosszan húzódó,
sziklákkal szabdalt
tengerpartja 87 kék
zászlós strand otthona.

nos király kedvelt fürdőhelye volt a
XV. században. A program négy helyi
borból álló borkóstolóval zárul.

9. nap • Faro – Lisszabon –
Budapest

Reggel transzfer a lisszaboni repülőtérre, utazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.

2022. június 18-26.
Kétágyas szobában 639 000
Egyágyas szobában 869 000
2022. augusztus 13-21.
Kétágyas szobában 729 000
Egyágyas szobában 1 029 000
2022. szeptember 17-25.
Kétágyas szobában 649 000
Egyágyas szobában 879 000
Minimum létszám: 20 fő
Félpanzió felára

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel
Budapest – Lisszabon – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db
feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai
szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel és két ebéddel, a felsorolt programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, félpanzió, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

79 000

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Fakultatív programok irányárai
Lagos és Sagres
29 000 Ft/fő
Ria Formosa hajóval 39 000 Ft/fő
Silves és Monchique 39 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő

Európa
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Királyi Madrid
Csillagtúra Spanyolország szívében
Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

SEGOVIA
SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
ELESETTEK-VÖLGYE

MADRID

TOLEDO

1. nap • Budapest – Madrid

Elutazás repülőgéppel Budapestről
Madridba. Megérkezés az esti órákban,
transzfer a városközponti szállodába.
Az elegáns és könnyed atmoszférájú
nagyvárosban építészetileg változatos,
gazdagon díszített nagypolgári épületek, családias kerületek és történelmi nevezetességek váltják egymást.
Madrid tömegközlekedése remek, több
metróvonala segítségével gyorsan felfedezhető ez az életteli város.

2. nap • Madrid

Egész napos városnézés Madridban a
középkori, a reneszánsz, a barokk emlékek és a legszebb terek érintésével: a
Gran Via sugárút – a spanyol Broad
way, a Spanyol tér Cervantes szobrával, az impozáns Királyi Palota, a
Nagykapu tér, a Cibeles tér márvány
szökőkútja és a Neptun díszkút, a Kolumbusz tér, a Retiro park és az Atocha
pályaudvar, mely „mellékállásban”

Csoportos
városlátogatás

pálmaházként működik. Délután a
műkincsekben gazdag Thyssen-Bornemisza Múzeum megtekintésére nyílik lehetőség, ahol a XIV-XX. század kiemelkedő festőművészeinek remekbe szabott, mintegy hétszáz képből álló kollekciója látható. Visszatérés
a szállodába a kora esti órákban.

3. nap • Madrid – Toledo – Madrid

Reggeli után utazás Toledóba, az
UNESCO Világörökség részének nyilvánított városba, mely több mint két
évezredes gazdag történelemmel
büszkélkedhet. Városnézés, majd séta az óvárosban, ahol a nemesi paloták, mecsetek, zsinagógák, templomok, kolostorok árnyékában múzeumok sora őrzi a középkor történelmét,
romantikáját, El Greco munkásságát. Látogatás az 500 évig épült, impozáns gótikus katedrálisnál. A város
legrégebbi zsinagógájának, valamint
El Greco világhírű festményének, az
Oraz gróf temetésének megtekintése
a Santo Tomé-templomban. Visszatérés a fővárosba a késő délutáni órákban. Fakultatív est Madrid éjszakai fényeiben tapas- és borkóstolóval.

4. nap • Madrid (Segovia –
El Escorial – Elesettek völgye)

Európa

5. nap • Madrid

Délelőtt szabadprogram, vagy a Prado Múzeum páratlan műkincseinek
felfedezésére nyílik lehetőség (a belépőjegy a helyszínen fizetendő). Az időszakos kiállítások mellett érdemes a
XVII-XVIII. századi spanyol mesterek
munkáit is felkeresni, ahol más művészek mellett Francisco de Goya és
Diego Velázquez is képviselteti magát
számos alkotással. Transzfer a repülőtérre a délutáni órákban, elutazás
Budapestre repülőgéppel.

S z a b ad p ro g ra m Mad r id tová b b i
egyéni felfedezésére, vagy fakultatív

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest - Madrid - Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fedélzeti poggyásszal, valamint légkondicionált autóbusszal a leírás szerint, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, helyi magyarul beszélő idegenvezető a transzferek és a kirándulások alatt (a repülőúton nem kíséri
idegenvezető a csoportot).
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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programlehetőség Segoviába, El Escorialhoz és az Elesettek völgyéhez. Az
első állomás Segovia, mely rendületlenül őrzi az ősi spanyol városok szellemiségét. Az akvadukt (habarcs nélkül épült vízvezeték) az egész ország
egyik leglátványosabb római kori emléke, mely 17 kilométer hosszan szállította a vizet az Alcázar erődhöz. A
folytatásban a San Lorenzo de El Escorial-i királyi palota és kolostor építészeti értékei tekinthetők meg. A fővárosba visszavezető úton látogatás az
Elesettek völgyében, a polgárháború
áldozatainak nyughelyén, ahol Franco
tábornok sírja is helyet kapott. Visszatérés Madridba az esti órákban.

2022. május 4-8.,
szeptember 7-11.
Kétágyas szobában 269 000
Egyágyas szobában 329 000
Minimum létszám: 20 fő

Ft/fő

Fakultatív programok árai
Segovia, El Escorial,
Elesettek völgye
42 000
Madridi est
29 000
Minimum létszám: 12 fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Barcelona
Tengerparti hétvége
Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

1. nap

Elutazás repülőgéppel Budapestről
Barcelonába, transzfer a Barcelona
környéki szállodába. Szállás tengerpart közeli szállodában.

2. nap

Délelőtt pompás ízek és színes élmények várnak az utazókra a La Boqueria piacon, Barcelona szívében. Az első standokat az 1200-as években állították itt fel a város környéki farmerek.
Napjainkban tengeri herkentyűk, gyümölcsök, zöldségek, sonkák és péksütemények kavalkádja hat a látogatók minden érzékszervére. Az elárusítók
kórusa keveredik a borospoharak koccanásával, a mediterrán fűszerek illata
a katalán kolbásszal. Szabadidő a piac
felfedezésére. Délután városnézés a katalán fővárosban: a Ciutadella Park, a
Diadalív, a Santa Maria del Mar templom, a Via Laietana a római eredetű,
középkorban is használt városfalakkal, majd a Gótikus negyed, a Nagy Királyi Palota, a Szent Kereszt és a Szent
Eulália-székesegyház, a Generalitat és
Városháza gótikus palotája látható. A
programot a Kolumbusz emlékmű, a

híres Ramblas, a Raval negyed (belépők
nélkül) megtekintése zárja.

3. nap

Pihenés, szabadprogram. Reggeli után
fakultatív programlehetőség: félnapos
autóbuszos kirándulás Montserratba, a lenyűgöző szépségű, sziklatömbön fekvő montserrati bencés kolostorhoz, amely a keresztény világ egyik
legősibb Mária kegyhelye. Katalónia
patrónája, a Moreneta (Fekete Madonna), a bazilikában látogatható. Hétköznap a középkor óta fennálló fiúkórus,
az Escolania 13.00 órakor énekel. Siklóval lehet feljutni a Sant Joan-csúcshoz, ahonnan csodálatos panoráma tárul a látogatók elé. Délután fakultatív városnézés Barcelonában: a
Camp Nou Stadion, a Numància utca,
a Plaça Espanya (Spanyolország tere),
a Vásárváros, majd a Spanyol Falu és
az Olimpiai Stadion mellett elhaladva
a Montjuïc-hegyen lévő Polgármester
Kilátójából a város csodálatos panorámájában lehet gyönyörködni.

Fakultatív programlehetőség: Gaudí
Barcelonája – egész napos városnézés. A világörökség egyik legismertebb
barcelonai nevezetessége, a Sagrada
Familia (Szent Család bazilika) megtekintése. A 2010-ben XVI. Benedek pápa
által bazilika rangra emelt templom,
elkészültét követően a világ legnagyobb bazilikája lesz. A Carmel-dombon folytatódik az út, ahol Gaudí másik világhírű alkotása, a világörökség
részét képező Güell Park található. A
városnézés folytatása a belvárosban,
a Paseo de Gracián, ahol a remek modernista épületek között Gaudí további két világhírű alkotása, a Casa Batlló (a Csontok háza) és a Casa Milà (La
Pedrera – a Kőbánya) megtekintése kívülről, majd rövid szabadidő és séta a
Ramblas sétálóutcán.

5. nap

Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre repülőgéppel.

4. nap

Pihenés a tengerparton, szabadprogram.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Barcelona – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db fedélzeti poggyásszal, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos Barcelona környéki szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, repülőtéri
transzferek, félnapos városnézés, helyi magyarul beszélő idegenvezető a transzferek és a kirándulások alatt (a repülőúton nem kíséri idegenvezető a csoportot).
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2022. május 19-23.,
október 2-6.
Kétágyas szobában 199 000
Egyágyas szobában 249 000
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Gaudí Barcelonája
19 000
Montserrat
39 000
Minimum létszám: 16 fő

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
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Andalúzia
üdüléssel Costa Blanca tengerpartján

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

ALICANTE
CÓRDOBA
GRANADA

CARTAGENA

SEVILLA

RONDA

LA MANGA

MALAGA

1. nap • Budapest – Malaga –
Mijas

Elutazás repülőgéppel Budapestről Malagába. Az érkezést követően
transzfer a Mijas városkában lévő a
szállásra. Mijas az egyik legeredetibb,
mórok által alapított andalúz kisváros. A hegyoldalba épült piros tetős,
fehérre meszelt házikók kovácsoltvas erkélyeiről lefüggő növények képeslapra kívánkozó látványt nyújtanak. Az idegenvezetővel tett séta során a kávézókkal, kisvendéglőkkel
tarkított, kanyargó, macskaköves utcákon máris megtapasztalható az az
életöröm, ami a dél-spanyolországi
utazást feledhetetlen élménnyé varázsolja. Szállás Mijasban.

2. nap • Mijas – Ronda – Sevilla

Az utazás következő állomása a gyö-
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Európa

nyörű fekvésű Ronda városka, melynek meglátogatása kihagyhatatlan
program a régióban. A várost a Guadalevín folyó mély szurdoka szeli ketté. Hídjai lenyűgözőek, a legmagasabb
a Puento Nuevo, amely 120 méteres magasságban ível át a folyó felett.
Spanyolország igazi arca látható Rondában, ahol a városnéző séta során a
jellegzetes mór házak szépsége mellett a Santa Maria La Mayor-templom
és az ország legrégibb bikaviadal arénája is megcsodálható. Továbbutazás Sevillába, a tartományi fővárosba.
Szállás Sevilla elővárosában.

3. nap • Sevilla

Egész napos városnézés keretében
Sevilla nevezetességeinek megtekintése: a katedrális, az Alcazar és a jellegzetes Santa Cruz negyed felfedezése (a megtekintett látnivalók az aktuális nyitva tartás függvényében változhatnak). Sevilla a kanyargós utcáival,
a mór stílusjegyeket magukon viselő házaival, műemlékeivel, gyönyörű
kertjeivel egyike Spanyolország legérdekesebb városainak. Székesegyháza
a világ legnagyobb gótikus katedrálisa.
Szállás Sevilla elővárosában.

4. nap • Sevilla – Córdoba

Elutazás Córdobába, amely az azonos nevű andalúz tartomány székhelye. A várost a karthauziak alapították a római korban, majd az arabok
fellegvára lett. A IX – X. században élte virágkorát, ekkor Európa harmadik
legnagyobb városa és egyben az akkori arab világ legfontosabb szellemi és művészeti centrumainak egyike volt. Mór jellegét a mai napig őrzi a gyönyörű város, amely Andalúzia
egyik kihagyhatatlan látnivalója. Városnézés keretében a mecset és a zsidó negyed megtekintése. Szállás Córdoba környékén.

5. nap • Córdoba –
Zuheros – Granada

Utazás Granadába, a Sierra Nevada
örök hófedte csúcsai lábánál, a Darro
folyó két partján egy termékeny zöld
völgyben, 680 m magasan található városba. Útközben látogatás Zuheros elbűvölő, muszlimok alapította
kis falujában, ahol a mediterrán kék
ég alatt csak úgy ragyognak a fehérre festett házikók. A falfestményeiről
híres denevérbarlang és a IX. században épült vár megtekintését követően

Ronda híres hídja, a XVIII.
századi Puente Nuevo
bravúrosan ível át az El
Tajo szurdok 120 méter
mély szakadéka felett.

szabadprogram, vagy fakultatív programlehetőség: kóstoló egy sajtkészítő
üzemben. Szállás Granadában.

6. nap • Granada

Évszázadok során költők, írók, zenészek, utazók énekelték és éneklik
meg ma is szépségét, titokzatosságát, megejtő varázsát. Itt található a
világ egyik leglátogatottabb műemléke, a csodálatos mór palotaegyüttes, az Alhambra. A ma 200 ezer lakosú város éghajlata enyhe és száraz, levegője tiszta. Nemcsak világhírű
műemlékegyüttese, hanem belvárosának hangulatos utcái, a bazárok,
a szép középkori paloták, a lakóházak is megérnek egy kis barangolást.
Látogatás az Alhambrában, az Ibériai-félsziget utolsó muszlim királyságának egykori fővárosában. A látogatás után séta a palotaegyüttest körülvevő Generalife lenyűgöző kertjeiben,
majd szabadprogram. Este fakultatív programlehetőség: egy tüzes hangulatú flamenco-show megtekintése.
Szállás Granadában.

7. nap • Granada – Lorca –
Cartagena – La Manga

Andalúziától búcsút véve, Murcia tartományban, Lorca várával folytatódik a mór emlékek felfedezése. A stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően már messziről látható vár keletkezésének története a X. századra
nyúlik vissza, napjainkban lovagi tornák és bemutatók helyszíne. Ezt követően ismerkedés Cartagena városával,
mely természetes kikötőjének és gazdag ásványbányáinak köszönhetően
értékes kereskedelmi szerepet töltött
be már a karthágóiak, majd a rómaiak
idejében is. Egy elegáns, középkorból
származó műemlékekben gazdag város tárul az utazók elé a városnéző séta során. Megérkezés La Mangába az
esti órákban, a szálláshely elfoglalása.

8. nap • La Manga

Spanyolország népszerű üdülőhelye egyedülálló különlegesség egész
Európában. Két tenger mossa a földnyelv partjait: a nyugodt, sekély vizű Mar Menor kis belső tengere, mely-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Malaga és Alicante – Budapest útvonalon, turista osztályon,
1 db feladott poggyásszal, valamint a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

nek vize meleg, valamint a hullámos
és hűvös vizű Földközi-tenger. A földnyelv legszélesebb pontján is csupán
500 méteres. A hosszú partszakaszon
a strandok ingyenesek. A szálloda közelében éttermek, bárok, kávézók, üzletek közül választhatnak az utazók a
pihenés során. Szállás La Mangán.

9. nap • La Manga

A nap folyamán szabadprogram,
mely lehetőséget nyújt a szálloda
szolgáltatásainak kipróbálására vagy
tengerparti fürdőzésre és pihenésre
La Manga strandjain.

10. nap • La Manga –
Alicante – Budapest

Kijelentkezés a szállodából, majd utazás autóbusszal Alicante repülőterére.
Hazautazás repülőgéppel Budapestre.

2022. április 7-16., október 6-15.
Kétágyas szobában 499 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 589 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Sajtkóstoló
Zuherosban
19 000
Flamenco show
29 000
Minimum létszám: 12 fő

Európa

Ft/fő
Ft/fő
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Párizs titkai
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

1. nap

Elutazás Budapestről Párizsba repülőgéppel a délelőtti órákban. Érkezés
után autóbuszos panoráma városnézés a szerelem, a kultúra és a divat
fővárosában, mely során többek között a Diadalív, a híres Champs-Élysées sugárút, az Opera épülete, a Louvre múzeum, az Invalidusok háza, és az
Eiffel-torony látható. Ezt követően a
többnyire a múlt század elején art deco stílusban épült fedett passzázsok
meglátogatása. Ezek a különleges fedett sétálóutcák eredetileg a gazdag
vásárlókat hivatottak védeni a kellemetlen időjárástól. Az első párizsi pas�százs a XVIII. században épült a Királyi
Palotában, majd számos másik követte, egészen a XX. századig. Ma elegáns
éttermeknek, kávézóknak, üzleteknek adnak otthont. Délután bejelentkezés a szállodába. Este fakultatív programlehetőség: egy órás hajókirándulás
a Szajnán, mely során a város gyönyörű folyóparti épületei, mint a Notre-Dame, a Louvre, a Musée d’Orsay kivilágítva láthatók. Utazás metróval.

2. nap

Reggeli után városnéző séta belvárosban a különleges hangulatú metróhálózat segítségével megközelítve. Séta

Csoportos
városlátogatás

a Diadalívtől a híres nyüzsgő, luxusboltokkal övezett Champs-Élysées sugárúton, majd minden idők legismertebb és legnagyobb múzeuma, a Louvre megtekintése kívülről. Ezt követően séta a Pont Neuf hídon át egy újabb
párizsi „leg”-hez, a világ talán leglátogatottabb katedrálisához, a Notre-Dame-hoz, a korai francia gótika egyik
legszebb példájához. A Notre- Dame
megtekintése kívülről. Visszautazás a
szállodába metróval.

3. nap

Reggeli után látogatás metróval a
Sacré Coeur bazilikához, majd séta a
Montmartre hangulatos művésznegyedében. Délután látogatás a hightech stílusban épült modern Pompidou Centre kulturális központnál, mely
a fiatal tehetségek kedvelt találkozóhelye lett. Séta a város régi zsidó negyedében, a Marais-ban, ahol számos
galéria, étterem, kóser étterem, és a
házak gyűrűjében hangulatos, rejtett
kis udvarok találhatók. A negyed központi részén, mely a XVI. században az
arisztokrácia lakóhelye volt, a fűvel borított Vogézek terén elegáns, szimmetrikusan épített polgári házak alatt árkádok és Victor Hugo, az író egykori
otthona is található. A Marais-ban sétálva nem ritka, ha hírességekbe „botlik” az ember, mert számos világhírű sztárnak is van lakása ebben a varázslatos városrészben. Visszautazás
metróval a szállodába.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel
Budapest – Párizs – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott pog�gyásszal, repülőtéri transzferek és félnapos panoráma városnézés légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok és gyalogos városnézések helyi közlekedéssel, 10 darabos metró gyűjtőjegy, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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Európa

4. nap

Reggeli után szabadprogram. Délelőtt fakultatív programlehetőség: négy
órás látogatás a Louvre-ban magyar
idegenvezetéssel. A világ legnagyobb
múzeuma, Párizs kulturális szimbóluma összesen 35 000 kiállított művel
büszkélkedhet, köztük olyan világhírű
műalkotásokkal, mint a milói Vénusz,
Leonardo da Vinci Mona Lisája, vagy
Paolo Veronese Kánai menyegzője. Délután fakultatív séta a Trocadero tértől
az ország szimbólumához, Párizs leghíresebb „Öreg hölgyéhez”, az Eiffel-toronyhoz, mely az 1889-es világkiállításra épült és 300 méterével abban az
időben a világ legmagasabb építménye volt. Séta az Eiffel-torony lábainál
futó Mars mezőn, mely a város számos népszerű, gyönyörű zöld parkjának egyike, ahol a helyiek szeretik pihenéssel, füvön üldögéléssel, piknikkel
tölteni az időt. Visszautazás a szállodába metróval.

5. nap

Reggeli után kijelentkezés a szállodából. Szabadprogram, majd transzfer
a repülőtérre, hazautazás Budapestre
repülőgéppel a délutáni órákban.

2022. március 11-15.
Kétágyas szobában 229 000
Egyágyas szobában 299 000
2022. április 6-10.
Kétágyas szobában 249 000
Egyágyas szobában 329 000
2022. május 24-28.
Kétágyas szobában 259 000
Egyágyas szobában 339 000
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Hajókázás a Szajnán
9 000
Louvre
29 000
Minimum létszám: 10 fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Foglalja le kanári-szigeteki utazását
a kanariszigetek.utazas.hu honlapon!
Üdülések széles választéka
az Atlanti-óceán egzotikus szigetein.

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura.

…mert biztosan utazik!

Provence
A francia Riviéra és Monaco

Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
körutazás

AVIGNON
GORDES
ROUSSILLON

ARLES

AIX-EN-PROVENCE

MONACO

NIZZA
MARSEILLE

ÈZE

CANNES

1. nap • Budapest –
Nizza – Marseille

Elutazás Budapestről Nizzába repülőgéppel. Érkezés után transzfer a Provence kapujaként is emlegetett történelmi emlékekben gazdag,
nyüzsgő, mediterrán hangulatú Marseille-be, Franciaország második legnagyobb városába. Panoráma városnézés, mely során az óváros, a VieuxPort – a régi kikötő, a tengerparton
végig nyúló Corniche sugárút és a
Notre-Dame de la Garde Bazilika látható, ahonnan káprázatos kilátás nyílik a városra. Szállás Marseille-ben

2. nap • Marseille – Aix-enProvence – Avignon – Arles

Reggeli a szállodában, majd utazás
Aix-en-Provence-ba, a művészek,
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Európa

a szökőkutak és a diákok városába.
Számos festő alkotott itt, köztük a
legismertebb Paul Cézanne volt, akinek emlékét megannyi helyszín őrzi a
városban. Séta a város központjában,
a hangulatos, XVI.-XVII. századi házakkal szegélyezett utcákon és a csobogó szökőkutak között, melyekből
több mint 80 díszíti a várost. Kóstolás
a hagyományos, provence-i édesség,
a többszáz éves múltra visszatekintő
calisson finom mandulás hajócskáiból. Továbbutazás a középkorban a
pápák székhelyéül szolgáló Avignonba, ahol látogatás Európa egyik legfontosabb gótikus palotájában, a pápai palotában, majd a híres avignoni híd, a Saint-Bénezet híd megtekintése. A hidat a XII. században kezdték
el építeni, de a Rajna áradása többször
elsodorta, így építése a XVII. században félbemaradt, sosem készült el.
Továbbutazás Arles-ba, ahol szállás.

3. nap • Arles – Gordes –
Roussillon

Reggeli a szállodában, majd Arles felfedezése, ahol az I. században épült,
az ókorban gladiátorharcoknak helyszínt adó római amfiteátrum, a színház és a Lamartine téren álló, Vincent Van Gogh által bérelt, többször
megfestett híres sárga ház is látható. A festő számos képét ihlették a város helyszínei, mint például az arles-i
híd. Továbbutazás a Luberon Nemze-

ti Parkba, mely Provence karakterét
adja: romantikus völgyek és öreg falvak szegélyezik. Megálló Gordes-ban,
egy sziklaszirtre épült faluban, mely
a Franciaország egyik legszebb faluja
címet is elnyerte. Az elismerést impozáns erődkastélyának és a templom
árnyékában épült kőházakkal szegélyezett hangulatos utcácskáinak
köszönheti, mely olyan híres festőket ihletett meg, mint Chagall és Vasarely. Látogatás a levendulamezőkkel körülvett román kori sénanque-i
ciszterci apátságban, mely megan�nyi provence-i témájú kép főszereplője. A kolostort ma is szerzetesek lakják, akik mézet állítanak elő
és levendulát termesztenek. Megálló
Roussillon-ban, melyet Provence Coloradójának is neveznek, mert a környező kőbányák okkerlerakódása miatt az épületek homlokzatának szín
árnyalata a világos sárgától a sötét
vörösig változik. Látogatás egy levendula lepárlóban, majd visszautazás
Arles-ba, ahol szállás.

4. nap • Arles – Cannes – Nizza

Reggeli után utazás Nizza irányába. Útközben megálló Cannes-ban, a
filmfesztiválokról ismert elegáns tengerparti városban, ahol látogatás a filmekből ismerős tengerparti sétányon,
a kikötőben, és a Suquet-dombon
fekvő középkori óvárosban. Továbbutazás és szállás Nizzában.

Eze, francia Riviéra

7. nap • Nizza
5. nap • Nizza – Monaco – Eze

Reggeli a szállodában, majd délelőtt gyalogos városnézés mely során
séta a híres tengerparti sétányon, a
Promenade des Anglais-en, a helyi
tradicionális francia piacon, a Massena téren, az I. Albert parkban, és az
óváros színes, szűk és nyüzsgő utcácskáin. Utazás a Monacói Hercegségbe, a világ második legkisebb, és
egyben legsűrűbben lakott országába. Séta a luxusüzletekkel övezett
óvárosban, majd a Formula-1 autóverseny egy szakaszán és a Herkules
kikötőben, ahol számos szuperjacht
horgonyoz. A híres kaszinót gyönyörű kertek és luxusüzletek veszik körül. Visszaúton megálló Eze-ben, egy
hegytetőre épült elbűvölő középkori falucskában, ahonnan bámulatos
panoráma tárul a francia Riviérára.
Visszautazás Nizzába.

6. nap • Nizza (Antibes – Grasse)

Reggeli a szállodában, szabadprogram a mesés francia Riviéra egyik legszebb városában, Nizzában. Fakultatív
programlehetőség: kirándulás Antibes
hangulatos, középkori tengerparti városkájába, mely sok művésznek szolgált lakhelyéül és múzsájául. Legismertebb közülük Pablo Picasso, kinek
múzeumában számtalan híres műve megcsodálható. Délután látogatás
Grasse-ban, a parfümgyártás fővárosában. A tengerszint felett 400 méter magasan fekvő óvárosban bájos
XVII. századi házak sorakoznak, főterén egy háromszintes szökőkút, a XVIII. századi óratorony, és a román stílusú XI. századi Notre-Dame-du-Puy de
Grasse katedrális látható. Látogatás
egy parfümgyárban, ahol ismerkedés
a parfümgyártás történetével és folyamatával. Visszautazás Nizzába.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Nizza – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbus�szal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok és kirándulások a
szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Egész napos szabadprogram, pihenés a tengerparton. Délelőtt fakultatív lehetőség nyílik a Matisse Múzeum
megtekintésére az idegenvezetővel (a
múzeumba helyi buszjárat közlekedik, a belépő a helyszínen fizetendő).
Henry Matisse 35 évet töltött nizzai
villájában és számos alkotása származik ebből az időszakból, többek között a villa ablakából festett festményei. Szállás Nizzában.

8. nap • Nizza – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel Budapestre.

2022. március 22-30.
Kétágyas szobában 429 000
Egyágyas szobában 549 000
2022. május 3-10.,
szeptember 27. – október 4.
Kétágyas szobában 469 000
Egyágyas szobában 596 000
2022. július 5-12.
(levendulavirágzás idején)
Kétágyas szobában 499 000
Egyágyas szobában 659 000
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív program ára
Antibes-Grasse
39 000
Minimum létszám: 10 fő

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
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Ismeretlen Szicília

TAORMINA

CEFALÚ
ETNA

CATANIA
AGRIGENTO
RAGUSA

1. nap • Budapest – Catania –
Taormina

Elutazás repülőgéppel Budapestről
Cataniába. Megérkezés délután, majd
transzfer a szállodába. Szabadprogram és szállás Taormina környékén.

2. nap • Taormina – Ragusa –
Siracusa

Elutazás Ragusába, ahol egy XVII. századi földrengés következtében épült
újjá a két részből álló város és kapta
ma is ragyogó barokk arculatát. Napjainkban az UNESCO Világörökségéhez tartozik. A San Giorgio-templom,
a San Giovanni Battista-katedrális és
még számtalan templom és köztér
tartozik látványosságai közé. A barok-
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Európa

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Pihenés

3. nap • Taormina – Etna

PALERMO
MONREALE

Kultúra
és látnivaló

SIRACUSA

kon kívül gótikus, rokokó és neoklas�szicista épületek is felfedezhetők a
városban. Továbbutazás Siracusába, amely Cicero szerint a „legnagyobb
görög város és mind közül a leggyönyörűbb”. Korinthoszi görög telepesek alapították, Szicília legősibb városa, mely számtalan görög és római
emlékkel büszkélkedhet. Ezek közül
a legismertebbek közé tartozik a görög színház és a római amfiteátrum,
mely egykoron gladiátorok küzdelmének és állatviadaloknak adott otthont. Siracusa eredeti városközpontja egy kis szigetre épült, ez volt Ortigia.
Rövid séta az Ortigia-sziget hangulatos, szűk utcácskáin. Szabadprogram.
Szállás Taormina környékén.

Reggeli után elutazás a világ egyik legnagyobb működő vulkánjára, az Etnára, amennyiben az időjárás engedi 2000 m magasságig (autóbusszal).
Jelenlegi magassága 3329 méter, ami
állandóan változik a kitörések miatt. A
3000 méter magasan található kráter
fakultatív lehetőségként, helyszíni fizetéssel, dzsippel közelíthető meg. Továbbutazás Taorminába, séta Szicília egyik
legszebb kisvárosában, a Csontváry által is megfestett görög színház megtekintésével. A tenger fölé magasodó hangulatos óváros gyönyörű panorámájával, a keskeny kis utcák, elegáns üzletek
garantáltan elbűvölik az oda látogatókat. Szállás Taormina környékén.

4. nap • Taormina – Cefalú

Reggeli, majd továbbutazás a sziget nyugati felére, Cefalú üdülővárosba, mely egy
csodás tengeröböl mentén terül el, látványát már messziről jelzi egy hatalmas sziklahegy és a rajta álló XII. századi
dóm. Cefalúban hosszú tengerparti sétány, középkori óváros és kis üzletek várják a látogatót. Délután szabadidő, séta a
városban, pihenés a tengerparton. Szállás Cefalúban.

henés Cefalúban. Délután fakultatív program: látogatás Corleonéban,
utazás autóbusszal. A kisváros Palermótól 60 km-re fekszik a hegyek között, a kis főtér és az Antimaffia Intézet meglátogatása, séta a városkában. Szállás Cefalúban.

7. nap • Cefalú – Agrigento –
Piazza Armerina –
Taormina környéke

Korai reggeli után elutazás a szárazföld belseje felé, városnézés Agrigentóban és a Templomok völgye meglátogatása, ahol hét dór stílusban épített
fenséges templom látható. Ezek az

emlékek a Görögországban láthatókon kívül a legjobban megőrzött ókori
görög épületek. Látogatás a Concordia
templomnál, amely majdnem teljes
épségben megmaradt, majd továbbutazás Piazza Armerina környékére,
ahol a Villa Romana del Casale megtekintése, melyben lenyűgöző IV. századi mozaikok találhatók. Szállás Taormina környékén.

8. nap • Catania – Budapest

Délelőtt szabadprogram, majd transzfer a repülőtérre. Hazautazás Budapestre repülőgéppel, érkezés a késő
délutáni órákban.

5. nap • Cefalú
(Monreale – Palermo)

Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Monrealéba, ahol az aranyozott
mozaikokkal díszített katedrális megtekintése, majd városnézés a sziget fővárosában, Palermóban. A város viharos történelmét nagyban meghatározta stratégiai elhelyezkedése, a föníciaiaktól a Bourbonokig számos hatalom
uralma alatt állt. Köszönhetően a sokféleségnek, az évszázadok csodás építészeti emlékeket hagytak maguk
után, melyek megtekintésére egy városnéző program csupán ízelítőt ad:
Dóm, Conca D’Oro, Capella Palatina,
Chiesa degli Eremiti. Szállás Cefalúban.

6. nap • Cefalú (Corleone)

Reggeli, majd szabadporgram és pi-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Catania – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a
körutazás során légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, helyi idegenforgalmi adó, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Cefalú

2022. április 16-23.,
június 18-25.
Kétágyas szobában 459 000
Egyágyas szobában 519 000
2022. október 22-29.
Kétágyas szobában 439 000
Egyágyas szobában 509 000
Minimum létszám: 20 fő
Félpanzió felára

65 000

Fakultatív programok árai
Palermo és Monreale 39 000
Corleone
22 000
Minimum létszám: 15 fő

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
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Vadregényes Szardínia
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

MADDALENA-SZIGETEK
OLBIA

CASTELSARDO
ALGHERO
NEPTUN-BARLANG
MAMOIADA

ORGOSOLO

BOSA
GIARA-FENNSÍK

BARUMINI

CAGLIARI

1. nap • Budapest – Cagliari

Elutazás repülőgéppel Budapestről.
Városnézés Cagliariban, mely már a
föníciaiak által is lakott település volt.
Először a flamingótelepek megtekintése a Molentargius mocsárvidéken,
majd utazás az Urpin-hegy tetejére,
ahonnan a várost körbeölelő 360 fokos panoráma tárul az utazók szeme elé. Gyalogos séta az óvárosban a
római amfiteátrummal, a Szardíniai
Régészeti Múzeummal (kívülről), majd
a Szent Pongrác-torony előtt elhaladva az impozáns katedrális megtekintése, mely márványberakásos padlózatáról és altemplomának hatszáz
faragott mennyezeti kőrózsájáról híEurópa

Természeti
látnivalók

res. A Santa Croce egykor zsidók lakta
negyedén, az Elefánt tornyon és a város bevásárlóutcáin áthaladva a séta
a hangulatos kikötőnegyedben, a Riviérát idéző, pálmafák és kávéházak
szegélyezte Via Román ér véget. Ezt
követően látogatás egy helyi borospincészetbe, ahol borok és jellegzetes
szárd specialitások (sajt, sonka, kolbász, olívabogyó) kóstolója vár az utazókra. Szállás Cagliariban vagy környékén.

2. nap • Barumini – Giara-fennsík

PULA
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Pihenés

Elutazás Baruminibe, ahol a titokz ato s S u N u rax i nu rág - k o m p le xum megtekintése, mely 1996 óta az
UNESCO Világörökség része. A csonka
kúpra hasonlító négyezer éves megalit-kori erődítményt óriási bazaltkövek egymásra helyezésével építették
kötőanyag nélkül, un. küklopikus falazással. Kb. 50 perces séta a nurág belsejét is megtekintve (kényelmes cipő
szükséges a meredek lépcsőfokok miatt). Továbbutazás a Giara-fennsíkra, mely 600 méter magasan fekszik
egy kialudt vulkán tetején. Ismerkedés
az itt található nemzeti park különleges és ritka növény- és állatvilágával,
többek között a karthágói időkben betelepített kisméretű vadlovak rezervátumával. Szabadtéri piknikebéd szárd
finomságokkal (helyi sonka, kolbász,
zöldségfélék, szárd kenyér stb.) és helyi borok kóstolásával. Szállás Cagliariban vagy környékén.

3. nap • Mamoiada – Orgosolo
– Supramonte-hegy

Reggeli után elutazás Barbagia régió
szívébe, Mamoiada városkába. A hagyományos szárd maszkok múzeumának (Museo delle Maschere Mediterranee) megtekintése, mely során
ismerkedés a maszkkészítés ősi hagyományával, a maszkokkal és öltözékekkel, valamint történetükkel. Továbbutazás a sziget vad, belső hegyei
közé, Orgosolo jellegzetes kis városába. Szabadtéri ebéd ízletes helyi termelői ételekből a Supramonte hegyen,
gyönyörű vidéken a helyi pásztorok
társaságában. Az ebédet a pásztorok
zenéje, éneke és tánca kíséri, melyhez
csatlakozhatnak a vendégek is. Orgosolo nevéhez számtalan legenda
fűződik, egykor a törvények elől menekülő banditák menedéke volt, akik
a gazdagok javait a szegények között
osztották szét. Leghíresebb látnivalói a muralesek, azaz színes falfestmények. Az első színes ábrák mintegy
30 évvel ezelőtt jelentek meg egy helyi rajztanár munkája nyomán, és azóta is évről évre új alkotások születnek változatos témákban. Szállás Olbia környékén.

4. nap • Olbia (Maddalenaszigetek)

Egész nap pihenés és kikapcsolódás
Olbia festői tengerpartján. Fakultatív
programlehetőség: egész napos hajókirándulás a környező Maddalena-szi-

Nuraghe

getekre. Az öt nagyobb szigetből álló Maddalena-szigetcsoport Szardínia
északkeleti részén fekszik, a Földközi-tenger híres és védett tengeri nemzeti parkja. Itt található a Caprera sziget, ahol Garibaldi élete utolsó éveit töltötte, valamint a Spiaggia Rosa, a rózsaszín part, amely nevét egyedülálló
rózsaszín homokjának köszönheti. A
szigetcsoport felfedezése fürdéssel,
búvárkodással egybekötve. Egyszerű szárd tésztaebéd a fedélzeten (italok és egyéb ételek a fedélzeten helyszíni fizetéssel fogyaszthatók). Rövid
séta Maddalena-sziget központjában.
Visszatérés a kikötőbe a késő délutáni
órákban. Szállás Olbia környékén.

5. nap • Castelsardo – Alghero

Reggeli után utazás a bájos Castelsardóba. A XII. századtól Castel Genova
néven emlegetett erődítményt és falvat a genovai Doria család alapította,
sokáig Szardínia legfontosabb északi védelme és kikötője volt. Az erődítmény falának tetejéről csodálatos panoráma nyílik az Asinara-öbölre. További látnivalók: Szent Mária-templom, Remete Szent Antal-katedrális,
városháza. Továbbutazás Algheróba, melynek várfallal körülvett óvárosa ma is őrzi építészetén a 400
éves katalán-aragóniai befolyást. Alghero szűk utcácskáival, pálmafákkal szegélyzett romantikus kikötői
sétányával és hosszan húzódó homokos partjával kétségtelenül Szar-

dínia egyik legszebb városa. Séta a
városban a Torre del Porta, a Szent
Ferenc-katedrális, a Palazzo d’Albis és
a további jeles látnivalók érintésével.
A város ötvösüzleteiben védett vörös
korallból készült, illetve jellegzetes filigrán arany és ezüst ékszerek kaphatók. Szállás Algheróban.

6. nap • Neptun-barlang – Bosa

Reggeli után kirándulás a Neptun-barlanghoz. Szardínia egyetlen tengerről nyíló cseppkőbarlangjának felfedezése motoros hajóval (kb. 3 órás program). Továbbutazás a nyugati partvidékre, Bosába, a színek városába, mely
a Temo – Szardínia egyetlen hajózható folyójának partján fekszik. A hegyek és a tenger közt fekvő ékszerdoboz város Olaszország legszebb középkori városkái között van nyilvántartva,
mely festői színes házainak, XII. századi várának, hangulatos macskaköves
utcáinak, kézműves negyedeinek és
lankás bortermelő vidékének köszönhető. Főbb látnivalói a város fölé magasodó 1112-ben épült Castello Malaspina
– az egy egykor a befolyásos Malaspina család tulajdonában álló középkori
erőd, a Nostra Signora di Regnos Altos
templom, melynek falát XV. századi
katalán freskók díszítik, a XV. században épült, barokk jegyeket is magán viselő katedrális. Itt termelik a híres malvasia nevű bort, mely a városnéző séta
után megér egy kóstolót. Szállás Cagliari környékén, a tengerparton.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel
Budapest – Cagliari – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db
feladott poggyásszal, valamint a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal,
7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, valamint két szabadtéri ebéddel és egy borkóstolóval, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, helyi idegenforgalmi adó,
helyi magyar idegenvezető a szardíniai tartózkodás alatt (a repülőúton nem kíséri idegenvezető a csoportot).
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

7. nap • Pula (Nora)

Szabadprogram strandolásra, fürdőzésre, vagy fakultatív kirándulás Norába az antik világ nyomában, ebéddel. Utazás a közeli Nora városába,
ahol a román kori Szent Efisio-templom, majd a föníciaiak által az i. e. VIII. században alapított, a rómaiak alatt
is virágzó település romjainak megtekintése. Az oszlopos, átriumos házak, termek, a csodálatos mozaikpadlók, a színház, a fürdő, a fórum és a kikötő maradványai túlnyomórészt remek állapotban maradtak fenn. Séta
a hangulatos színes Pula városkában
emléktárgyak vásárlási lehetőségével,
majd házias szárd ebéd egy közeli agriturismo-birtokon, ahol megtapasztalhatók a szívélyes szárd vendéglátás
örömei és a helyi gasztronómia jellegzetes ízei. Szállás Cagliari környékén,
a tengerparton.

8. nap • Cagliari - Budapest

Transzfer a repülőtérre, elutazás repülőgéppel Cagliariból Budapestre.

2022. május 18-25.
Kétágyas szobában 639 000
Egyágyas szobában 819 000
Gyermek pótágyon
(2–12 éves)
509 000
2022. szeptember 14-21.,
október 19-26.
Kétágyas szobában 659 000
Egyágyas szobában 859 000
Gyermek pótágyon
(2–12 éves)
519 000
Minimum létszám: 20 fő
Félpanzió felára
(5 vacsora)

62 000

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Fakultatív programok árai
Maddalena-szigetek
hajóval
34 000 Ft/fő
Nora-Pula
28 000 Ft/fő
Minimum létszám: 6 fő

Európa
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Dél-Olaszország titkai: Puglia
Tengerparti pihenéssel

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető
Pihenés

3. nap • Vieste (Gargano-félsziget)

VIESTE

kos vagy aprókavicsos
strand nagyszerű kikapcsolódást kínál. Fakultatív programlehetőség:
MONTE
SANT’ANGELO
elutazás az UNESCO Világörökség részét képező Monte Sant’Angelóba,
TRANI
BARI
POLIGNANO
amelynek bájos, fehérA MARE
re meszelt házai a hegyALBEROBELLO
o lda lo n he lye z ke dne k
LOCOROTONDO el. Olaszország egyetlen
tölgy- és bükkfaerdője,
MATERA
a Foresta Umbra szélén
1. nap • Budapest – Bari –
található kisváros páratlan kilátást
Vieste
nyújt a Manfredóniai-öbölre. Monte
Délelőtt elutazás Budapestről átszál- Sant’Angelo kiemelkedő keresztény
lással Bariba. Megérkezés után transz- zarándokhely Olaszországban az I.
fer a Vieste környéki szálláshelyre.
Anjou Károly által építtetett Mihály
arkangyal szentélyével, ahol a le2. nap • Vieste (Monte Sant’Angelo) genda szerint megjelent Mihály arReggeli, majd pihenés a tengerpar- kangyal és Isten szavát tolmácsolta,
ton, vagy séta Gargano „fővárosá- mely szerint a barlang változzon át
ban”, Viestében, ahol a sziklafalakra keresztény templommá. A barlangépült középkori óváros kis utcácskái, ban épült, XI. századi freskók maradüzletek, hangulatos kávézók és ét- ványaival díszített kápolna meglátotermek várják a látogatókat. Vieste a gatása után séta a történelmi városGargano-félsziget legkeletibb részén központban, ahol Rothari longobárd
fekszik, festői kilátással és tájakkal, király sírhelye, a XI-XII. századi Sana csodálatos Gargano Nemzeti Park ta Maria Maggiore-templom és a X.
kal övezve. A szálloda tengerpar- században épült normann-aragóniti strandja, valamint a Vieste környé- ai vár is található. Szállás Viestében,
kén található több mint 20 homo- vagy környékén.
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Pihenés a tengerparton vagy fakultatív
programlehetőség: hajókázás a Gargano-félsziget öblökkel, sziklákkal és
barlangokkal tűzdelt partvidéke mentén. A Vieste kikötőjéből induló motorcsónakos hajókirándulás a félsziget
legendás szikláit (Pizzomunno, Zagare) és Gargano legszebb tengeri barlangjait érinti, amelyek csak a tengerről láthatók. A rájuk jellemző formák,
színek vagy a hozzájuk kapcsolódó
anekdoták alapján a halászok által
„megkeresztelt” barlangok megtekintése. A kirándulás során pihenés egy
festői öbölben és fürdési lehetőség a
tenger kristálytiszta vizében. Amen�nyiben a nem megfelelő időjárás esetén a hajókirándulás nem indul, látogatás a Gargano Nemzeti Parkban és
a Gargano-félsziget igazgyöngyének
tartott, festői Peschiciben. Szállás Viestében vagy környékén.

4. nap • Vieste – Trani – Bari

Reggeli után továbbutazás Trani városán keresztül Apuglia szívébe. Trani egy történelmi halászati kikötő Bari és Barletta között az Adriai-tenger
partján. A város a normanok alatt vált
fontossá, és II. Frederick alatt virágzott, aki a várat építtette. A dicsőséges
múltat idézik a történelmi központ
templomai és rezidenciái. A város fő
látványossága a román kori építészet kiemelkedő alkotása, a San Nicola Pellegrino katedrális, amely tengerparti elhelyezkedésével, lenyűgöző látványával uralja a várost. Séta a
hangulatos óvárosban, melynek házai
a környéken kitermelt trani márványból épültek. Szállás Bari környékén.

5. nap • Matera – Bari

Reggeli után egész napos kirándulás a
közeli Basilicata tartomány szép fekvésű városába, Materába, amely az
UNESCO Világörökség része és 2019ben Európa egyik kulturális fővárosa.
Az ősi falu, Sassi mészkőbe ásott házai, sikátorai, a kőtemplomok, teraszok
és kertek különleges és egyedülálló tájképe elvarázsolja az utazót, számos
filmrendezőt is inspirált már. A sziklába
vájt barlangtemplomok a középkorban
a szerzetesek befogadására szolgáltak, akik gyakorlatilag beásták magukat a hegy üregeibe és kis kápolnákat,
templomokat építettek a sziklákba, a
hegy belsejébe. Összesen 155 ilyen különleges barlangot tartanak számon a
város déli részén, sok közülük a bizánci építészet emlékét őrzi, korabeli freskókkal, díszítőelemekkel. A domboldalra épült házak, girbegurba utcák Krisztus korának szentföldi városképeire
emlékeztetnek. Látogatás egy, a lakosok szokásait felidéző, mindennapjaik
tárgyi emlékeivel berendezett barlanglakásban és egy barlangtemplomban.
Városnézés Bariban, az európai kereszténység egyik kiemelkedő búcsújáróhelye, a Szent Miklós templom meglátogatása. Séta a hangulatos belvá-

ros kis utcácskáin, nyitott ajtajú házak
között, ahol a helyi lakosok az utcán
ücsörögve készítik a Puglia egyik szimbólumának számító orecchiette (fülecske) tésztát. Szállás Bari környékén.

6. nap • Alberobello –
Locorotondo

Reggeli után kirándulás a trullik városába, Alberobellóba, amelyet a Puglia
régióra jellemző olajfaligetek és szőlőültetvények vesznek körül. Alberobello elsősorban a helyi kőből készült
hagyományos kupola alakú épületeiről ismert, amelyből a városban több
mint 1000 található, ezért az UNESCO
Világörökség részét képezi. A kis házak jellegzetes formájuk miatt valóban egyedülálló látványt nyújtanak,
mintha a mesebeli törpék országában
járnánk. Séta a különleges hangulatot
árasztó település utcácskáin, vásárlási lehetőség a helyi kézművesek által készített termékekből. Továbbutazás a tartomány másik mesés városába, Locorotondóba. Útközben bor és
tradicionális ételek kóstolója egy helyi birtokon. A kör alakú kis város fehérre meszelt kúptetős trulli házai
már messziről „világítanak” a zöld tájon. Locorotondo az Olaszország egyik

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Bari – Budapest útvonalon, átszállással, turista osztályon, 1 db
feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas
szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, helyi idegenforgalmi
adók, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, félpanzió, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Alberobello

legszebb falva címet viseli és festői
megjelenése mellett bortermeléséről
is híres. Szállás Bari környékén.

7. nap • Polignano a Mare –
Bari – Budapest

A menetrend függvényében kirándulás a különleges fekvésű, tengerparti
sziklákra épült Polignano a Mare-ba.
A barlangos-sziklás szakadék szélére épült tengerparti városka egyike
Puglia legszebb fekvésű és legfontosabb ősi településének. Képeslapra kívánkozik a tengerparti öböl látványa,
mellette az ég felé magasodó sziklákkal és rajta a városkával. Délután
transzfer Bari repülőtérére, hazautazás a menetrend szerint. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

2022. június 21-27.,
szeptember 24-30.
Kétágyas szobában 449 000
Egyágyas szobában 549 000
Minimum létszám: 15 fő
Félpanzió felára
(minimum
létszám: 10 fő)
72 000
Fakultatív programok árai
Monte Sant’Angelo
24 000
A Gargano-félsziget
hajóval
16 000
Minimum létszám: 10 fő

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
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Róma
Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

1. nap

Elutazás Budapestről Rómába repülőgéppel, átszállással. Megérkezés,
majd transzfer és rövid panoráma városnézés az örök városban az emblematikus látnivalók: az V. századi Santa
Maria Maggiore-bazilika, a Colosseum,
a Forum Romanum, a Capitolium, a
Piazza Venezia a Vittorio Emanuele-emlékművel és a Vatikán környékének érintésével, majd megállással
az Angyalvárnál. A szállás elfoglalása,
majd este szabadprogram. Szállás Rómában, belváros közeli szállodában.

2. nap

Reggeli a szállodában, majd félnapos
gyalogos városnézés helyi közlekedéssel. A Spanyol lépcső, a Piazza Navona, a Pantheon és a Trevi-kút felkeresése. Délután szabadprogram, vagy

fakultatív programlehetőségként Róma ókori emlékeinek megtekintése:
az egykori amfiteátrum, a Colosseum
megtekintése, melynek építését Titus
uralma alatt i.sz. 72-ben kezdték és
50-70 000 nézőt fogadhatott be. 404ben Honorius császár szüntette be a
véres mutatványokat, később kőbányának használták és számos palota épült köveiből. Később séta a Forum
Romanum területén, ahol ismerkedés
a császárság épen fennmaradt épületeinek, romjainak, mindennapjaival.
Szállás Rómában.

3. nap

Reggeli, majd egész napos szabadprogram. Délelőtt fakultatív programlehetőség helyi közlekedéssel: a Vatikáni Múzeum és a Sixtus-kápolna
megtekintése. A vatikáni múzeumok
a világ egyik leggazdagabb és legnagyobb műgyűjteményével rendelkeznek, köztük a leghíresebb a Michelangelo freskóival díszített Sixtus-kápolna és Raffaello stanzái, avagy pápai

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel
Budapest – Róma – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fedélzeti pog�gyásszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, repülőtéri transzferek, félnapos panoráma városnézés autóbusszal, félnapos gyalogos városnézés helyi közlekedéssel, 48 órás közlekedési bérlet, mellyel ingyenesen használhatók a római tömegközlekedési eszközök, idegenforgalmi adó és magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
*Kérjük, hogy jelentkezésüket a fakultatív programokra és a félpanzió igénylésére a megrendeléskor szíveskedjenek jelezni.
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lakosztályai, a quattrocento kiemelkedő műalkotásai. Délután fakultatív programlehetőség: a hangulatos
Trastevere negyed felkeresése. A Tras
tevere a város egyik legérdekesebb negyede, mely az ókortól kezdve lakott,
borostyánnal befuttatott pasztell házfalak, apró, keskeny utcák, közök, terek,
átjárók labirintusa. A környék felfedezése, köztük a gazdagon díszített Santa Maria in Trastevere templom, majd
ebéd vagy vacsora egy jellegzetes helyi étteremben. Szállás Rómában.

4. nap

Szabadprogram, majd transzfer a repülőtérre. Hazautazás Budapestre repülőgéppel a menetrend szerint.

2022. március 12-15.
Kétágyas szobában 199 000
Egyágyas szobában 229 000
2022. május 20-23.
Kétágyas szobában 219 000
Egyágyas szobában 249 000
2022. október 28-31.
Kétágyas szobában 249 000
Egyágyas szobában 279 000
Minimum létszám: 20 fő
Félpanzió felára

25 000

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Fakultatív programok árai
Ókori Róma
18 000 Ft/fő*
Vatikáni Múzeum
22 000 Ft/fő*
Trastevere
14 000 Ft/fő*
Minimum létszám: 15 fő

Athén
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
városlátogatás

jóshelyen látogatás az Apollón templom
maradványainál, valamint a múzeumban és a kincstárban. Szállás Athénban.

4. nap

1. nap

Elutazás Budapestről Athénba repülőgéppel. Az érkezést követően transzfer a szállodába, bejelentkezés. Szállás
Athénban.

2. nap

Reggelit követően félnapos panoráma
városnézés a görög fővárosban, melynek
főbb látnivalói: a fehér márványból épült
Panathinaiko Stadion, ahol 1896-ban az
első újkori Olimpiai Játékokat tartották,
a Zappeion és az Olümpiai Zeusz temploma, a neoklasszicista Venizelos sugár
út ahol az Akadémia, a Nemzeti Könyvtár és az Egyetem található, a Hadriá-

nusz Diadalív, a Parlament, és az ismeretlen katona sírja. Ezt követően a város
fölé magasodó fellegvár, az Akropolisz
megtekintése, ahol látogatás Athéné Niké templománál, az Erekhtheion szentélynél, majd Pallasz Athéné temploma,
a Parthenón megtekintése mely máig a
görög civilizáció szimbolikus jelképének
számít. Szállás Athénban.

3. nap

Reggeli a szállodában, majd szabad
program. Fakultatív programlehetőség:
egész napos kirándulás az ókori világ
központjába, Delphoi-ba. A Pharnas�szosz-hegy lábánál épült híres, ókori

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Athén – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db
feladott poggyásszal, transzferek légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai
szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, félnapos athéni városnézés belépővel az Akropoliszba, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, fakultatív programok, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás

Reggeli a szállodában, majd szabad
program. Fakultatív programlehetőség: Félnapos (4 órás) kirándulás a
Sounion-fokhoz: másfél órás autóút
során a tengerpart mentén, a Szaróni
öböl hangulatos falucskáin áthaladva érkezés az Attika félsziget legdélibb pontjához, az V. században épült
Posszeidon templomhoz. Épen maradt dór oszlopai több költőt, köztük
Lord Byront is megihlette.

5. nap

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre repülőgéppel.

2022. április 11-15., május 2-6.,
szeptember 19-23., október 24-28.
Kétágyas szobában 269 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 340 000 Ft/fő
Pótágyon
240 000 Ft/fő
Félpanzió felára
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Delphoi
39 000 Ft/fő
Sounion-fok
39 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő

Európa
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Ciprus
Csillagtúra és üdülés Afrodité szigetén
Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

LARNACA

PAPHOS
LIMASSOL

1. nap • Budapest –
Larnaca – Limassol

Elutazás Budapestről Larnacába repülőgéppel, a menetrend szerint. Érkezés után transzfer Limassolba, ahol a
szálláshely elfoglalása, majd este vacsora a szállodában.

Reggeli után látogatás Limassol középkori lovagvárában, ahol a szóbeszéd szerint 1192-ben, a sziget felfedezése után Oroszlánszívű Richárd
és Berengária hercegnő összeházasodott. Citromültetvények mellett elhaladva látogatás a középkori Kolossi várban, melyet a XIII. században a
kereszteslovagok építettek. Az egykori
városállam, a Kourion királyság területén megannyi ókori emlék található, így például a város színháza, lakóés közösségi épületek maradványai a
pogány és ókeresztény időszakból, a
gladiátorok háza, illetve számos mozaikpadló. Továbbutazás Omodos faluba, ahol bemutató a hagyományos
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Pihenés

Családi
utazás

ciprusi borkészítésből Ebéd egy helyi étteremben, majd szabadprogram,
vásárlási lehetőség a tradicionális faluban. Visszautazás Limassolba, ahol
vacsora és szállás.

TROODOS

2. nap • Limassol

Magyar
Idegenvezető

3. nap • Limassol (Nicosia)

Reggeli után egész napos szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: elutazás Nicosiába, a fővárosba, mely
Európában egyedülálló módon két ország fennhatósága alá is tartozik. A
görög fennhatóságú Dél-Nicosiában
a városnézés során a XVI. századi velencei városfalak, a Famagusta kapu,
a Szent János-katedrális, a Régészeti
Múzeum megtekintése, majd szabadidő az óvárosban. Határátlépés a török fennhatóságú Észak-Nicosiába. A
városnézés folytatása, mely során látogatás a Selimiye mecsetben, mely
egykor a Szent Zsófia-székesegyház
volt, valamint a XVI. századi Büyük
Han karavánszerájban. Visszautazás
Limassolba, ahol vacsora.

4. nap • Limassol
(a Troodos-hegység bizánci
kolostorai)

Reggeli után egész napos szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: reggeli után kirándulás a sziget legnagyobb
hegyvonulatához, a Troodos-hegységhez, ahol számos bizánci templom és
kolostor található. Látogatás a XI. századi Kykkos kolostorban, melyben a sziget leggazdagabb vallási gyűjteménye

található. A hercegek és vallási elöljárók mindig gondoskodtak a kolostorról,
így a szerzetesek az évszázadok alatt
sok kincset és vallási relikviát gyűjtöttek össze. A Kykkos kolostorban több értékes ikonosztáz is látható, melyek közül a legnagyobb tisztelet és érdeklődés
a feltételezhetően a XII. századból származó Szűz Mária ikont övezi. Továbbutazás az Agios Ioannis Lampadistis kolostorhoz. Az eredeti kolostor és a
mai UNESCO Világörökség részét képező komplexum valójában három templomból áll (Ioannis Lampadistis, Agios
Iraleidios, valamint egy latin kápolna),
amelyek mindegyike hatalmas fatető
alatt található. Ebéd egy helyi étteremben, majd délután látogatás az Agios Nikolaos tos Stegis kolostorban, melynek
falait a XI. – XVII. századból származó
képek, freskót borítják. Visszautazás Limassolba, ahol vacsora és szállás.

5. nap • Limassol

Reggeli után szabadprogram, a szálloda szolgáltatásainak kipróbálása. Fakultatív programlehetőség: egész napos
hajókirándulás a Földközi-tengeren,
mely során lehetőség nyílik fürdőzésre, sznorkelezésre, kenuzásra és napozásra a fedélzeten. A program részvételi díja tartalmazza a hajó fedélzetén
az ebédet (3 féle saláta, 5 főétel és gyümölcs választékkal), és az út ideje alatt
az italfogyasztást (gyümölcslevek és
bor, sör, egyéb üdítők). A hajókirándulás
a márciusi időpontban nem elérhető.

Büyük Han karavánszeráj

ahol a mitológia szerint az istennő a
tenger habjaiból kiemelkedve megszületett. Vacsora és szállás Limassolban.

7. nap • Limassol

Reggeli után szabadprogram, a szálloda szolgáltatásainak kipróbálása.

8. nap • Limassol – Budapest

Reggeli a szállodában, kijelentkezés
a szállodából, majd transzfer a repülőtérre és hazautazás repülőgéppel a
délelőtti órákban.

6. nap • Limassol – Paphos

Reggelit követően utazás az UNESCO
Világörökség részét képező Paphosba, ahol látogatás a hellén és a korai
római korból származó Királyok Sírjánál. Majd a város egykori legnagyobb
bazilikájának, a XIII. századi Hriszopolitissza bazilika romjainak megtekintése, melynek padlózatát remek állapotban fennmaradt színes mozaik borítja. A városnézés következő látnivalója Szent Pál oszlopa, ahol a legenda
szerint Pál apostolra 39 korbácsütést

mértek, mielőtt meg tudta téríteni a római helytartót, Sergius Paulust. A római időkből származó, görög mitológiai jelenetet ábrázoló mozaikok megtekintése. Továbbutazás Yeroskipou-ba,
ahol az ötkupolás, hatalmas freskókkal borított Ayia Paraskevi templom
látható. Ezt követően egy jellegzetes
ciprusi édesség, a lokum, más néven
szultánkenyér egyik helyi műhelyének meglátogatása. A visszafelé vezető
úton megálló Afrodité, a szerelem és a
szépség istennőjének festői szikláinál,

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Larnaca – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott
poggyásszal, valamint a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 7 éjszaka szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban, félpanzióval, ebéd Omodosban, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2022. március 11-18.
Kétágyas szobában 379 000
Egyágyas szobában 464 000
Pótágyon
329 000
2022. április 22-29.
Kétágyas szobában 399 000
Egyágyas szobában 468 000
Pótágyon
336 000
2022. május 15-22.
Kétágyas szobában 419 000
Egyágyas szobában 548 000
Pótágyon
353 000
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
Nicosia
25 000
Troodos hegység
ebéddel
45 000
Hajókirándulás
25 000
Minimum létszám: 10 fő
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Georgia
Az építészet és a különleges
borok kedvelőinek

felé, Goriban, Sztálin szülővárosában
a világ egyetlen Sztálin múzeumának megtekintése. Megérkezés késő
délután Tbiliszibe és vacsora egy helyi
étteremben. Szállás Tbilisziben.

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

3. nap • Tbiliszi – Mukhrani –
Tbiliszi

Reggeli után gyalogos városnézés keretében ismerkedés Tbiliszi látnivalóival: a XII.
ANANURI
s z á z ad b a n a la p ít o t t
KUTAISI
GORI
Metheki templom, a zsiMUKHRANI
TELAVI
TSINANDALI
nagóga, a Béke hídja, az
UPLISZCIHE
SIGHNAGHI
SAGAREDJO
Ancsiszkati templom, a
KASPI
MCHETA TBILISZI
Narikala erőd, majd az
óvárosban elhelyezkedő
1. nap • Budapest – Kutaiszi
kénes fürdő megtekintése. Délután láElutazás repülőgéppel Budapestről ké- togatás a főváros környékén elhelyezső este Kutaiszibe.
kedő Chateau Mukhrani borászatba. A
történelmi kastély falai között 1878-ra
2. nap • Kutaiszi – Gori –
nyúlnak vissza a borkészítés hagyoUpliszcihe – Tbiliszi
mányai. Borkostoló során ismerkeHajnali érkezés után utazás Tbiliszibe. dés a borászat méltán híres boraival.
Pihenő Goriban, majd utazás Uplisz- Szállás Tbilisziben.
cihébe. A sziklába vájt város az egyik
legfontosabb antik település Grúziá- 4. nap • Tbiliszi – Ananuri –
ban. Itt haladt el a Selyemút egyik ága. Sztepancminda – Gergeti –
A város több ezer éven keresztül lakott Tbiliszi
volt és több mint 700 mesterségesen Reggeli a szállodában, majd az Anvájt „épületet” számlált. Úton Tbiliszi anuri erőd- és templomkomplexum
SZTEPANCMINDA
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GERGETI

felkeresése. Ebéd egy helyi családnál, ahol az utazók megtapasztalhatják a grúz vendéglátás hagyományait. Továbbutazás Sztepancminda térségébe, a 2170 méter magasan fekvő
Gergeti Szentháromság templomhoz.
Tiszta idő esetén lenyűgöző kilátás
nyílik innen az egyik legmagasabb
kaukázusi vulkánra, az 5047 méter
magas Kazbegire. Visszatérés és szállás Tbilisziben.

5. nap • Tbiliszi – Telavi –
Tsinandali – Tbiliszi

Reggeli után utazás Grúzia leghíresebb borrégiójába, Kakhetibe. Borkóstolás és ebéd a Kaukázus lábánál elhelyezkedő régió egyik meghatározó borászatában. A Mosmieri borászat
az évszázadok óta alkalmazott technológiával készíti borait. Délután Alexander Chavchavadze múzeumának
megtekintése Tsinandaliban. A grúz
romantika atyjának tartott költő híres
arisztokrata és császári tábornok volt
a XIX. században. Szállás Tbilisziben.

6. nap • Tbiliszi – Sighnaghi –
Sagaredjo – Tbiliszi

Reggelit követően utazás Sighnaghiba. A szerelem városának is nevezett

Tbiliszi

településről jó idő esetén gyönyörű kilátás nyílik az Alazani-völgyre, a szőlőtermő területekre és a Kaukázus
csúcsaira. A város megismerése után
rövid szabadidő nyílik a város egyéni felfedezésére, valamint az ebéd elfogyasztására. A visszafelé úton látogatás egy helyi borászatban, amely
tradicionális eljárással készíti borait.
Szállás Tbilisziben.

7. nap • Tbiliszi – Mcheta –
Kaspi – Kutaiszi

Reggeli után látogatás Mcheta-ba,
Grúzia ősi fővárosába és vallási központjába. A városnézés során a Jvari és a Szvetichoveli székesegyház
megtekintése. A Szvetichoveli (Elő
Oszlop) székesegyház a grúz ortodox
egyház központja és az ország má-

sodik legnagyobb egyházi épülete. Továbbutazás Kaspiba, ahol egy helyi
borászat meglátogatása. Az új generációs borkészítési eljárást alkalmazó borászat megtekintése után utazás Kutaiszibe. Vacsora a szállodában. Szállás Kutaisziben.

8. nap • Kutaiszi – Gelati –
Kutaiszi

Reggeli után látogatás Kutaiszi élelmiszerpiacán, ahol a város környéki
gazdák kínálják friss sajtjaikat, zöldségeiket, gyümölcseiket eladásra. A
délelőtti városnézés során a Bagrati székesegyház és a Gelati kolostor
megtekintése. A ma már UNESCO-védelem alatt álló épületegyüttes Grúzia fénykorában épült a XII. században. A kolostor és a hozzá kapcsolódó

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Kutaiszi – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db
feladott poggyásszal, a körutazás alatt autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi
besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban,
reggelivel, 3 ebéd, 3 vacsora, a programleírás szerinti belépők és borkóstolók,
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

akadémia sokáig az ország kulturális és szellemi központja volt. Tanítottak itt többek között kánon-jogot, de a
komplexumnak volt csillagvizsgálója is. Kérésére itt temették el IV. (Építő)
Dávid grúz királyt. Ebéd után szabadprogram. Szállás Kutaisziben.

9. nap • Kutaiszi – Budapest

Transzfer a repülőtérre a kora reggeli
órákban, majd hazautazás repülőgéppel Budapestre.

2022. május 16-24., június 13-21.,
szeptember 12-20.
Kétágyas szobában 489 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 625 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő

Európa
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Törökország
Kappadókia csodái
Természeti
látnivalók
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

ANKARA

GÖREME
UCHISAR
KAYMAKLI

ANTALYA

1. nap • Budapest – Ankara

Elutazás Budapestről a reggeli órákban
menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Ankarába. Érkezést követően transzfer a szállodába, szabad program. Vacsora és szállás Ankarában.

2. nap • Ankara – Göreme

Reggeli után gyalogos városnézés
Ankara belvárosában, majd látogatás
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az Anatóliai Civilizációk Múzeumában. A múzeum Kis-Ázsia történetének világhírűvé vált, különlegesen
gazdag régészeti gyűjteménye az őskortól a bizánci korszakig. Délutáni
órákban látogatás az Ihlara-völgyben,
amelynek kb. 100 méteres mélységét a Melendiz-folyó vájta ki több ezer
évvel ezelőtt a vulkáni kőzetbe. A IV.
századtól kezdődően remeték, majd
keresztények lakták a völgyet, akik az
őket üldöző rómaiak elől menekültek
ide. Az ösvényeken sétálva számos
barlanglakásba és színes freskókkal
díszített templomba lehet bepillantani. Vacsora és szállás Ürgüpben.

3. nap • Göreme – Zelve – Uchisar

Reggeli után a mesés Kappadókia felfedezése következik. A különböző keménységű vulkáni tufából a szél és a

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

4. nap • Avanos –
Kaymakli – Konya

Reggeli után utazás Avanosba. A városban élő fazekasok évszázadok óta
a helyben található vörös agyagból készítik csodaszép és hasznos kerámiaedényeiket. Látogatás egy helyi műhelyben. Délután Kaymakli, a föld alatti
város megtekintése. A mélyben kialakított több szintű barlangrendszerben
akár 3500 ember is élhetett. Vacsora
és szállás Konyában

Aspendos

5. nap • Konya – Antalya

Reggeli után látogatás a Mevlana
Múzeumban, majd városnézés Konya belvárosában. Utazás Antalyába
a Taurus hegységen keresztül. Vacsora és szállás Antalyában.

6. nap • Aspendos – Perga

Aspendos, Anatólia szinte tökéletesen
megmaradt ókori-római színházának

megtekintése. Monumentális nézőterén egyszerre mintegy 15.000 ember
is kiválóan hallhatja a színpadi előadást. Ezt követően Perga felfedezése,
mely egykoron nemcsak politikai és
kereskedelmi, hanem vallási és kulturális központ is volt. Délután látogatás
a 18 méter magas Kursunlu vízeséshez, melyet csodálatos környezet vesz
körül. Vacsora és szállás Antalyában.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Ankara és Antalya – Budapest útvonalon átszállással,
turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos
szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a felsorolt programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

7. nap • Antalya – Budapest

Reggeli után szabadidő, majd kora
délután transzfer a repülőtérre. Vis�szautazás, átszállással Budapestre.
Érkezés a kora esti órákban.

2022. május 16-22.,
szeptember 19-25., október 10-16.
Kétágyas szobában 320 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 345 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
Török est
12 000 Ft/fő
Antalya városlátogatás 15 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
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Isztambul
A Boszporusz partján

Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

központja volt (a látogatás nem tartalmazza a belépést a hárembe). Este vacsora a szállodában.

1. nap

Elutazás Budapestről Isztambulba repülőgéppel, a délelőtti órákban. Transzfer a szállodába, bejelentkezés. Látogatás a közel 4000 üzletből álló Fedett
Bazárban. Este vacsora a szállodában.

Boszporusz tengerszoroson. A szoros
két oldalán paloták, villák és erődök láthatók. Visszautazás a szállodába, ahol
vacsora és szállás. Fakultatív esti programlehetőség: török folklór program vacsorával, korlátozott italfogyasztással.

2. nap

3. nap

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív
programlehetőség: délelőtt látogatás a
Szulejmán-mecsetben, Isztambul második legnagyobb mecsetében, majd a
Fűszerbazár megtekintése. Ezt követően ebéd egy helyi étteremben. Délután látogatás a Dolmabahce palotában, mely 1856-1923 között az Oszmán
Birodalom adminisztratív központja volt. Majd hajókázás az Aranyszarv
öbölből az Európát és Ázsiát elválasztó

Reggeli után egész napos gyalogos
városnézés az óvárosban, ahol az ezer
évig a kereszténység központjaként
működő Hagia Sophia, a XVII. században, Ahmed szultán által épített Kék
mecset, majd a bizánci időkben rendezett versenyek helyszíne, a hippodrom megtekintése, majd ebéd. Délután az 1468-ban épült Topkapi Palota meglátogatása, mely több száz évig
az Oszmán birodalom adminisztratív

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás közvetlen repülőjárattal Budapest – Isztambul – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, repülőtéri transzferek autóbusszal, egész napos városnézés a szükséges belépőkkel és ebéddel,
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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4. nap

Reggeli után kijelentkezés a szállodából. A csomagok elhelyezése a szállodában, rövid szabadprogram, majd
transzfer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel Budapestre.

2022. március 12-15.,
április 21-24., május 12-15.
Kétágyas szobában 189 000
Egyágyas szobában 209 000
Pótágyon
182 000
2022. augusztus 18-21.
Kétágyas szobában 226 000
Egyágyas szobában 248 000
Pótágyon
219 000
2022. szeptember 22-25.
Kétágyas szobában 199 000
Egyágyas szobában 224 000
Pótágyon
196 000
Minimum létszám: 25 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
Kirándulás a Boszporuszon
ebéddel
26 000 Ft/fő
Török folklór est
vacsorával
28 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő

Moszkva
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
városlátogatás

1. nap

Elutazás repülőgéppel, átszállással
Moszkvába. Érkezés után transzfer a
szállodába, ahol bejelentkezés.

2. nap

Reggeli után autóbuszos városnézés, mely során többek között a főváros főbb sugárútjai, a Bolsoj Színház,
a Megváltó Krisztus-székesegyház, a
Moszkvai Állami Egyetem, a Kreml és
épületei (kívülről) és a XVI-XVII. századi orosz építőművészet kiemelkedő alkotása, a Novogyevicsij-kolostor látható. Majd az 1935-ben alapított, a világ
második legsűrűbben használt metróhálózatának megtekintése. A moszkvai metró híres a szocialista realizmus
jegyében épített, szobrokkal, freskókkal és mozaikokkal díszített állomásairól. Látogatás a világ legmagasabb ortodox templomában, a Megváltó Krisztus-székesegyházban, és a Vörös téren

található, Rettegett Iván által építtetett
Boldog Vazul-székesegyházban. Vis�szautazás a szállodába.

3. nap

Reggeli után utazás a Vörös térre, ahol
séta a Moszkva közepén fallal körülvett történelmi épületegyüttesben,
Oroszország kulturális és hatalmi központjában, a Világörökség részét képző
Kreml épületei között: Nagy Kreml Palota, Lázár-templom, Blagovescsenszkij-székesegyház, Arhengelszkij-székesegyház, Nagy Iván-harangtorony,
Tizenkét Apostol-templom, Pátriárkák palotája és a Kongresszusi Palota. Látogatás a Tretyjakov Képtárban,
az orosz képzőművészet alkotásainak
egyik legjelesebb múzeumában. Vis�szautazás a szállodába.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Moszkva – Budapest útvonalon, turista
osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 4 éjszakai szállás Moszkvában helyi
besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, félpanzió, vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

4. nap

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív
programlehetőség: egész napos kirándulás a Moszkvától 71 km-re található Szergijev Poszadba, az ősi orosz ortodox egyház centrumába. Látogatás az UNESCO
Világörökség részét képező Szentháromság-Szergij-kolostorban, mely egyike az
orosz ortodox egyház öt legmagasabb
rangú kolostorának – lavrájának. Visszautazás a szállodába, ahol szállás.

5. nap

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

2022. május 7-11., június 23-27.,
július 14-18., augusztus 11-15.,
szeptember 14-18.
Kétágyas szobában 265 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 299 000 Ft/fő
Félpanzió felára
29 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív program ára
Szergijev Poszad
29 000
Minimum létszám: 10 fő

Európa
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Moszkva
és Szentpétervár
Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

SZENTPÉTERVÁR

Metróállomás, Moszkva

2. nap • Moszkva
(Szergijev Posad)

SZERGIJEV
POSAD

MOSZKVA

1. nap • Budapest – Moszkva

Elutazás repülőgéppel Budapestről
Moszkvába átszállással. Érkezés után
autóbuszos városnézés, mely során a
többek között a főváros főbb sugárútjai, a Bolsoj Színház, a Megváltó Krisztus-székesegyház, a Moszkvai Állami
Egyetem, a Kreml és épületei (kívülről)
és a XVI-XVII. századi orosz építőművészet kiemelkedő alkotása, a Novogyevicsij-kolostor látható. Bejelentkezés a moszkvai szállodába.
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Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: egész napos kirándulás a Moszkvától 71 km-re található Szergijev Poszadba, az ősi orosz
ortodox egyház centrumába. Látogatás az UNESCO Világörökség részét
képező Szentháromság-Szergij-kolostorban, mely egyike az orosz ortodox egyház öt legmagasabb rangú
kolostorának – lavrájának. Visszautazás a szállodába, ahol szállás.

3.nap • Moszkva

Reggeli után az 1935-ben alapított, a
világ második legsűrűbben használt
metróhálózatának megtekintése. A
moszkvai metró híres a szocialista realizmus jegyében épített, szobrokkal,
freskókkal és mozaikokkal díszített állomásairól. Látogatás a világ legma-

gasabb ortodox templomában, a Megváltó Krisztus-székesegyházban. Séta a Moszkva közepén fallal körülvett
történelmi épületegyüttesben, Oroszország kulturális és hatalmi központjában, a Világörökség részét képző
Kreml épületei között: Nagy Kreml Palota, Lázár-templom, Blagovescsenszkij-székesegyház, Arhengelszkij-székesegyház, Nagy Iván-harangtorony,
Tizenkét Apostol-templom, Pátriárkák palotája és a Kongresszusi Palota. Látogatás a Tretyjakov Képtárban,
az orosz képzőművészet alkotásainak
egyik legjelesebb múzeumában. Vis�szautazás a szállodába.

4. nap • Moszkva –
Szentpétervár

Reggeli után transzfer a vasútállomásra, ahonnan 4 órás utazás
gyorsvonattal Szentpétervárra. Ér-

kezés után autóbuszos városnézés,
mely során többek között a Nyevszkij sugárút, a kívülről látható Szent
Izsák-székesegyház, a Téli Palota, az
Ermitázs, az 1917-es forradalom jelképévé vált Auróra cirkáló, a Művészetek terén a Mihalkovszky Palota és a cárok sírhelyét őrző Péter-Pál
erőd látható. Egyórás hajókázás a
Moyka és Fontanka folyókon, majd
bejelentkezés a szállodába.

5. nap • Szentpétervár (Peterhof)

Szabadprogram, fakultatív programlehetőség: félnapos látogatás
Peterhofba, ahol az orosz művészetek egyik legismertebb remekműve, az „orosz Versailles”-ként is emlegetett tengerparti cári kastély található. A nyaralóegyüttes I. Péter
cár nevét viseli, kertjét több szintből álló szökőkutak, vízesések, szobrok tarkítják. Az épületegyüttes legki-

emelkedőbb része a Palota Múzeum,
mely I. Péter hajdani rezidenciája
volt. Visszautazás Szentpétervárra
autóbusszal.

6. nap • Puskin

Félnapos autóbuszos kirándulás Puskinba – a Carszkoje Szelo megtekintése – amely 200 éven keresztül a cárok nyaralóhelye volt. Ott található a
barokk és rokokó építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a Katalin-palota is. Világhírét káprázatosan díszített,
egymásba nyíló arany teremsornak
köszönheti, melyek közül a legismertebb a Borostyánszoba. Visszautazás
Szentpétervárra autóbusszal.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Moszkva és Szentpétervár - Budapest útvonalon,
turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 3 éjszakai szállás Moszkvában és
3 éjszakai szállás Szentpéterváron helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel,
gyorsvonat jegy Moszkva és Szentpétervár között, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, fakultatív programok, vízumdíj,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

7. nap • Szentpétervár –
Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd látogatás az Ermitázsban,
Oroszország legnagyobb, múzeumában, ahol a világ egyik leghíresebb
képzőművészeti gyűjteménye található, többek között Van Gogh, Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci és
Rembrandt műalkotásai. Transzfer a
repülőtérre, hazautazás átszállással
Budapestre.

2022. május 18-24., június 1723., július 23-29., augusztus 5-11.,
szeptember 25. - október 1.
Kétágyas szobában 395 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 470 000 Ft/fő
Félpanzió felára
45 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Szergijev Poszad
29 000 Ft/fő
Peterhof
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő

Európa
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Szentpétervár
A cárok városa

Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

1. nap

Elutazás repülőgéppel, átszállással
Szentpétervárra a reggeli órákban. Érkezés után félnapos autóbuszos városnézés, mely során többek között a Nyevszkij sugárút, kívülről a Szent Izsák-székesegyház, a Téli Palota, az Ermitázs, az
1917-es forradalom jelképévé vált Auróra cirkáló, a Művészetek terén a Mihalkovszky Palota és a cárok sírhelyét őrző Péter-Pál erőd látható. Egy órás hajókázás a Moyka és Fontanka folyókon,
majd bejelentkezés a szállodába. Szabadprogram; szállás Szentpéterváron.

2. nap

Reggeli után látogatás a Vérző Megváltó
templomban, majd 3 órás idegenvezetés az Ermitázsban, Oroszország legnagyobb, múzeumában, ahol a világ egyik
leghíresebb képzőművészeti gyűjteménye található, többek között Van Gogh,
Michelangelo, El Greco, Leonardo da

Csoportos
városlátogatás

Vinci és Rembrandt műalkotásai. Délután szabadprogram.

3. nap

Egész napos szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: félnapos kirándulás Peterhofba, ahol az orosz művészetek egyik legismertebb remekműve, az „orosz Versailles”-ként is
emlegetett tengerparti cári kastély található. A nyaralóegyüttes I. Péter cár
nevét viseli, kertjét több szintből álló szökőkutak, vízesések, szobrok tarkítják. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része a Palota Múzeum, mely I.
Péter hajdani rezidenciája volt. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal.

4. nap

Reggeli után autóbuszos kirándulás
Puskinba – a Carszkoje Szelo megtekintése – amely 200 éven keresztül a
cárok nyaralóhelye volt. Ott található

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Szentpétervár - Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 4 éjszakai szállás Szentpéterváron helyi besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, félpanzió, vízumdíj,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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a barokk és rokokó építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a Katalin-palota is. Világhírét káprázatosan díszített,
egymásba nyíló arany teremsornak
köszönheti, melyek közül a legismertebb a Borostyánszoba. Visszautazás
Szentpétervárra autóbusszal.

5. nap

Reggeli után kijelentkezés a szállodából.
Látogatás az orosz uralkodók nyughelyére, a Péter-Pál erődbe, és Szentpétervár főtemplomába, a Szent Izsák-székesegyház. Transzfer a repülőtérre,
majd utazás Budapestre repülőgéppel,
átszálással. Érkezés a kora esti órákban.

2022. május 10-14., június 23-27.,
július 3-7., július 24-28.,
augusztus 19-23.,
szeptember 22-26.
Kétágyas szobában 309 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 389 000 Ft/fő
Félpanzió felára
32 000 Ft/fő
Vízumdíj
6 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív program ára
Peterhof kirándulás
29 000
Minimum létszám: 15 fő

Ft/fő

Az északi fény nyomában
Moszkva – Murmanszk – Szentpétervár
Természeti
látnivalók
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

MURMANSZK

TERIBERKA

SZENTPÉTERVÁR

MOSZKVA

1. nap • Budapest – Moszkva

Elutazás repülőgéppel átszállással Budapestről Moszkvába a délutáni órákban. Érkezés után rövid panoráma városnézés, majd transzfer a szállodába.
Este szabadprogram pihenéssel. Szállás Moszkvában, vacsora a szállodában.

2. nap • Moszkva

Reggeli után a világ második legsűrűbben használt metróhálózatának

megtekintése. A moszkvai metró híres a szocialista realizmus jegyében
épített, szobrokkal, freskókkal és mozaikokkal díszített állomásairól. Séta
a Vörös téren, majd a világörökség részét képező Kreml épületei között és a
Zaryadye Parkban. Séta közben látható a Megváltó Krisztus-székesegyház,
a Rettegett Iván által építtetett Boldog

Vazul-székesegyház, a Nagy Kreml
Palota, a Lázár-templom, a Blagovescsenszkij-székesegyház, az Arhengelszkij-székesegyház, a Nagy Iván-harangtorony, a Tizenkét Apostol-templom, a Pátriárkák palotája és a Kongresszusi Palota. Látogatás a híres GUM
áruházban, majd visszautazás metróval a szállodába, ahol vacsora.
Európa
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Boldog Vazul-székesegyház, Moszkva

3. nap • Moszkva

Reggeli után látogatás az egykori VDNH-ban, mai nevén Összoroszországi
Kiállítási Központban (VVC), a Szovjetunió és Oroszország gazdasági, műszaki és tudományos életét és
eredményeit bemutató múzeumban
és az Űrkutatási Múzeumban, ahol
megtekinthető a híres Vosztok-1 űrhajó is, melyben Gagarin megkerülte
a földet. Szállás Moszkvában, vacsora a szállodában.

4. nap • Moszkva – Murmanszk

Reggeli után szabadprogram pihenéssel, majd kijelentkezés a szállodából,
transzfer a repülőtérre. Elutazás Murmanszkba repülőgéppel, majd transzfer a szállodába, ahol szabadprogram
pihenéssel. Este, sötétedés után utazás a városi fényektől távol eső helyekre, ahol nagy eséllyel látható az
Aurora Borealis, azaz a sarki fény. A
program során a lakott területektől távol, akár 200 km utazás is szükséges
lehet ahhoz, hogy a sarki fény látható
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legyen. A programot helyi, gyakorlott
idegenvezető is kíséri. Szállás Murmanszkban, vacsora a szállodában.

5. nap • Murmanszk – Teriberka

Reggeli után utazás Teriberkába. A
sarkvidékhez közeli, Murmanszktól 120 km-re található kisváros a
Kola-félszigeten az orosz tundra
egyik jellegzetes települése. Ez a Barents-tenger partján fekvő város és
környéke számos látnivalót rejt. Látogatás a helyi vízesésénél, a hajótemetőnél és az 1893-ban alapított meteorológiai állomáson. Piknikebéd és teázás a Jeges-tenger partján, majd rövid kirándulás hómobillal vontatott
szánokon a tengerparton. Visszautazás Murmanszkba a késő délutáni
órákban, érkezés a szállodába az esti
órákban, vacsora a szállodában.

6. nap • Murmanszk

Reggeli után látogatás egy husky farmon, ahol kipróbálható a sarkvidéki
kutyaszánon való utazás, amennyiben

az időjárás és a hó mennyisége is lehetővé teszi. Útközben látható a világ első nukleáris felszíni hajója, az 1957-ben
vízre bocsájtott, legendás Lenin jégtörő
is. Utána látogatás a Murmanszk közelében található, látványos, jégbe és hóba faragott építményeiről híres Hófaluban és a helyi lapp közösségnél (számik), rénszarvas simogatással és etetéssel. Utazás a szállodába a délutáni
órákban, ahol szabadprogram és pihenés. Este, sötétedés után utazás a lakott területektől és a városi fényektől
távol eső helyekre, ahol nagy eséllyel
látható az Aurora Borealis, azaz a sarki fény. Szállás Murmanszkban, vacsora a szállodában.

7. nap • Murmanszk –
Szentpétervár

Reggeli után transzfer a repülőtérre, elutazás repülőgéppel Szentpétervárra. Érkezés délután, majd rövid autóbuszos
panoráma városnézés, mely során a
rendelkezésre álló idő függvényében többek között a Nyevszkij sugárút, a Szent

Oroszország legnagyobb
temploma a monumentális,
klasszicista stílusú Szent
Izsák-székesegyház, mely
40 évig épült.

Izsák-székesegyház, a Téli Palota, az Ermitázs, az 1917-es forradalom jelképévé
vált Aurora cirkáló, a Művészetek terén
a Mihalkovszky Palota és a cárok sírhelyét őrző Péter-Pál erőd látható. Szállás
Szentpéterváron, vacsora a szállodában.

8. nap • Szentpétervár

Reggeli után kirándulás Peterhofba,
ahol az orosz művészetek egyik legismertebb remekműve, az „orosz Versailles”-ként is emlegetett tengerparti cári kastély található. A nyaralóegyüttes I.
Péter cár nevét viseli, kertjét több szintből álló szökőkutak, vízesések, szobrok

tarkítják. Az épületegyüttes legkiemelkedőbb része a Palota Múzeum, mely I.
Péter hajdani rezidenciája volt. Visszautazás Szentpétervárra autóbusszal,
vacsora a szállodában.

9. nap • Szentpétervár

Reggeli után látogatás a Vérző Megváltó-templomban, majd 3 órás idegenvezetés az Ermitázsban, Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeumában, ahol a világ egyik leggazdagabb képzőművészeti gyűjteménye
található, többek között Van Gogh, Michelangelo, El Greco, Leonardo da Vinci

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, Budapest – Moszkva – Murmanszk – Szentpétervár – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt
légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok és kirándulások a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

és Rembrandt műalkotásaival. Este látogatás a vodkamúzeumban, vacsorával, vodkakóstolóval. Az orosz nemzeti italnak emléket állító múzeumban szinte minden tudnivaló hozzáférhető a vodkáról. A 30 perces látogatást
3 vodkakülönlegesség kóstolója és a
hozzá illő halas szendvics, savanyú
uborka és péksütemény felszolgálása
zárja. Visszaérkezés a szállodába a késő esti órákban.

10. nap • Szentpétervár

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, majd hazautazás repülőgéppel, átszállással.. Érkezés Budapestre a déli órákban.

2022. március 1-10.
Kétágyas szobában 949 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 065 000 Ft/fő
Vízumdíj
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben: 2022. december

Európa

47

Baltikum: három ország csodái
Észtország, Lettország, Litvánia
Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

3. nap • Vilnius – Trakai –
Kaunas – Keresztek hegye

TALLINN
PARNU
SIGULDA

RIGA

KERESZTEK HEGYE
KAUNAS
TRAKAI

VILNIUS

1. nap • Budapest – Vilnius

Elutazás repülőgéppel Budapestről Vilniusba átszállással. A litván fővárosba történő érkezést követően
transzfer a szállodába. Bejelentkezés, a szobák elfoglalása. Szállás Vilniusban.

2. nap • Vilnius

Reggeli után egész napos városnézés a litván fővárosban. Kelet-Európa egyik legnagyobb óvárosa 1994 óta
az UNESCO Világörökség része, hangulatos utcáin sétálva gótikus, reneszánsz, barokk és klasszicista épületek egyaránt megtalálhatók. A délelőtti órákban gyalogos séta keretében
először a régi városfal részét képező
Hajnal-kapu megtekintése, melynek
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kápolnája egy csodatevőként tisztelt
XVII. századi Szűz Mária-ikont is őriz,
majd a Nagyhercegi Palota, a Székesegyház és a Katedrális tér, az Assisi
Szent Ferenc templom és a vörös téglából épült, XVI. századi gótikus Szent
Anna templom (kívülről), valamint a
Szent Péter és Pál templom felkeresése. A város fölé magasodó várdombról
kiváló kilátás nyílik a környékre. A várban tett látogatást követően a 65 méter magas, 260 méter széles Puckoriai geológiai képződmény megtekintése, mely a Palvilnai Regionális Park része. Innen csodálatos a panoráma a
kanyargós Vilnia-folyóra és a várost
körbeölelő dombokra, erdőkre. Szállás
Vilniusban.

Reggelit követően kijelentkezés, majd
utazás a fővárostól kb. 28 km-re nyugatra található Trakai-ba, mely a Litván Nagyhercegség fővárosa volt a
XIV. századig és az egyik legjelentősebb történelmi látnivaló az országban. Az ország jelképe az egyedülálló módon szigetre épült vár, mely egy
gyönyörű, kristálytiszta vizű tó közepén található. Trakai vöröstéglából
épült várát fahídon lehet megközelíteni. Továbbutazás Kaunas felé. Litvánia második legnagyobb városában gyalogos városnézés során a vár,
a Városháza tér, a katedrális megtekintése kívülről. Az utazás folytatásaként megálló a Keresztek hegyén,
mely mára zarándokhellyé vált. Egy
középkori vár helyén álló 10 méteres
dombon fából készült keresztek ezreit helyezték el az évszázadok során,
mely mára a litván nemzeti identitás
jelképévé vált. Továbbutazás a szálláshelyre, ahol vacsora. Szállás Pakruojis településen.

4. nap • Rundale kastély – Riga

Reggelit követően kijelentkezés, majd

utazás Riga irányába. Az első megálló
a litván határtól mindössze 15 km-re
található Rundale kastély, mely a Kurland hercegek nyári rezidenciájaként
épült a XVIII. században. A kastélyt az
olasz származású Rastrelli tervezte,
aki a szentpétervári Téli Palota építésze is volt. A 168 szobás kastély francia stílusú kastélyparkjával együtt Lettország egyik legfontosabb látnivalója.
Továbbutazás, majd a délutáni órákban a lett fővárosba érve Riga látnivalóinak megtekintése: séta a macskaköves utcákkal tarkított óvárosban,
mely az UNESCO Világörökség része.
Jelentős volt a város Hanza-szövetségben betöltött szerepe. A szeces�sziós negyed szépségének köszönhetően meghatározza Riga arculatát. Az
óvárosi gyalogos városnézés során kívülről tekinthetők meg a nevezetességek: a Városházával szemben látható
Riga legismertebb épülete, a Feketefejűek háza, mely eredetileg a nőtlen kereskedők épülete volt. A 123 méter magas, gótikus stílusú Szt. Péter katedrális Lettország legmagasabb temploma. A XIII. században épült dóm
tetején található kakasmotívum Riga egyik szimbóluma. A XV. században épült Három Fivér háza Riga egyik
legrégibb épületegyüttese, napjainkban a Lett Építészeti Múzeumnak ad
otthont. Az óvárost körülvevő városfal
néhány része ma is áll: az 1698-ban
épült Svéd kapu, mely az egyetlen korabeli formájában fennmaradt város-

kapu, nevét az ott szolgáló svéd katonákról kapta. Az óvároson kívül található Függetlenség emlékműve a lett
szabadságharc hőseinek állít emléket.
Szállás Rigában.

5. nap • Riga – Sigulda – Parnu

Reggeli után utazás autóbusszal Parnu irányába. Megálló Siguldában, a
Gauja Nemzeti Park területén, mely
az ország egyik legvadregényesebb
tája és kedvelt kirándulóhely. A Turaida várrom megtekintése, melynek
építése a XIII. századra nyúlik vis�sza. Továbbutazás a Ligatne partján
fekvő településre, ahol a Gauja Nemzeti park természeti értékeit bemutató tanösvényen tehetnek kellemes sétát az utazók. Az esti órában érkezés
Parnuba, ahol szállás.

6. nap • Parnu – Tallinn

Délelőtt pihenés a szállodában, majd
utazás Tallinnba, Észtország fővárosába. Útközben látogatás a Tallinn
külvárosában, gyönyörű környezetben épült „Rocca al Mare” skanzenben, az Észt Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, ahol egy XVIII. századi település rekonstrukciója révén az észt
falusi építészetbe és életmódba nyerhetnek betekintést a látogatók. A Tallinnba érkezést követően a szállás elfoglalása, szállás Tallinnban.

Turaida várrom, Litvánia

fővárosban, mely UNESCO világörökségi helyszín. A város képét meghatározza a közel 2 km hosszan az
óvárost körülölelő városfal és tornyai. Az utcákon járva szinte megelevenedik a középkor, sok épület a XIII-XVIII. század között épült. Gyalogos városnéző séta a legfontosabb
látnivalók érintésével: a Városháza a
Baltikum legszebb eredeti állapotában megmaradt késő gótikus építészeti emléke. Az Alexander Nyevszkij
székesegyház 11 hatalmas harangjával az orosz ortodoxok időket idézi. A Toompea dombon álló Szűz Mária Székesegyházat domonkos rendi
szerzetesek építették, melynek érdekességei a falain látható faragott nemesi címeres sírfeliratok. A dombon
magasodik a XVIII. században épült
várkastély, mely ma az Észt Parlament székhelye. Délután szabadidő,
szállás Tallinnban.

8. nap • Tallinn – Budapest

Reggeli, majd szabadprogram. Délután
kijelentkezés a szállodából, transzfer a
repülőtérre. Utazás Budapestre repülőgéppel, átszállással.

7. nap • Tallinn

Reggelit követően városnézés az észt

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Vilnius és Tallinn Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák
kétágyas szobáiban reggelivel és egy alkalommal vacsorával, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, baleset-, betegség-, és poggyász
biztosítás, útlemondási biztosítás.

2022. május 20-27.
Kétágyas szobában 509 000
Egyágyas szobában 619 000
2022. augusztus 19-26.
Kétágyas szobában 559 000
Egyágyas szobában 659 000
Minimum létszám: 20 fő
Félpanzió felára
(6 vacsora)

69 000

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
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Türingia, Szászország
és Berlin felfedezése

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

BERLIN
POTSDAM

NAUMBURG

LIPCSE

MEISSEN
DREZDA

EISENACH
WARTBURG

WEIMAR
ERFURT

FRANKFURT

1. nap • Budapest – Frankfurt

Elutazás repülőgéppel Budapestről a
délelőtti órákban Frankfurtba. Érkezés után panoráma városnézés, mely
során megtekinthető Frankfurt tört
énelmi központja a Römerberg, a régi
városháza, a Majna-torony, a német
demokrácia egyik jelképeként nyilvántartott Szent Pál-templom, a Majna partján elterülő Múzeum negyed, a
régi operaház és a magas épületei miatt Mainhettennek elnevezett üzleti
negyed. A városnézés után transzfer a
frankfurti szállodába.

2. nap • Frankfurt – Wartburg –
Eisenach – Weimar

Reggeli a szállodában, majd utazás
Weimarba. Útközben látogatás Wartburg várában. Az Eisenach városa
mellett emelkedő középkori vár a német történelem egyik legfontosabb
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Európa

emlékhelye, rengeteg díszterme és
csarnoka közül is kiemelkedik az énekesek csarnoka, illetve a Luther-szoba,
ahol Luther Márton német nyelvre fordította a Bibliát. A várkastély nemcsak
a német és az európai történelemben
töltött be fontos szerepet, hanem magyar kötődése is van, mivel egykoron
Árpádházi Szent Erzsébet lakhelye is
volt A vár megtekintését követően utazás Bach szülővárosába, Eisenachba, rövid városnézés után szabadprogram. Érkezés Weimarba a késő délutáni órákban. Szállás Weimarban.

3. nap • Weimar – Erfurt

Reggeli után városnézés az egyik legszebb német városban, Türingia tartomány fővárosában, Erfurtban. Az óvárosban a többszáz éves épületek küWeimar

lönleges hangulata magával ragadja
az utazókat. A Szatócsok hídjára épült
középkori faházak, az erfurti katedrális mind feledhetetlen élmény. Délután visszatérés Weimarba, Goethe
és Schiller városába. Látogatás a Goethe-háznál, a Schiller-háznál, majd a
piactér, a Nemzeti Színház, a Szent Péter és Pál-templom, Goethe és Schiller
emlékmű és a hercegi kastély megtekintése. A Liszt Ferenc egykori weimari
otthonában kialakított múzeum meglátogatása után szabadprogram. Szállás Weimarban.

4. nap • Weimar – Naumburg –
Lipcse – Drezda

Korai reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd utazás Naumburgba.
Rövid városnézés után látogatás az
UNESCO Világörökség részét képező
naumburgi dómban, mely méltán híres gótikus építészeti stílusa és híres
királyszobrai miatt. Délután utazás autóbusszal Lipcsébe, ahol gyalogos városnézés során megtekinthető többek között a Népek csatája emlékmű, a
belváros ékességének számító régi városháza reneszánsz épülete, valamit
a Tamás-templom is. Érkezés az esti
órákban Drezdába. Szállás Drezdában.

5. nap • Drezda – Meissen

Reggeli után városnézés Szászország fővárosában, Drezdában. A város a második világháború után szinte teljes egészében megsemmisült, de

Brandenburgi kapu, Berlin
napjainkban ismét régi fényében ragyog teljes újjáépítésének köszönhetően. A városnézés során az Állami
Operaház, a Katedrális, a Királyi Palota, az Elba felett húzódó Brühl-terasz,
a Kultúrpalota, és a Frauenkirche, Németország legnagyobb barokk stílusban épült templomának megtekintése. Délután látogatás a világ leghíresebb porcelánmanufaktúrájáról ismert Meissenbe. A városnézés során
az Alsó- és a Felsőváros, valamint a
székesegyház megtekintése, majd ismerkedés a helyi porcelánkészítők remekeivel. Érkezés Drezdába a kora esti órákban. Szállás Drezdában.

6. nap • Drezda – Berlin

Reggeli után kijelentkezés szállodából, majd utazás Németország fővárosába, Berlinbe. Berlin a művészetek
és művészek fantasztikus fővárosa.
Egyetlen európai városban sem található annyi múzeum, gyűjtemény,
vagy akár magángaléria, mint a régi-új német fővárosban. A délelőtti ér-

kezést követően látogatás a Charlottenburg kastélyban. A kastélyt Berlin egyik legszebb épületeként tartják
számon, az itt működő kiállítás elsősorban a porosz művészet és az udvar történetét mutatja be. Látogatás a
Berlin Champs-Élysées-jének is nevezett, szórakozóhelyekkel, szállodákkal és dizájner üzletekkel teli Kurfürstendammon, majd a Vilmos császár
emléktemplom megtekintése. A városnézés során látható Európa legnagyobb áruháza, a hétszintes KaDeWe,
valamint Berlin egykori közösségi életének központja, a ma inkább
a Sony Centerről ismert Potsdamer
Platz is. A berlini szállás elfoglalása a
délutáni órákban.

7. nap • Berlin

Reggeli a szállodában, majd egész
napo s g ya logo s váro sné z é s a
Potsdamer Platz, a berlini fal, a Brandenburgi kapu, a berlini dóm, és a
Múzeum-sziget érintésével. Délután
szabadprogram, mely során egyéni-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Frankfurt és Berlin – Budapest útvonalon, turista osztályon,
1 db feladott poggyásszal, valamint a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

leg fedezhetők fel a Múzeum-sziget
épületei, vagy Berlin híres szórakozóhelyei. Szállás Berlinben.

8. nap • Berlin – Potsdam

Reggeli a szállodában, majd egész napos látogatás a potsdami Sanssouci kastélyba. A volt porosz királyi kastélyegyüttes és park Berlintől 40 kmre található és Brandenburg szövetségi tartomány egyik legfőbb látnivalója.
A porosz Versailles-ként is emlegetett
épület és a hozzá tartozó park 1990ben az UNESCO Világörökség részévé
vált. Szállás Berlinben.

9. nap • Berlin – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd transzfer a kikötőbe, ahol
kb. egyórás hajókázás a Spree folyón,
majd látogatás a Checkpoint Charlie
Múzeumban. Délután transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre repülőgéppel. Érkezés a késő esti órákban.

2022. július 26. - augusztus 3.,
szeptember 11-19.
Kétágyas szobában 599 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 699 000 Ft/fő
Félpanzió felára
(8 vacsora)
95 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő

Európa
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Skócia
A legendák földjén
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

INVERNESS

CAWDOR

LOCH
NESS-I TÓ

STIRLING
PITLOCHRY
FALKIRK
GLASGOW

EDINBURGH

1. nap • Budapest – Edinburgh

Elutazás repülőgéppel, átszállással
Skóciába a kora reggeli órákban. Az
érkezést követően buszos városnézés
Edinburghban, látogatással a Szent
Egyed-katedrálisban, amely a skót
egyház főtemploma. Vacsora és szállás Edinburgh környékén.
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Európa

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

2. nap • Edinburgh

Látogatás a skót királyság egyik legfontosabb erődítményében, az edinburghi várban, mely számtalan történelmi konfliktus részese volt. Itt láthatók a koronázási ékszerek, a koronázókő, Stuart Mária szobája, és a
város legrégebb épülete, a Szent Margit-kápolna. Séta a híres „Királyi mérföld”-ön, a Royal mile-on, ami az
UNESCO Kulturális Világörökség része és az óváros központja. Látogatás a Holyrood-palotában, mely a brit
uralkodók hivatalos skóciai rezidenciája, majd II. Erzsébet királynő egykori jachtján, mely 1954 és 1997 között
állt szolgálatban. Vacsora és szállás
Edinburgh környékén.

3. nap • Edinburgh –
Pitlochry – Inverness

A reggelit követően elhagyva Edin-

burgh városát, utazás a Felföldre. Látogatás és whisky kóstoló egy helyi
lepárlóban. A festői kisváros Pitlochry és viktoriánus épületeinek megtekintése, majd látogatás a Blair Atholl
kastélyban. Több mint 30 gazdagon
díszített szobájában eredeti bútorok,
festmények találhatók, viktoriánus
báltermét 175 agancs díszíti. Vacsora és szállás Inverness környékén.

4. nap • Inverness –
Loch Ness – Cawdor

A reggelit követően utazás a 38,5 km
hosszú Loch Ness-i tó vidékére. Hajókázás a tó szörnyéről elhíresült, legendák övezte tavon, látogatással a parton
magasodó festői Urquhart várnál. Rövid városnézés Invernessben. Délután
látogatás Cawdor-nál, Skócia egyik
legromantikusabb kastélyánál, amely
Shakespeare Macbethjében is szerepel,

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

és az Elgin székesegyház romjainál. Vacsora és szállás Inverness környékén.

csatornát összekötő hajólift. Vacsora
és szállás Glasgow környékén.

5. nap • Inverness –
Glen Coe-völgy – Stirling –
Falkirk– Glasgow

6. nap • Glasgow – Budapest

Reggeli után utazás Glasgow-ba, útközben érintve Skócia egyik legszebb
részét a festői Glen Coe-völgyet, mely
igazi ékszere ennek a kemény, néhol
zord, mégis megkapóan szép országnak. Ezt követően látogatás Stirling
várában, mely az egyik legnagyobb és
egyben legfontosabb vár Skóciában.
Az erődítmény a Várdomb tetején áll,
amely egy stratégiailag kiválóan védhető vulkanikus eredetű szikla. Itt koronázták meg többek között Stuart
Máriát, a skótok királynőjét. Rövid látogatás a Falkirk keréknél, amely az
Union-csatornát, valamint a Falkirk
és Glasgow közötti Forth- és Clyde-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel,
Budapest – Edinburgh és Glasgow – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 6
éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Reggeli után autóbuszos városnézés
Glasgow dinamikus városában és
a St. Mungo-katedrális megtekintése. Látogatás a kulturális értékekben
gazdag, Európa egyik legszínesebb
gyűjteményével rendelkező Kelvingrove Art Gallery and Museumban. Vacsora és szállás Glasgow környékén.

7. nap • Glasgow - Budapest

A menetrend függvényében délelőtt
szabadprogram Glasgow városában,
majd transzfer a repülőtérre és elutazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.

2022. május 21-27.
Kétágyas szobában 529 000
Egyágyas szobában 629 000
2022. július 13-19.
Kétágyas szobában 599 000
Egyágyas szobában 759 000
2022. szeptember 20-26.
Kétágyas szobában 579 000
Egyágyas szobában 739 000
Minimum létszám: 15 fő

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
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London varázstanoncoknak

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

1. nap • Budapest – London

Elutazás Budapestről Londonba repülőgéppel. Panoráma városnézés Londonban, a legismertebb látnivalók felkeresése egy fotószünettel: a Buckingham Palota, a Westminster apátság, a Westminster palota, az angol
parlament épülete, a Big Ben harangnak helyet adó Óratorony, a London
Eye, a Trafalgar Square, a Nemzeti
Képtár, a Szent Pál-székesegyház, a
Tower, a Tower Bridge. A város számos inspirációt és forgatási helyszínt
biztosított a Harry Potter regénysorozathoz és az abból készült filmekhez,
melyek egy részét a városnézés érint
kívülről. Transzfer a szállodába. Szállás Londonban.

2. nap • London

Reggeli után transzfer a Warner Bros.
stúdiójába, ahol a Harry Potter filmek
forgatási körülményei, egyes díszletei,
jelmezei, teremtményei tekinthetők
meg, köztük a Roxfort Boszorkány- és
Varázslóképző Szakiskola nagyterme,

Magyar
Idegenvezető

Családi
utazás

a Tiltott rengeteg, a Roxfort expressz,
az Abszol út, Umbridge professzoras�szony irodája, Aragog, Csikócsőr és
még további varázslatos kulisszatitkokra is fény derül. Az élmények felfedezése egyénileg, vásárlási lehetőség
a relikviákat áruló üzletben. Transzfer
a szállodába, szabadprogram a nap
hátralevő részében.

3. nap • London (Oxford)

Reggeli, majd egész napos szabadprogram. Fakultatív programlehetőség:
egész napos kirándulás Oxfordba,
amely mintául szolgált a híres varázslóiskola, Roxfort megalkotásában. Séta
a kora középkor óta számottevő és elismert oktatási intézmények, bentlakásos
college-ok városában. Az angol gótika
lépten nyomon tetten érhető Oxfordban:
a csúcsos toronysüvegek, tűhegyű kőtornyok, jellegzetes groteszk vízköpőknek (gargoyle-oknak) se szeri se száma.
A séta érinti a Christ Church College, a
Radcliffe Camera, a Merton College, a
Szűz Mária-plébániatemplom, a Trinity

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – London – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott
poggyásszal, valamint a program szerint légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos londoni szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, 48 órás londoni bérlet, mellyel korlátlanul használhatók a tömegközlekedési eszközök,
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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College, a Balliol College impozáns épületeit. Belépés a Bodleian Library-ban található a Divinity Schoolba – a Teológiai
Fakultásba, melynek gótikus legyezőboltozatával díszített mennyezete a
Roxfort gyengélkedőjének jeleneteit is
biztosította, itt vették fel a Duke of
Humfrey könyvtári részlegben Harry láthatatlanná tevő köpenyben való esti lopakodását is. Visszatérés a szállodába.

4. nap • London – Budapest

A menetrendnek megfelelően transzfer a repülőtérre és hazautazás Budapestre repülővel.

2022. március 12-15.
Kétágyas szobában 299 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 399 000 Ft/fő
Gyermek pótágyon
279 000 Ft/fő
2022. április 16-19., október 27-30.
Kétágyas szobában 329 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 439 000 Ft/fő
Gyermek pótágyon
299 000 Ft/fő
2022. június 23-26.
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 555 000 Ft/fő
Gyermek pótágyon
379 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív program ára
Oxford
49 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő

Nagy körutazás
Izlandon
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
körutazás
Természeti
látnivalók

HJÓDAKLETTAR KANYON

EYJAFJÖRDUR-FJORD

DETTIFOSS-VÍZESÉS

GODAFOSS-VÍZESÉS

MYVATN

LÖGURRIN-TÓ

SNAEFELLSNES-FÉLSZIGET
THINGVELLIR NEMZETI PARK
GEYSÍR
REYKJAVÍK

VATNAJÖKULL NEMZETI PARK
JÖKULSARLÓN-TÓ

GULFOSS-VÍZESÉS

SELJALANDFOSS-VÍZESÉS

SKÓGAFOSS-VÍZESÉS

1. nap • Budapest – Reykjavík

Elutazás repülőgéppel Budapestről Reykjavíkba átszállással. Megérkezés a késő délutáni órákban, majd
transzfer a szállodába. A szállodai
szobák elfoglalása után este szabadprogram pihenéssel.

2. nap • Snaefellsnes-félsziget

Reggeli után utazás a Snaefellsnes-félszigetre. A helyszín mesés tájai
és felszíni képződményei Jules Vernét is megihlették, az Utazás a Föld
középpontja felé című regényében a
bejárat megjelenítéséhez ezt a környezetet képzelte el. Látogatás a félsziget halászfalvaiban, Búdírban és
Arnarstapiban. A partvidék erodált
bazaltképződményeinek és madárszikláinak megtekintése után rövid
gyalogtúra a fekete homokkal borított
partszakaszon, a Djúpalónssandur

vidékén, majd továbbutazás és szállás Snaefellsnesben.

3. nap • Skagafjödur régió –
Eyjafjördur-fjord – Akureyri

Reggeli után Budadalur és Húnaflói
érintésével utazás a Skagafjödur régióba. A környék elsősorban mezőgazdaságáról és az izlandi pónitenyésztéséről vált ismertté; az utazás során
igen nagy számban láthatók ezek a
kedves állatok. Útközben látogatás a
Glaumbaer múzeumban, mely a helyi
lakosság múlt század eleji életét mutatja be. Többek között meglátogatható egy tradicionális, gyeptetős izlandi
parasztházikó is. A múzeumlátogatás
után hajós bálnales az Eyjafjördur-fjordban, ahol az év ezen szakaszában kis
szerencsével hatalmas lundakolóniák
is láthatók. Érkezés az esti órákban a
szállodában, szállás Akureyriben.

4. nap • Godafoss-vízesés –
Námaskard – Krafla és
Víti kráterek – Dimmuborgir –
Myvatn

Reggeli, majd utazás Myvatnba, közben látogatás az izlandi történelem
egyik legfontosabb helyszínénél, a
pogány istenek vízesésénél, Godafossnál. A legenda szerint Izland lakossága itt tért át a keresztény hitre 1000-ben. A vízesés és a közeli Myvatn-tó megtekintését követően utazás Námaskard geotermikus, pezsgő
iszapmedencéivel és gőznyílásaival
taglalt régióiba, majd a Krafla és Víti kráterek felfedezése után séta Dimmuborgir lávalabirintusában, ahol az
izlandi legendák szerint a föld összekapcsolódik a pokollal. Délután frissítő fürdő Myvatn termálfürdőjében.
Érkezés a szállodában az esti órákban, szállás Myvatnban.

5. nap • Tjörnes-félsziget –
Hjódaklettar kanyon –
Dettifoss-vízesés

Reggeli, majd utazás a Tjörnes-félszigetre Húsavik érintésével. A környék
egyik leghíresebb látványossága az
Európa
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Ásbyrgi mellett található patkó alakú
szurdok, ami a legenda szerint Odin
isten nyolclábú lovának, Sleipnirnek az egyik lábnyoma. Gyalogtúra a
nagyjából 8000 évvel ezelőtt vulkáni
tevékenység következtében kialakult,
látványos bazaltképződményeiről híres Hljódaklettar kanyonban, majd
utazás Európa egyik legnagyobb, 44
méter mély vízeséséhez, a Dettifosshoz, melynek érdekessége, hogy nem
csupán folyó, hanem gleccser is táplálja. Szállás Myvatnban, érkezés a
szállodába a kora esti órákban.

6. nap • Mödrudalsöraefifelvidék – Lögurrin-tó –
Reydarfjördur – Faskrúdfjördur
– Stödvarfjördur

Reggelit követően utazás a Mödrudalsöraefi-felvidéken keresztül Egilsstadir falvának érintésével a Lögurrin-tóhoz, majd utazás Reydarfjördur, Faskrúdfjördur és Stödvarfjördur
falvakba, útközben számtalan kisebb-nagyobb fjord megtekintésével.
Stödvarfjördurban látogatás Petra
néni kő- és ásványgyűjteményénél,
mely több évtizedes gyűjtőmunka
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eredményeként mutatja be Izland
legérdekesebb ásványait. Érkezés a
szálláshelyre az esti órákban, szállás
a keleti fjordok szomszédságában.

Rövid hajókázás a Breidamerkurjükull-gleccser melletti Jökulsarlón-tavon, majd utazás Kirkjubaejarklaustur falun keresztül a szálláshelyre.

7. nap • Höfn – Vatnajökull
Nemzeti Park – Jökulsarlón-tó

8. nap • Raynisfjara –
Skógafoss-vízesés –
Seljalandfoss-vízesés –
Gulfoss-vízesés – Geysír –
Thingvellir Nemzeti Park –
Reykjavík

Reggeli, majd utazás a keleti hegyvidéken keresztül Izland festői, délkeleti régiójában található Höfnbe, majd
látogatás Izland legnagyobb egybefüggő jégmezejéről híres Vatnajökull Nemzeti Parkban, ahol a glec�cserek, folyók, geotermikus és vulkanikus aktivitások különleges és változatos szépségű tájat hoztak létre.

Reggeli után rövid gyalogtúra a fekete,
vulkanikus homokkal borított és hatalmas bazalttömbökkel szabdalt tengerparton, a Vík melletti Raynisfjarán. Látogatás a Skógafoss-vízesésnél, majd a

Geysir

híres Seljalandfoss-vízesésénél, melynek vízoszlopa mögött akár sétálni is lehet. Az Arany Kör mentén található látnivalók közül a következő Izland egyik legszebb vízesése, a Gullfoss,
ahonnan pár perces utazás az 5-10 percenként kitörő és forró vízoszlopot magasba lövellő Geysir. Utazás a 2004 óta
a Világörökség részét képező, az izlandi
nép számára a legfontosabb történelmi
helyszínnek számító Thingvellir Nemzeti Parkba. A nemzeti park területe a
Föld egyik legérdekesebb része tektonikai szempontból, másrészt itt kiáltották
ki Izland függetlenségét is. A park bejárása után utazás Reykjavíkba.

9. nap • Reykjavík (Kék Lagúna)

Reggeli után gyalogos városnézés
Reykjavíkban vásárlási lehetőséggel,
majd szabadprogram az izlandi főváros további felfedezésére egyénileg.
Délután fakultatív programlehetőség:
fürdőzés a Kék Lagúnában prémium
belépővel. A világ egyik legismertebb

Lunda

és legszebb szabadtéri termálfürdője egy lenyűgöző szépségű lávaterület közepén fekszik. A kéken csillogó
lagúna vizét a fekete lávamezőben a
közeli geotermikus erőműből kiömlő, lávamezőn felforrósodott, átlagosan 37–39°C-os, ásványi anyagokban
igen gazdag, gyógyító tulajdonságairól és jótékony hatású iszapjáról is ismert víz adja. Fürdőzés a festői szépségű, vízgőztől párás lagúnában (kb.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Reykjavík – Budapest útvonalon átszállással, turista
osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás során légkondicionált
autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos superior és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, félpanzió, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

kétórás program). A prémium belépő
tartalmaz három iszapmaszkot, törölköző-, köntös- és papucshasználatot,
egy italt. Szállás Reykjavíkban.

10. nap • Reykjavík - Budapest

Reggel kijelentkezés a szállodából,
majd transzfer a repülőtérre és utazás Budapestre átszállással. Megérkezés a késő délutáni órákban.

2022. június 28. – július 8.
Kétágyas szobában 1 290 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 780 000 Ft/fő
Félpanzió felára
225 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív program ára
Kék Lagúna
49 900
Minimum létszám: 10 fő
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Az amerikai kontinens hatalmas területe elképesztő földrajzi
változatossággal, társadalmi színességgel, az élmények garmadájával ejti ámulatba az utazókat. Sziklás hegyvonulatok
és áthatolhatatlan esőerdők, tavak és vulkánok, kanyonok és
kanyargó folyók, az Egyesült Államok és Kanada fantasztikus városai, Közép- és Dél-Amerika ősi kultúrái és gyönyörű
tengerpartjai felejthetetlen kalandokkal szolgálnak.
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USA – BEUTAZÁSI FELTÉTELEK: Az Amerikai Egyesült Államokba történő utazásoknál az
utazás elengedhetetlen feltétele a hazautazás napjától számított legalább 3 hónapig érvényes
biometrikus útlevél a beléptető pecsétek számára üres oldalakkal. A biometrikus, bordó útlevéllel
rendelkező magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba
90 napnál nem hosszabb időtartamra, de a beutazáshoz érvényes ESTA (utazási engedélyt
jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel kell rendelkezniük, melyet az utazás megkezdése
előtt interneten lehet megkérni. Bővebb tájékoztatást az OTP Travel Kft. irodái, vagy a https://
hu.usembassy.gov/hu/visas-hu/visa-waiver-program-hu/ weboldal nyújt. ESTÁ-val nem, csak
vízummal léphetnek be az Egyesült Államokba a Vízummentességi Programban részt vevő
országok azon állampolgárai, akik 2011. március 1-én, vagy azután Iránba, Irakba, Szudánba,
Líbiába, Szíriába, Szomáliába vagy Jemenbe utaztak. Az ESTA engedélyt javasolt az utazásra
történő jelentkezéssel egyidejűleg elkészíteni.
KANADA - BEUTAZÁSI FELTÉTELEK: A 6 hónapot meg nem haladó turista célú beutazáshoz
érvényes biometrikus útlevél és előzetes elektronikus beutazási engedély (eTA) szükséges,
melyet az utazásra történő jelentkezéskor javasolt igényelni. Bővebb tájékoztatással a
www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-hu.asp weboldal és az OTP Travel Kft. irodái szolgálnak.
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Keleti part
A Niagara-vízesés és Toronto
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

NIAGARA-VÍZESÉS

AMISH COUNTRY

TORONTO
GETTYSBURG

NEW YORK

PHILADELPHIA
WASHINGTON DC

1. nap • Budapest – New York

Elutazás repülőgéppel Budapestről
New Yorkba átszállással. Az érkezést
követően transzfer a szállodába, szállás Manhattanben.

2. nap • New York / Manhattan

Egész napos autóbuszos városnézés
Manhattanben: Times Square, Metropolitan Opera, Central Park, Fifth Avenue, St. Patrick katedrális, Rockefeller Center, Greewich Village, Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall Street, 9/11
Emlékhely. Manhattan híres panorámája megtekinthető egyénileg az Empire State Building tetején lévő kilátóból. Pillantás a Szabadság-szoborra a
Battery Parkból, majd hajóval átkelés
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a Szabadság-szigetre. Szállás Manhattanben.

3. nap • New York

Szabadprogram a „Nagy Almában”.
Fakultatív programlehetőség: 12-15
perces helikoptertúra Manhattan felett vagy belépés a város fölé magasodó Top of the Rock kilátóba, ahonnan
rálátás nyílik az Empire State Building-re is. Szállás Manhattanben.

4. nap • Seneca-tó / Watkins
Glen – Niagara-vízesés

Reggeli után utazás autóbusszal
északi irányba a Finger Lakes tóvidéken át. Első állomás a Seneca-tó, ahol
rövid pihenő és borkóstolási lehetőség

Watkins Glenben. Az utazás folytatása a föld egyik természeti csodájához,
a Niagara-vízeséshez. Szállás a vízesés közelében.

5. nap • Niagara-vízesés –
Toronto

Reggeli után a vízesés felfedezése
egyénileg vagy részvétel az idegenvezető által ajánlott fakultatív programon: a „Hornblower” elnevezésű hajós programon, mely keretében hajókázás a dübörgő Patkó-zuhataghoz
és ebéd a Skylon Tower panoráma éttermében, ahonnan szép látvány tárul
a Niagarára. Délután kirándulás autóbusszal Torontóba, ismerkedés a kanadai város látnivalóival. Szállás a vízesés közelében.

6. nap • Amish Country

Reggeli, majd továbbutazás Amish
Country-ba, a XVII. századi európai
kultúrát és hagyományokat máig hűen megőrző „amis” közösség által lakott vidékre. Szállás Lancaster környékén.

7. nap • Gettysburg –
Washington környéke

Capitolium, Washington

Utazás déli irányban az Appalache-
hegységen át a vadregényes Susquehanna-folyó mentén. Megálló Gettysburgben, ahol az amerikai polgárháború egyik legnagyobb csatája zajlott.
Délután érkezés az ország fővárosába
Washingtonba, a szállás elfoglalása.

8. nap • Washington

Egész napos városnézés az Államok
fővárosában: Capitolium, Fehér Ház
megtekintése kívülről, a Washington
emlékmű, Vietnámi Veteránok Emlékműve, Jefferson-emlékmű, Lincoln emlékmű, a II. Világháborúban elesett katonák emlékére állított Iwo Jima-emlékmű, az Arlingtoni Nemzeti Temető megtekintése, ahol többek
közt John Fitzgerald Kennedy nyugszik. Szállás Washingtonban.

bölcsőjének is nevezett Philadelphiába, ahol az Alapító Atyák egykor aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot és
az Alkotmányt. Félnapos városnézés:
Independence Hall, Liberty Bell, Városháza, Rocky lépcsősora. Szállás Philadelphia környékén.

9. nap • Philadelphia

Utazás New Yorkba a repülőtérre, útközben pihenő és vásárlási lehetőség egy bevásárlóközpontban, majd

E luta z ás autó b us s z a l a ne m z e t

10. nap • New York – Budapest

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobában 2 db kisebb méretű franciaágyon
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges,
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, Budapest – New York – Budapest útvonalon, átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal,
9 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok
a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

utazás repülőgéppel Budapestre az
esti órákban.

11. nap • Budapest

Megérkezés a menetrend függvényében.

2022. június 21. – július 1.,
október 7-17.
Kétágyas szobában 939 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 259 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
869 000 Ft/fő
Gyermek ár
649 000 Ft/fő
2022. augusztus 12-22.
Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 299 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
939 000 Ft/fő
Gyermek ár
829 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
New York helikopterezés
95 000 Ft/fő
Top of the Rock kilátó 25 000 Ft/fő
Niagara - hajózás
és ebéd a kilátóban
39 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
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New York
A város, ami soha nem alszik

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás

Magyar
Idegenvezető

1. nap • Budapest – New York

Elutazás repülőgéppel Budapestről
New Yorkba átszállással. Az érkezést
követően transzfer a szállodába, szállás Manhattanben.

Central Park, New York

2. nap • New York

Félnapos autóbuszos és gyalogos városnézés Manhattanben: Greenwich
Village, az Empire State Building épülete kívülről, Vasalóház, Soho, Kínai
negyed, Little Italy, Wall Street, World Trade Center emlékhely, Brooklyn
híd. Pillantás a Szabadság-szoborra a
Battery Parkból. Fakultatív programlehetőség: Broadway show, egy musical
megtekintése.

3. nap • New York

Félnapos autóbuszos és gyalogos
városnézés Manhattanben: Times
Square, Metropolitan Opera, Central Park, Metropolitan múzeum, Fifth
Avenue, Szent Patrik-katedrális, Rockefeller Center, Grand Central Terminal. Délután szabadprogram, este fakultatív New York by night program.
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4. nap • New York

Délelőtt fakultatív program: hajóval átkelés a Szabadság-szigetre a szobor
talapzatához, majd látogatás az ikertornyok helyén épült felhőkarcoló, a One
World Observatory kilátójába. Az új torony nem csupán a kilátás miatt érdekes, építészetileg is felejthetetlen élményt nyújt. Délután szabadprogram,

vásárlási lehetőség, vagy séta a High Line szabadidőparkban, mely az egykori vasúti vágányok nyomvonalán épült.

5. nap • New York

Egész nap szabadprogram. A művészetrajongók 150 múzeum közül választhatnak érdeklődésük szerint
modern vagy klasszikus témában,

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

Times Square

A sportrajongók érdeklődésére számot tarthat egy amerikai foci-, vagy
egy kosárlabda mérkőzés megtekintése. Aki a város legújabb látnivalóit szeretné felfedezni és madártávlatból gyönyörködni a felhőkarcolókban,
felkeresheti a One Vanderbilt kilátókomplexumát, vagy a Top of The Rock

hetven méteres magasságban lévő
kilátóját a Rockefeller Centerben. New
Yorkban a vásárlás is kihagyhatatlan
élmény. A programtervezésben idegenvezetőnk segítséget nyújt.

6. nap • New York – Budapest

Reggeli a szállodában, szabadidő

Gyermek ár: legfeljebb két 18 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges,
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, Budapest – New York – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a városnézések alatt légkondicionált autóbus�szal, 5 éjszakai szállás deluxe kategóriájú (helyi besorolás szerinti négycsillagos) szálloda kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Szállás: Holiday Inn Financial District **** Elhelyezkedés: New York – Downtown
Manhattan – World Trade Center. A szálloda központi elhelyezkedésének köszönhetően a kihagyhatatlan látványosságok gyalogosan, néhány perces sétával megközelíthetők. Az ikonikus 911 Emlékhely, a One World torony, a Trinity
Church, a Wall Street bikája, valamint üzletek is egy-két háztömbnyire helyezkednek el a szállodától, a közelben számos étterem és kávézó található. Minden szoba légkondicionált és síkképernyős TV-vel felszerelt.

Manhattenben. Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel az esti órákban
Budapestre.

7. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint.

2022.május 13-19.,
június 23-29., október 6-12.
Kétágyas szobában 589 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 789 000 Ft/fő
Gyermek ár
499 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
529 000 Ft/fő
2022. augusztus 12-18.
Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 839 000 Ft/fő
Gyermek ár
499 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
579 000 Ft/fő
Minimum létszám: 25 fő
Fakultatív programok árai
New York by night
39 000 Ft/fő
Broadway Show
49 000 Ft/fő
Szabadság-szobor
és a One World kilátója 29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
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Nyugati part
A nagyvárosok fényei és a Grand Canyon

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

YOSEMITE
SAN
FRANCISCO NEMZETI
PARK
LAS
VEGAS

BRYCE
CANYON

POWELL-TÓ
HOOVER-GÁT

GRAND
CANYON

CALICO
LOS ANGELES

1. nap • Budapest – Los Angeles

Elutazás repülőgéppel Budapestről Los Angelesbe átszállással. Érkezést követően transzfer a szállodába.
Szállás Los Angelesben.

2. nap • Los Angeles

Panorámás városnézés az angyalok
városában: El Pueblo óváros, Beverly
Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood
Boulevardon, a hírességek kéz- és
lábnyomainak megtekintésével. Délután szabadprogram, vagy felár ellenében belépőjegy a Universal Studios látványos szabadidő- és szórakoztatóparkjába, ahol a leghíresebb
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Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

és legújabb mozifilmek inspirálta létesítményeke t, hullámvasutakat
próbálhatják ki az érdeklődők. Szállás Los Angelesben.

3. nap • Santa Monica –
Kingman környéke

Délelőtt séta Santa Monica tengerparti strandján és a híres mólón. Délután továbbutazás a Mojave sivatag érintésével, változatos természeti képződményeket felvonultató tájon Kingman környékére, ahol szállás.
Arizona állam kisvárosa az egykor
forgalmas 66-os út egyik fontos csomópontjaként ismert.

4. nap • Grand Canyon

E lut a z ás a C o lo r ado fo lyó á lt a l
több millió év alatt vájt meredek
szurdokhoz, a Grand Canyonhoz.
A kopár, óriás vörös sziklák szabdalta völgyeke t látva lehe t érezni csak igazán a természet lenyűgöző erejét. Fakultatív programlehetőség: 25 perces repülés a Grand
C anyo n fe le t t . S z á l lás a kanyo n
környékén.

5. nap • Powell-tó – Horseshoe
Bend – Bryce Canyon

A reggelit követően utazás a Powell-tó
partjára melyet a Colorado folyóból
mesterségesen rekesztettek le a környék áramellátásának biztosítására.
Manapság népszerű pihenőhely, lakóhajóval és kirándulóhajókkal látogatják a vízisportok szerelmesei. Útközben látogatás a Horseshoe Bend patkó
alakú kanyarulatához a Colorado-folyón. A népszerű látványosság érdekessége, hogy a folyó 270 fokban kanyarodik egy kiemelkedő szikla körül,
páratlan panorámát nyújtva ezzel kirándulóknak. Délután utazás tovább a
Bryce kanyon csipkézett, varázslatos
rózsaszín természeti képződményekben gazdag vidékén. Szállás a kanyon
környékén.

6. nap • Bryce Canyon –
Las Vegas

Továbbutazás autóbusszal Nevadába, a szerencsejáték fővárosába. Várható érkezés a délutáni órákban, majd
szabadprogram. Sötétedés után érdemes sétát tenni a város főutcáján,

Grand Canyon – a Colorado
folyó által kivájt völgyszurdok 17 millió éves.

a Strip-en, avagy Las Vegas Boulevardon! Szállás Las Vegasban.

újra Kaliforniában, irány a mamutfenyők birodalma. Szállás Fresnóban.

7. nap • Las Vegas

9. nap • Yosemite Nemzeti Park
– San Francisco

Egész nap szabadidő Las Vegasban,
mely az egyik legnagyobb szórakoztató-, bevásárló- és szerencsejáték központ az Államokban. Kora délután fakultatív program: a Nevada és Arizona
határán, a Colorado folyóra épült zseniális építészeti különlegességhez a Hoover-gáthoz. Este fakultatív ’Las Vegas
by night’ túra. Szállás Las Vegasban.

8. nap • Calico – Fresno

A kaszinók és a neonreklámok világa
után az utazás folytatódik Calico western „szellemvárosába”, ahol meglátogatják az egykori az aranyásók alapította jellegzetes vadnyugati városkát. Az élmény visszarepíti látogatóit az
1800-as évek hétköznapjaiba. Immár

Reggeli után kirándulás a Yosemite Nemzeti Parkban, mely a Sierra Nevada hegyvonulatának nyugati lejtőin fekszik. Hatalmas sziklák, magasból
lezúduló vízesések, hűs patakok, zöldellő völgyek jellemzik a tájat. A park
déli részének fő látványosságát az
egyedül Kaliforniában megtalálható
óriásfenyők jelentik. A természeti csodák után következik a nyugati part sokak szerint legkedvesebb városa, San
Francisco. Szállás San Franciscóban.

10. nap • San Francisco

Városnézés a páratlan elhelyezkedésű, meredek utcák jellemezte városban: Golden Gate híd, Kínai negyed,

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! a beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges,
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Los Angeles és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti
három- és négycsillagos) szállodák és Inn-ek kétágyas szobáiban reggelivel, a
leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok,
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Fisherman’s Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, Városháza, Union
Square, Telegraph Hill, Coit Tower,
Transamerica Piramis. Szállás San
Franciscóban.

11. nap • San Francisco –
Budapest

Délelőtt szabadprogram. Kijelentkezés
a szállodából, transzfer a repülőtérre,
hazautazás átszállással.

12. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menterend
szerint.

2022. május 14-25.,
szeptember 2-13.
Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 449 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
849 000 Ft/fő
Gyermek ár (6-12 éves) 799 000 Ft/fő
2022. július 8-19.
Kétágyas szobában 1 099 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 449 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
959 000 Ft/fő
Gyermek ár (6-12 éves) 799 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Las Vegas „by night”
39 000 Ft/fő
Universal Studios
49 000 Ft/fő
Repülővel
a Grand Canyon felett 89 000 Ft/fő
A Hoover-gát felfedezése 32 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
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A keleti és a nyugati part legjobbjai
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

YOSEMITE
SAN
FRANCISCO NEMZETI
BRYCE
PARK
CANYON

TORONTO

Természeti
látnivalók

NIAGARA-VÍZESÉS
NEW YORK

LAS
VEGAS
HOOVERGÁT

POWELL-TÓ
GRAND
CANYON

5. nap • New York

CALICO

LOS ANGELES

1. nap • Budapest – Toronto

Elutazás Budapestről Torontóba repülőgéppel. Érkezést követően transzfer
a szállodába, szállás Torontóban.

2. nap • Toronto – Niagara-vízesés

Délelőtt félnapos autóbuszos városnézés Torontóban: Yonge Street, Parlament, Eaton Center, CN Tower (kívülről). Délután továbbutazás a lenyűgöző Niagara-vízeséshez, mely természetes határt képez az Egyesült
Államok és Kanada között. A vízesés
moraja már kilométerekről hallható,
a felszálló vízpára pedig látható, mégis az első pillantás örökre beleég a látogatók emlékezetébe! Megpillantani a víz élénk kékjét, a zuhatagok fehér habját éltre szóló élményt jelent.
Fakultatív programlehetőség: hajókázás a dübörgő Patkó-zuhataghoz
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este fakultatív „New York by night” kirándulás. Szállás Manhattanben.

a Hornblower kishajóval, vacsora a
Skylon Tower panoráma éttermében.
Szállás a vízesés közelében.

3. nap • Niagara-vízesés – New York

Fé l na p o s a ut ó b us z o s v á r o s né zés Manhattanben: Greenwich Village, Empire State Building, Vasalóház, Soho, Kínai negyed, Little Italy,
Wall Street, World Trade Center emlékhely, Brooklyn híd. Pillantás a Szabadság-szoborra a Battery Parkból,
átkelés hajóval a Szabadság-szigetre.
Szállás Manhattanben.

Reggeli indulás déli irányba a Finger
Lakes tóvidékén át. Első állomás a Seneca-tó, ahol rövid megálló és pihenési lehetőség Watkins Glenben. Várható
érkezés a „Nagy Almába” az esti órákban. Fakultatív Broadway show – est
a rivaldafényben: egy musical megtekintése. Szállás Manhattanben.

6. nap • New York – Los Angeles

4. nap • New York

7. nap • Los Angeles

Félnapos autóbuszos városnézés Manhattanben: Times Square, Metropolitan
Opera, Central Park, Metropolitan Múzeum, Fifth Avenue, Szent Patrik-katedrális, Rockefeller Center, Grand Central Terminal. Délután szabadprogram,

Transzfer a repülőtérre, továbbutazás a nyugati part felefedezésére. A repülőtéri transzferekhez magyar nyelvű asszisztenciát biztosítunk. A belföldi repülőjáraton az idegenvezető nem
utazik a csoporttal. Találkozás a szállodában. Szállás Los Angelesben.

Városnézés az angyalok városában:
El Pueblo óváros, Beverly Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevardon a hírességek kéz- és lábnyomainak megtekintésével. Délután szabadprogram, vagy fakultatív belépés

Walt Disney Concert Hall

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

Powell-tó

11. nap • Bryce Canyon –
Las Vegas
a Universal Studios látványos szabadidős és szórakoztató parkjába, ahol
a leghíresebb és legújabb mozifilmek
inspirálta létesítmények, hullámvasutak kipróbálására nyílik lehetőség.
Szállás Los Angelesben.

8. nap • Santa Monica –
Kingman környéke

Délelőtt séta Santa Monica tengerparti strandján és a híres mólón. Délután
továbbutazás a Mojave sivatag érintésével, változatos természeti képződményeket felvonultató tájon Kingman
környékére, ahol szállás. Arizona állam kisvárosa az egykor forgalmas
66-os út egyik fontos csomópontjaként ismert.

9. nap • Grand Canyon

Elutazás a Colorado folyó által több
millió év alatt vájt meredek szurdokba, a Grand Canyonhoz. A kopár, óriás vörös sziklák szabdalta völgyeket
látva érezni csak igazán a természet

lenyűgöző erejét. Fakultatív programlehetőség: 25 perces repülős túra a
Grand Canyon felett. Szállás a kanyon
környékén.

10. nap • Powell-tó –
Horseshoe Bend –
Bryce Canyon

A reggelit követően utazás a Powell-tó
partjára, melyet a Colorado folyóból
mesterségesen rekesztettek le a környék áramellátásának biztosítására.
Manapság népszerű pihenőhely, lakóhajóval és kirándulóhajókkal látogatják a vízisportok szerelmesei. Útközben
látogatás a Horseshoe Bend patkó alakú kanyarulatához a Colorado folyón.
A népszerű látványosság érdekessége, hogy a folyó 270 fokban kanyarodik
egy kiemelkedő szikla körül, páratlan
panorámát nyújtva ezzel kirándulóknak. Délután utazás tovább a Bryce Canyon csipkézett, varázslatos rózsaszín
természeti képződményekben gazdag
vidékén. Szállás a kanyon környékén.

Továbbutazás autóbusszal Nevada
Államba, a szerencsejáték fővárosába,
Las Vegasba. Várható érkezés a délutáni órákban, majd szabadprogram.
Sötétedés után fedezze fel a világ
egyik legnagyobb szórakoztató-, bevásárló- és szerencsejáték központját!
Sétáljon a város főutcáján, a Strip-en,
avagy Las Vegas Boulevardon! Szállás
Las Vegasban.

12. nap • Las Vegas

Egész nap szabadidő Las Vegasban.
Kora délután fakultatív program: látogatás a Nevada és Arizona határán, a Colorado folyóra épült zseniális építészeti különlegességhez a Hoover-gáthoz. Este fakultatív „Las Vegas
by night” túra. Szállás Las Vegasban.

13. nap • Calico – Fresno

A kaszinók és a neonreklámok világa után az utazás folytatódik Calico
western „szellemvárosába”, ahol az
egykori az aranyásók alapította jellegzetes vadnyugati városka meglátogatása következik. Az élmény visszaAmerika

67

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

repíti látogatóit az 1800-as évek hétköznapjaiba. Immár újra Kaliforniában, irány a mamutfenyők birodalma!
Szállás Fresnóban.

14. nap • Yosemite Nemzeti
Park – San Francisco

Reggeli után kirándulás a Yosemite Nemzeti Parkban, mely a Sierra Nevada hegyvonulatának nyugati lejtőin fekszik. Hatalmas sziklák, magasból
lezúduló vízesések, hűs patakok, zöldellő völgyek jellemzik a tájat. A park

déli részének fő látványosságát az
egyedül Kaliforniában megtalálható
óriásfenyők jelentik. A természeti csodák után következik a nyugati part sokak szerint legkedvesebb városa, San
Francisco. Szállás San Franciscóban.

15. nap • San Francisco

Városnézés a páratlan elhelyezkedésű, meredek utcák jellemezte városban: Golden Gate híd, Kínai negyed,
Fisherman’s Wharf, az Alamo Square
viktoriánus házai, városháza, Union

Gyermek ár: legfeljebb két 6-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb franciaágyon történik
az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Toronto, New York – Los Angeles és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 15 éjszakai szállás a keleti parton helyi három- és négycsillagos szállodák, a nyugati parton háromcsillagos
szállodák és Inn-ek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok,
magyar idegenvezető.
Figyelem! New Yorkból Los Angelesbe, majd San Franciscóból Budapestre az
utasok egyénileg teszik meg a repülőutat, magyar nyelvű asszisztenciát biztosítunk a repülőtéri transzferekhez. A beutazáshoz Kanadába eTA, az Egyesült
az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges, melyek ügyintézését irodánk
vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, eTA engedély, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

68

Amerika

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

16. nap • San Francisco – Budapest

Kijelentkezés a szállodából, transzfer a
repülőtérre, hazautazás repülőgéppel,
átszállással a kora reggeli órákban.

17. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint.

2022. július 3-19.
Kétágyas szobában 1 679 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 2 199 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt) 1 399 000 Ft/fő
Gyermek ár
1 099 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Fakultatív programok árai
Vacsora a Skylon Towerben
és hajózás a vízeséshez 39 000 Ft/fő
Broadway show
49 000 Ft/fő
New York by night
39 000 Ft/fő
Universal Studios
49 000 Ft/fő
Repülővel
a Grand Canyon felett 89 000 Ft/fő
A Hoover-gát felfedezése 32 000 Ft/fő
Las Vegas by night
39 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő

Niagara, New York, Florida
Élmények az egész családnak
Családi
utazás

Kultúra
és látnivaló

TORONTO
NIAGARA VÍZESÉS

NEW YORK

ORLANDO

MIAMI BEACH

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Niagara-vízeséshez, mely természetes határt képez az Egyesült Államok
és Kanada között. A vízesés moraja
már kilométerekről hallható, a felszálló vízpára pedig látható, mégis örökre
belevésődik a látogatók emlékezetébe
az első pillantás. A víz élénk kékjének
és a zuhatagok fehér habjának látványa életre szóló élményt jelent. Fakultatív programlehetőség: hajókázás a

dübörgő Patkó-zuhataghoz és vacsora a Skylon Tower panoráma éttermében. Szállás a vízesés közelében.

3. nap • Finger Lakes-tóvidék –
New York

Reggeli indulás déli irányba a Finger
Lakes tóvidékén át. Első állomás a Seneca-tó, rövid pihenő Watkins Glenben.
Várható érkezés a „Nagy Almába” az

Niagara-vízesés

1. nap • Budapest – Toronto

Elutazás Budapestről Torontóba repülőgéppel, átszállással. Az esti érkezést
követően transzfer a szállodába, szállás Torontóban.

2. nap • Toronto

Délelőtt félnapos autóbuszos városnézés Torontóban: Yonge Street, Parlament, Eaton Center, CN Tower. Délutá n tová b b uta z ás a le ny ű gö z ő
Amerika
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A Times Square-en, New York
leghíresebb terén törvény írja
elő az épületek kivilágítását.

esti órákban. Szállás Manhattanben.

4. nap • New York

Félnapos autóbuszos városnézés Manhattanben: Times Square, Metropolitan
Opera, Central Park, Metropolitan múzeum, Fifth Avenue, Szent Patrik-katedrális, Rockefeller Center, Grand Central
Terminal. Délután szabadprogram, este fakultatív New York by night program.

5. nap • New York

Fé l na p o s a ut ó b us z o s v á r o s né zés Manhattanben: Greenwich Village, Empire State Building, Vasalóház, Soho, Kínai negyed, Little Italy,
Wall Street, World Trade Center emlékhely, Brooklyn híd. Pillantás a Szabadság-szoborra a Battery Parkból. Fakultatív programlehetőség: Broadway
show, egy musical megtekintése.

6. nap • New York – Orlando

Transzfer a repülőtérre, majd elutazás
belföldi repülőjárattal Floridába, a szórakoztató parkok világába. Szállás Orlandóban.

7-9. nap • Orlando

Az Orlandóban töltött 3 nap elegendő
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3 park meglátogatására. Válasszon
ajánlatainkból!
Magic Kingdom – egy varázslatos
nap Mickey egér otthonában, a Walt
Disney World legelső és legfontosabb
parkjában. Fő attrakciója a Main Street
U.S.A. amely számos fényképen szerepel: az út végén Hamupipőke kastélya
áll – általában ez a kép lebeg a szeme
előtt mindenkinek, ha a Disney Worldre gondol. Életre kelnek az ismert figurák, a látogatók találkozhatnak a híres
mesehősökkel, zárásként pedig megcsodálhatják a tűzijátékot!
Universal Studios - a filmek világába
kalauzolja el az érdeklődőket és minden korosztály számára izgalmas
programot ígér: a stúdióban, ahol filmeket és TV sorozatokat forgatnak.
A parkban a látogatók részesei lehetnek a Men in Black, Múmia, E.T., Vis�sza a jövőbe, Cápa, Shrek filmek akció
jeleneteinek.
Sea World – a víz alatti élővilág élménydús bemutatása mellett különböző showműsorok szórakoztatják a közönséget; delfinek, fókák, cápák és pingvinek részvételével. A legnagyobb vízalatti akváriumon mozgó
járda visz keresztül, hogy a látogatók

megcsodálhassák a vízalatti világot.
Aki izgalmakra vágyik, több hullámvasút, játék közül is választhat.

10. nap • Miami Beach

Elutazás autóbusszal a napfényes
Miami Beachre. Útközben látogatás
Cape Canaveralban a Kennedy Űrközpontban, ahonnan az Apollo program keretében útnak indult Neil Armstrong Hold-expedíciója. Szállás Miami Beach-en.

11-12. nap • Miami Beach

Florida állam legismertebb üdülőhelye Miami Beach, mely a fürdőzés és
az éjszakai élet szerelmeseinek kedvelt célpontja. Napfény, óceán, homokos strandok, s számos szórakozási lehetőség várja az odalátogatót. Pihenés az óceánparton, vagy fakultatív
programlehetőség: kirándulás az Everglades Nemzeti Parkba, ahol a lápvilágban 300 őshonos madárfaj mellett aligátorok is élnek. A túra során a
résztvevők aligátor show-t tekintenek
meg. Szállás Miami Beach-en

13. nap • Miami – Budapest

Reggeli a szállodában, majd transzfer

Miami Beach

Everglades Nemzeti Park, Florida

a repülőtérre, hazautazás átszállással
Budapestre.

14. nap • Budapest

Hazaérkezés Budapestre a menetrend
függvényében.

Gyermek ár: legfeljebb két 14 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db kisebb méretű franciaágyon
történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is!
Figyelem! A beutazáshoz Kanadába eTA, az Egyesült Államokba ESTA engedély
szükséges, melyek ügyintézését irodánk vállaja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel,
átszállással Budapest – Toronto / New York – Orlando / Miami – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 12 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi standard kategóriájú) szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, eTA engedély, fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2022. július 03-16.
Kétágyas szobában 1 279 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 699 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt) 1 099 000 Ft/fő
Gyermek ár
999 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Vacsora a Skylon Towerben
és hajózás a vízeséshez 39 000 Ft/fő
New York by night
39 000 Ft/fő
Broadway Show
49 000 Ft/fő
Disneyland Magic
Kingdom belépőjegy
55 000 Ft/fő
Universal Studios
belépőjegy
52 000 Ft/fő
Seaworld belépőjegy
42 000 Ft/fő
Everglades Nemzeti
Park kirándulás
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
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A legendás 66-os úton
Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

1. nap • Budapest - Chicago

CHICAGO

Elutazás Budapestről Chicagóba repülőgéppel, átszállással. Érkezés a délutáni órákban, majd transzfer a szállodába.
Szállás Chicagóban.

ST. LOUIS
SPRINGFIELD

LAS VEGAS
SANTA
MONICA

GRAND
CANYON

SANTA FÉ AMARILLO

OKLAHOMA CITY
WILLIAMS
LOS
ANGELES

2. nap • Chicago

HOLBROOK

Félnapos városnézés: ismerkedés a
„szeles várossal” az Egyesült Államok
harmadik legnépesebb városával. A
Michigan és az Adams sarkán „kötelező” megállni, hiszen ez a történelmi 66-os út kiindulási pontja. Délután
szabadprogram, érdemes egy sétát tenni a tóparton vagy kerékpározni a parkokban, s fejest ugrani a város
csodálatos látnivalóiban és építészeti
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ALBUQUERQUE

kincseiben. Fakultatív program: a Willis-torony, az Egyesült Államok második legmagasabb épületének megtekintése. Szállás Chicagóban.

3. nap • Chicago – St. Louis
(kb. 480 km)

A bérautó felvétele, vagy minibuszos
közlekedés az idegenvezetővel – választás szerint. Kezdetét veszi a felejthetetlen utazás: az USA átszelése a
Historic Route 66-on, ezen a legendás

úton, mely Amerika jellegzetes, érintetlen tájain halad az ország egyik legnagyobb, legrégebbi és legkülönlegesebb helyszínén. Az út végtelen búzamezőkön és prériken keresztül vezet Chicagóból St. Louisba, Missouriba.
Szállás St. Louisban.

4. nap • St. Louis – Springfield
(kb. 350 km)

Folytatódik a legendás 66-os út Missouri déli részén, az Ozark hegység
festői tájain haladva Springfield irányába, mely a 66-os út „szülővárosaként” tartanak számon. Nyugati irányba haladva az erdők találkoznak a prérivel, és sok ezer természetes barlangot rejt a föld mélye. Szállás
Springfieldben.

5. nap • Springfield – Tulsa –
Oklahoma City (kb. 520 km)

A történelmi 66-os út ezen szakasza a
legrégibb, s az út porához az őslakosok
és a cowboyok legendái tapadnak. A táj
változatos: a dimbes-dombos vidéken

10. nap • Albuquerque – Holbrook
(kb. 380 km)
haladó utat tölgy- és szilfák szegélyezik. Szállás Oklahoma City-ben.

6. nap • Oklahoma City –
Amarillo (kb. 420 km)

Az út Amarillo irányába folytatódik,
ahol a Nagy Síkság bivalyos prérijein
egykor a kiowa és komancs indiánok
laktak. Ez maga a „valódi Texas”! Clintonban, a Route 66 Múzeumban a 66os út hat évtizedes történelmét tekintik meg. Szállás Amarillóban.

7. nap • Amarillo-Albuquerque
(kb. 470 km)

Mielőtt Texast elhagyva Új-Mexikóba folytatódna az utazás, látogatás a
világhírű Cadillac farmra, ahol tíz, orrára állított és félig a homokba temetett Cadillac várja, hogy kézjegyüket rájuk graffitizzék a látogatók. Továbbutazás a komancs és tucumcari indiánok földjén. Útközben Glenrio
szellemvárosának felfedezése, ahol
fél lábbal Új-Mexikóban, fél lábbal pedig Texasban állhat az utazó. Az órákat 60 perccel vissza kell állítani: ez itt
a „Mountain Time Zone”. Öt államot

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

8. nap • Albuquerque

Új-Mexikó legnagyobb városa a Rio
Grande partjainál terjeszkedik és rengeteg izgalmas látnivalót tartogat. A
Plazán a spanyol koloniális időkből
származó régi épületek eredeti pompájukban ragyognak, a hangulatos éttermekben, boltocskákban jól esik elidőzni kicsit az idegenvezetővel tett
gyalogos városnézést követően. Szállás Albuquerque-ben.

9. nap • Albuquerque – Santa Fé –
Albuquerque (kb. 200 km)

A mai napon alkalom nyílik az eredeti Old Route 66 életérzésének megtapasztalására Új-Mexikó állam fővárosának, Santa Fé-nek meglátogatásával. Noha 1926-ban az eredeti 66-os
út tartalmazta Santa Fé városát, 1937ben kikerült az útvonalból. Városnéző séta a különleges hangulatú, festői városnak, mely egykor pueblo indián falu volt. Szállás Albuquerque-ben.

Ezen a napon elhagyva Új-Mexikót, a
nagy utazás Arizona államban folytatódik tovább. Rövid megálló Gallupban, mely ma egy régi vasúti csomópont, ám egykor indián erőd volt. A táj
ismét változik: a Petrified Forest National Park megtekintése következik. Gyönyörű, színes, sziklává kövült
fái egyedülálló látványt nyújtanak, az
erózió lassú folyamata változtatta tömör kővé a gigantikus méretű fákat.
Szállás Holbrookban.

11. nap • Holbrook – Grand
Canyon/Williams (kb. 390 km)

Irány tovább nyugat felé, ahol ezen a
napon már a Grand Canyon vár! Megállók a kilátópontokban, majd a merészebbek repülhetnek egy helikopteres kört a kanyon felett fakultatív
program keretében. A panoráma és
az élmény leírhatatlan. Búcsút véve a
Grand Canyontól, visszatérés a 66-os
úton Williamsbe, a remek városkába,
ahol sok ajándékbolt és kávézó vár.
Szállás Williamsben.

12. nap • Grand Canyon/Williams –
Las Vegas (kb. 350 km)

A történelmi 66-os út leghosszabb
megszakítás nélküli szakasza vezet a
legendás Las Vegas városába. A 93-as
úton Las Vegas felé véve az irányt, útközben pillantás a Hoover-gátra, az
Arizona és Nevada állam határán, a
Colorado-folyóra épült erőmű-csodára.
Az itt termelt áramot több száz mérföld
hosszú villamosvezetékek szállítják a
környező városok finomítóiba – többek
között a neonvárosba, Las Vegasba is,
mely ennek a napnak a végállomása. Az
első számú látnivalókat itt a kaszinók
jelentik, senki ne habozzon kipróbálni a
szerencséjét! Szállás Las Vegasban.
Amerika

73

13. nap • Las Vegas

Itt az ideje ennyi utazás után megpihenni kicsit, s élvezni és felfedezni Las Vegas
városát. A világ egyik legnagyobb szórakoztató központja, a „Sin City” számtalan film és sorozat forgatási helyszíne
volt már. Szabadidő a város forgatagának felfedezésére, kaszinózásra, a világ
legjobb éttermeinek kipróbálására, vagy
ejtőzésre egy pálmafás medenceparton.
Fakultatív program: Las Vegas by night;
az esti program során testközelből lehet
gyönyörködni a legendás hotelek esti fényeiben. Szállás Las Vegasban.

14. nap • Las Vegas – Santa
Monica – Los Angeles környéke

A ma i na po n Pas ade ná n , Lo s

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

15. nap • Los Angeles környéke

Megérkezés Los Angelesbe, az angyalok városába. Ismerkedés a város látnivalóival, félnapos városnézés

Beverly Hills, a Rodeo Drive és a Hol�lywood Bouldevard megtekintésével. Délután szabadprogram pihenésre
Santa Monica meseszép tengerpartján, vagy fakultatív program keretében
a Universal Studios Hollywood felfedezésére, mely a felnőtteknek is legalább akkora élmény, mint a gyerekeknek. Szállás Anaheimben.

16. nap • Los Angeles – Budapest

Utazás Los Angeles nemzetközi repülőterére, ahol a bérautót választó utasok leadják gépjárműveiket. Hazautazás repülőgéppel, átszállással délutáni Budapestre.

17. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint a délutáni órákban.
Figyelem! A beutazáshoz az Egyesült Államokba ESTA engedély szükséges,
melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, Budapest – Chicago / Los Angeles – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, melyet az idegenvezető vezet, vagy választható bérautós közlekedéssel, 15 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti háromcsillagos) szállodák és innek kétágyas szobáiban ellátás nélkül, a leírás szerinti
programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély, fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, a gépkocsibérlést választók számára a helyszínen felmerülő további költségek*.
*FONTOS TUDNIVALÓK: a gépkocsibérlést választók részére további, a helyszínen felmerülő költségek adódnak, melyek: parkolási díj, üzemanyag költség, GPS bérlési díja, visszaszállítási díj. Ezek várható összege kb. 1000 USD/autó, mely a helyszínen, az út során fizetendő.
Az gépkocsibérlés feltétele: érvényes kártyaformátumú jogosítvány és a sofőr
nevére szóló hitelkártya, melyen a letéti díjat zárolni fogják és azt a leadást követően oldják fel. Az gépkocsibérlés tartalmazza a lopás és felelősség biztosításokat, korlátlan km használatot. A részvételi díj standard méretű gépkocsibérlést tartalmaz, felár ellenében SUV, vagy prémium kategória is kérhető.
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2022. június 23. – július 9.
Kétágyas szobában 1 299 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 699 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt)
899 000 Ft/fő
Gyermek ár
16 éves korig
699 000 Ft/fő
Gépkocsibérléssel
kapcsolatos költségek
(a helyszínen fizetendő) kb. 1 000 USD/autó
Minimum létszám: 16 fő
Fakultatív programok árai
Chicago Willis Tower
12 000 Ft/fő
Grand Canyon
helikopterezés
89 000 Ft/fő
Las Vegas by night
39 000 Ft/fő
Universal Studios
Hollywood
49 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő

Nyugat-kanadai
nemzeti parkok

Csoportos
körutazás

2. nap • Vancouver –
Campbell River

Magyar
Idegenvezető
Természeti
látnivalók

JASPER
LAKE
LOUISE
KAMLOOPS

BANFF

CALGARY

VANCOUVER
FRASER CANYON
HARRISON HOT SPRINGST
VICTORIA
CAMPBELL
RIVER

1. nap • Budapest – Vancouver

Elutazás repülőgéppel Budapestről
Vancouverbe átszállással. Érkezést
követően transzfer a szállodába. Szállás Vancouverben.

Félnapos városnézés Vancouverben.
A város kialakulásában a legnagyobb
szerepet azon kínai munkások játszották, akiket először az arany vonzott Kanadába, azután pedig a vasút
építése miatt érkeztek Ázsiából. A kínai kolónia ma is számottevő, emlékei jelen vannak a Chinatownban, illetve a közeli Ming stílusú kínai kertben is, mely felüdülést nyújt a nagyváros forgatagában. Az óváros, a
Gastown eredeti macskaköves utcácskáival, a gőzmotoros órával és az
alapító „Gassy” Jack szobrával azokra
az időkre emlékeztet, amikor a város
kikötőként és kereskedelmi központként vált híressé. A városnézés folytatásaként másfél órás komputazás Nanaimoba. Útközben sasok, fókák és
akár még kardszárnyú delfin is látható. Szállás Campbell Riverben.

3. nap • Campbell River

A sziget északi részén elhelyezkedő
helység a lazachorgászat fővárosa.

Több jelentős lazacfaj, többek között a
királylazac is ezen a vonulási útvonalon úszik fel minden évben az ívási területére. Félnapos szabadprogram a
környék felfedezésére, majd 4 órás hajós szafarin lehetőség nyílik a bálnák
megfigyelésére. Szállás Campbell Riverben.

4. nap • Campbell River –
Chemanius – Victoria

Visszautazás Nanaimo kikötőjébe. Útközben rövid séta a MacMillan parkban, a douglas fenyők és vöröscédrusok között. Akad olyan vastag törzsű
fa, amelyiket 5 ember ér csak körül.
Ezen a napon Chemainus városa vár
felfedezésre, ahol a helyi művészek
hatalmas és látványos falfestményekkel díszítették ki az épületek külső falait. A műalkotások témája a város története: az őslakosok és a telepesek mindennapjait örökíti meg. Szállás
Victoriában.

5. nap • Victoria

D é le lő t t váro sné z é s , a ke l le me s ,
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Butchart Gardens, Victoria

régimódi tengerparti város legszebb
látnivalóinak felfedezésével: a Beacon Hill zöldellő parkja, a Royal British Columbia múzeum, a festői kikötő és a Parlament épülete, melynek esti fényei visszatükröződnek az öböl vizén, valamint a város ékességének
tekintett Empress Hotel borostyánnal

befuttatott épülete. Délután szabadprogram. Szállás Victoriában.

6. nap • Victoria –
Harrison Hot Springs

Délelőtt látogatás a Butchart Gardens
egykori kőfejtőből kialakított kertben,
melyben a világ különböző tájairól

származó ritka növényeket tekinthetnek meg. A sziklakertre a legszebb rálátás felülről nyílik, érdemes felmászni a hatalmas sziklára. Nyaranta a rózsák illata belengi a környéket, versenyre kelve a liliomokkal. Az út a
Fraser völgyön vezet keresztül, Harrison Hot Springs-be, a hőforrásáról híres városba. Az ásványi anyagokban
gazdag forrásokat először az őslakos indiánok használták orvosi célokra, manapság a látogatók számára a
gyógyhatása mellett a relaxációs hatása a legfontosabb. Szállás Harrison
Hot Springs-ben.

7. nap • Harrison Hot Springs –
Fraser Canyon – Kamloops

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

Utazás a Thompson-Okanagan régión keresztül, ahol változatos látkép tárul az utazó elé: zsályacserjével benőtt kopár domboldalak állnak
szemben a buja növényzettel dicsekedő hegyvonulattal. Továbbutazás
a Fraser Canyonba, ahol a Pokol Kapujának örvénylő folyama tekinthető meg. Átkelés a folyó felett 153 méter magasságban libegővel. Szállás
Kamloopsban.

8. nap • Kamloops – Jasper

Elutazás a természeti szépségekben

76

Amerika

Banff Nemzeti Park

gazdag tájon át Jasperbe. Útközben a
Clearwater és a csodálatos Wells Gray
Park vízeséseiben gyönyörködhetnek,
majd a terület vadvilágának felfedezése következik, hiszen számos madár- és szarvasfaj, és fekete medve él
a parkban. Átszelve a Yellowhead-hágót, látható a kanadai Sziklás-hegység legmagasabb csúcsa, a Mount
Robson. Szállás Jasperben.

világába. Rövid megálló az Athabasca- és a Sunwapta-vízeséseknél, útban az Athabasca-gleccserhez, ahol
lehetőség van egy túrát tenni a jégmezőkön egy speciálisan erre a célra kialakított járművel (Ice Explorer). A
tiszta vizű hegyi Bow és Peyto tavak
már a Banff Nemzeti Parkhoz tartoznak, mely az UNESCO Világörökség
részét képezi. Szállás Banff-ben.

9. nap • Jasper –
Lake Louise – Banff

10. nap • Banff Nemzeti Park

Kora reggel indulás az Icefield Parkway-en, a világ legszebb panorámaútján a gleccserek lenyűgöző

Kanada legrégebbi nemzeti parkját
1885-ben alapították, miután a vasútépítő munkások hőforrásokra bukkantak. Az ámulatba ejtő természeti

Gyermek ár: legfeljebb két 10-16 éves gyermek két teljes árat fizető felnőttel egy
szobában. 3, vagy 4 fő esetén a szobákban 2 db franciaágyon történik az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is.
Figyelem! A beutazáshoz Kanadába eTA engedély szükséges, melynek ügyintézését irodánk vállalja 10 000 Ft/fő/engedély áron.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Vancouver és Calgary – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi középkategóriájú (helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: eTA engedély, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

park az egész ország legszebb tájait foglalja magában, számtalan
tó és hegyvidéki tájak váltják egymást kanyonokkal és völgyekkel. A
park egész évben látogatható: nyáron a túrázók, vízisportot kedvelők,
télen pedig a síelők veszik birtokukba. Szállás Banff-ben.

11. nap • Banff – Calgary

Reggel elutazás az 1988-as téli olimpia helyszíneként ismert Calgaryba,
ahol félnapos program keretében ismerkedés a látnivalókkal. A város kellemes ötvözete a mai nagyvárosokra
jellemző felhőkarcolóknak és a vízpart
mentén kialakított számos sétánynak
és parknak. Transzfer a repülőtérre,
hazautazás átszállással Budapestre.

12. nap • Budapest

Megérkezés a menetrend szerint Budapestre.

2022. augusztus 10-21.
Kétágyas szobában 1 246 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 497 000 Ft/fő
3. személy (felnőtt) 1 067 000 Ft/fő
Gyermek ár
1 027 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
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Nagy körutazás
Mexikóban
Üdüléssel Cancúnban
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

MÉRIDA
TEOTIHUACAN

Pihenés

IZAMAL
UXMAL

CANCÚN

CHICHÉN ITZA

KABAH
MEXIKÓVÁROS

GUADALUPÉ

1. nap • Budapest – Mexikóváros

Elutazás repülőgéppel, átszállással
Mexikóvárosba. A megérkezést követően transzfer a szállodába. Szállás
Mexikóvárosban.

2. nap • Mexikóváros

Reggeli után félnapos városnézés
Mexikóvárosban. A tengerszint felett 2000 méteren fekvő városban
már érkezéskor rögtön érezhető annak magaslati fekvése. A nagy felfedezők korában, 1519-ben érkezett ide
Hernán Cortéz konkvisztádor és a le-
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rombolt azték főváros romjaira építette fel a várost. Szerencsére ma
már békésen él egymás mellett a három kultúra: a rangját visszanyert indián, a spanyol és a kettőből lett mexikói. A program látnivalói: a főtér
(Zocalo), ahol Mexikó és Amerika legnagyobb katedrálisa, a Metropolitan
katedrális látható, valamint a történelmi központ és a szövetségi negyed épületei. A Nemzeti Palota, az
Alameda park, a Szépművészeti Palota megtekintése (kívülről). A városnézés után transzfer a délre fekvő

Xochimilco kerületbe, hajókirándulás a tarkabarka mexikói színekben
pompázó, gondolákhoz hasonlító
hajókon a környék csatornarendszerén. A program után visszautazás
autóbusszal a Chapultepec parkhoz,
ahol szabadidő, vagy az Antropológiai Múzeum fakultatív megtekintése idegenvezetővel. A belépő díja kb.
M$70/felnőtt, mely a helyszínen fizetendő. A múzeumban az ország prekolumbiai és még létező indián kultúráinak páratlan gyűjteménye látható, itt tekinthető meg többek közö tt a 2 4 to nnás bazalt tömb ből
kifaragott híres Nap-kő vagy Naptár,
az azték kultúra jelképe is. Transzfer a szállodába, szállás Mexikóvárosban.

3. nap • Teotihuacan –
Guadalupe

Egész napos kirándulás Teotihuacan-

Chichén Itzá legszebb
épülete El Castillo, a Kukulkan (Tollas Kígyó) istennek épített piramistemplom.

ba, a Világörökség részét képező romvárosba. A Kolumbusz előtti időkben Teotichuacan volt Mexikó és Közép-Amerika legnagyobb városa. A legkorábbi építkezések i.e. 200-as évekre tehetők - itt
épült fel Mexikó és az Újvilág második
legnagyobb piramisa, a Nap piramis. A
hatalmas területen fekvő négyzetháló alapú város másik nevezetessége a
több kilométer hosszú Holtak Útja, mely
a Hold piramisnál végződik. Elbúcsúzva
Tollas Kígyótól és Esőistentől, Guadalupe, az amerikai kontinens legnagyobb
búcsújáró helye felé folytatódik a mexikói körutazás. A Miasszonyunk bazilika
katolikus templom és nemzeti búcsújáróhely Mexikóvárostól északra, annak
a helynek a közelében, ahol a legenda
szerint Szűz Mária megjelent. A búcsújáróhelyre az országból és a világ számos pontjáról érkeznek nagy tömegben
hívők és gyógyulni vágyók, színes forgataggá varázsolva a helyet. Visszautazás
Mexikóvárosba, ahol szállás.

4. nap • Mérida

Reggeli után transzfer a repülőtérre, elutazás belső repülőjárattal Méridá-

ba, Mexikó Yucatán szövetségi államának fővárosába. Megérkezés után
városnézés a spanyol Francisco de
Montejo „El Mozo” alapította városban,
mely meghódításakor még T’ho néven volt maja romváros. A Plaza keleti oldalán lévő katedrális, a XVIII. századi Plaza a Palacio Municipal, vagy
a XV. századi Casa de Montejo, mely
a Yucatán uralkodó egykori otthona,
mind a város lenyűgöző látnivalói. Látogatás a híres Paseo de Montejo városrészben, ahol a XX. században számos milliomos épített csodálatos haciendát a város körüli dzsungelben.
Transzfer a szállodába, szállás Méridában.

5. nap • Kabah – Uxmal

Egész napos kirándulás a Puuc régió két
legnagyobb városába, Kabah és Uxmal
régészeti lelőhelyeire. A városok a maja civilizáció késői, klasszikus korában,
i.sz.700 és 1000 között élték virágkorukat. Kabah legkiemelkedőbb látnivalója
a Maszkok Palotája, ahol a hosszú orrú
Chaac esőisten képmása látható, összesen 260 változatban. Uxmal, a maják

alapította lenyűgöző romváros 1996 óta
része az UNESCO Világörökségének. Máig is rejtély, miért építettek itt várost, hiszen nincsenek, s nem is voltak folyók
vagy helyi vízforrások a környéken. Uxmal egyik legkiemelkedőbb látnivalói a
chultun-ok, azok a ciszternák, melyekben az esővizet fogták fel és tárolták a
lakosság számára. Fakultatív programlehetőség: az Uxmal mellett található
különleges Kakaó Múzeum megtekintése 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 leglátogatottabb romvárosába, Chichén Itzába,
ahol az ősi maja és a tolték idők emlékei keverednek. Útközben a varázslatos „sárga” város, Izamal megtekintése, mely az ősi időkben a legmagasabb
maja isten, Itzamná és a napisten, Kinich-Kakmó kultuszának központja volt. Chichén Itzába érve az ősi maja és a tolték idők emlékeinek felfedezése. A hatalmas területen fekvő egyAmerika
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kori településből rögtön kiemelkedik az
El Castillo (a Kastély), melyet Kukulkan,
a tollas kígyóisten tiszteletére emeltek. Az 55 méter magas templomra 91
lépcső visz fel, és aki elég bátor, megmászhatja a piramistemplomot, hogy
onnan lássa a letűnt korok grandiózus
épületeit. A Labdajáték tere különleges
akusztikával a maja élet mindennapjait idézi meg. A látogatás után utazás
a Yucatán-félsziget egyik különleges
természeti sajátosságához, egy cenotéhoz, vagyis beszakadt tetejű mészkőbarlanghoz, melynek kristálytiszta vizében fürdőzésre is alkalom nyílik. Továbbutazás Cancúnba, a tengerpartra, ahol szállás.

7-9. nap • Cancún

Üdülés Cancúnban, fakultatív prog
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ramlehetőségek a helyszínen. A Yucatán-félsziget Atlanti-óceán felőli
partvidékén elterülő „Can Cún” egyesek szerint a mexikói maják nyelvén azt jelenti: „kígyófészek”, mások szerint a név eredete „aranyedény”. Cancún és a hozzá tartozó kisebb üdülőhelyek minden elvárásnak
megfelelnek, hiszen a nyüzsgő tengerpartok mellett csendesebb, családias hangulatú partszakaszok is
megtalálhatók. Ahol egykor maja városok romjai és szerény halászfalvak
álltak, ma a világ egyik legkedveltebb
üdülőparadicsoma található. Szállás Cancúnban all inclusive ellátással.
Fakultatív kirándulások magyarul beszélő idegenvezetéssel:
Egész napos kirándulás Tulumba és
Xel Ha-ba ebéddel. A program a ma-

ja történelmi látnivalókat kombinálja
egy felejthetetlen strandolással. Reggel elutazás autóbusszal a Cancúntól
délre fekvő Tulum romvárosába, mely
a legnagyobb épségben megmaradt
tengerparti maja rom, és a spanyol
hódítások idején még fontos jelentőségű maja kikötőváros volt. A romváros szépségét elsősorban fekvése adja: egy gyönyörű tengerparti sziklafalra
épült. Tulum megtekintése után utazás autóbusszal a Maya Riviera szívébe, Xel-Ha méltán természeti csodaként számon tartott vízi parkjába,
ahol a fürdőzés mellett all inclusive ellátás nyújt feltöltődést. A program tartalmazza az étkezéseket, korlátlan alkoholmentes italfogyasztást.
Egész napos kirándulás a Xcaret
Parkba ebéddel. Xcaret fantasztikus

Izamal

eco-parkja egy festői tengerparton fekszik, kizárólag a félszigeten őshonos állatokkal és növényekkel, édesvízű barlangfolyóval, búvárkodási lehetőséggel várja a kalandokra és a feltöltődésre
vágyókat. Több, mint negyven attrakciója a történelem, a kultúra, a gasztronómia és a természet világához visz
közelebb, az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Az itt eltöltött nap csúcspontja este az ősi maja labdajáték bemutatója, illetve a folklór műsor egy 6000 fős színházban.
A program tartalmaz egy napközbeni
büféétkezést alkoholmentes italokkal,

Egész napos kirándulás Isla Mujeresre – az „asszonyok szigetére”. A paradicsomi szépségű, csupán 8 km
hosszú Isla Mujeres Cancún partjaitól
rövid hajóútra tökéletes kikapcsolódással, a legszebb strandokkal és búvárkodási lehetőséggel várja az idelátogatókat. Utazás autóbusszal a kikötőbe, majd onnan hajóval az „as�szonyok szigetére”. A hajóút során
bár és snackek, a szigeten snorkel
felszerelés biztosított. A búvárkodás
után séta a szigeten, majd ebéd egy
helyi étteremben.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Mexikóváros és Cancún – Budapest útvonalon,
valamint belső repülő járattal Mexikóváros - Merida útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal,
3 éjszakai szállás Mexikóvárosban, 2 éjszakai szállás Meridában középkategóriájú (helyi besorolás szerinti négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, 4 éjszakai szállás Cancúnban négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban all incusive ellátással, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel,
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

10. nap • Cancún – Budapest

Transzfer a repülőtérre, hazautazás
Budapestre repülőgéppel, átszállással.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint.

2022. február 14-24.,
Kétágyas szobában 859 000
Egyágyas szobában 999 000
2022. április 12-22.
Kétágyas szobában 939 000
Egyágyas szobában 1 079 000
Minimum létszám: 20 fő
3. személy (felnőtt)
Gyermek ár (2–12)
Félpanzió felára
(5 vacsora)

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

829 000
699 000

Ft/fő

49 000

Ft/fő

Ft/fő

Fakultatív programok árai
Tulum – Xel Ha
55 000 Ft/fő
Xcaret Park
59 000 Ft/fő
Isla Mujeres
29 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben:
2022. október és szilveszter
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A maja Mexikó
Mini körutazás és üdülés
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

RIO LAGARTOS
CANCÚN

MÉRIDA

EK BALAM
IZAMAL

VALLADOLID

CHITZÉN ITZA
UXMAL

MAYA RIVIÉRA

1. nap • Budapest – Cancún

Elutazás Cancúnba repülőgéppel, átszállással. A megérkezést követően transzfer a szállodába. Szállás
Cancún városban.

2. nap • Cancún – Ek Balam –
Valladolid – Mérida

Amerikai reggeli a szállodában. Kora reggeli indulás Cancúnból a Yucatán-félsziget közepe felé. Az út
ősi kis mexikói falvakon át vezet,
ahol az igazi Mexikó mindennapi
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Izamal

A maják páratlan tudással, kifejlett csillagászati,
matematika és építészeti
ismeretekkel rendelkeztek.

életébe nyerhet bepillantást az utazó. Érkezés a Rio Lagartos természetvédelmi területhez, ahol hajókirándulás a lagúnán. A békés út során a csodálatos helyi állatvilág, ősi
madárfajok, rózsaszín flamingó kolóniák is megcsodálhatók. Frissítő fürdő egy természetes forrásnál,
majd továbbutazás Ek Balam különleges régészeti lelőhelye felé. A
Cancúntól 240 km-re fekvő maja
romvárost 1997-ben tárták fel, nevének jelentése maja nyelven: fekete
jaguár. A régészeti kutatások szerint
Ek Balam fontos és befolyásos város volt, virágkorát Kr.e. 700 és 1000
között élte. A látogatás után utazás Valladolid gyarmati városa felé.
Az 1543-ban alapított város épségben megmaradt koloniális épületei
szemet gyönyörködtetőek, középkori erődszerű épületével közülük
is kiemelkedik Sienai Szent Bernar-

din ferences temploma és egykori kolostora. A városnézés után látogatás egy tequila lepárló üzemben.
Utazás Mérida felé, ahol szállás.

3. nap • Uxmal – Oxkutzcab

Amerikai reggeli a szállodában. Elutazás Uxmalba, a Yucatán-félsziget egyik híres régészeti lelőhelyére. A
maják alapította lenyűgöző romváros
1996 óta része az UNESCO Világörökségének. Máig is rejtély, miért építettek
itt várost, hiszen nincsenek, s nem is
voltak folyók vagy helyi vízforrások a
környéken. Uxmal egyik legkiemelkedőbb látnivalói a chultunok, azok a
ciszternák, melyekben az esővizet felfogták és tárolták a lakosság számára. A víz további jelentőségét mutatja
a számos szobor és faragvány, mely
Chaac-ot, az esőistent ábrázolja. Uxmal után a Kakaómúzeum megtekintése, majd utazás Oxkutzcab színes kisvárosába, ahol a helyi piac
meglátogatása. Visszautazás Méridába, ahol szállás.

4. nap • Izamal –
Chichén Itza – tengerpart

Amerikai reggeli a szállodában. Elutazás Chichén Itzába, a maja civilizáció legjelentősebb romvárosába, mely az UNESCO Kulturális Világöröksége és 2007-től a világ hét
új csodájának egyike. Útközben a
varázslatos város, Izamal megtekintése, mely az ősi időkben a legmagasabb maja isten, Itzamná és a napiste n , K i n ic h - Ka k mó i mádás á na k
központja volt. A lenyűgöző Chichén
Itzába érve az ősi maja és a tolték
idők emlékeinek felfedezése. Chichén Itzát, a legismertebb maja várost különös kettősség jellemzi: egyrészt a trópusi rengetegben megbújó romváros az évezredes maja civilizáció dicsőségét hirdeti, másrészt
az itt található építészeti mesterművek egykor kegyetlen emberáldozatok helyszínéül szolgáltak. A Kukulcan (Tollaskígyó) piramis és a Labdajáték terének megtekintése, majd
érkezés a tengerpartra, ahol szállás
Amerika
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a választható szállodák egyikében,
Playa del Carmenen vagy a Riviera
Mayán, all inclusive ellátással.

5-9. nap • Tengerparti
pihenés a Yucatán-félszigeten

4 éjszakás pihenés és all inclusive
ellátás a választott szállodában, a
mexikói Yucatán-félsziget hófehér
homokú, mesés tengerpartján.
Fakultatív kirándulások helyi magyarul beszélő asszisztenciával:
Egész napos kirándulás: Coba és egy
cenote ebéddel. Kirándulás a dzsungelben megbújó Cobá ásatási területére, majd hagyományos maja stílusú menüs ebéd és ismerkedés a maják
mindennapi életével. Délután látoga-

tás egy cenote-be, amely egyedülálló
szépségű, földalatti folyók táplálta természetes kút.
Egész napos kirándulás Tulumba és
Xel Ha-ba ebéddel. A kirándulás azoknak javasolt, akik kombinálnák a maja történelmi látnivalókat egy kellemes
strandolással. Tulum, a maja romváros
szépségét elsősorban fekvése adja: egy
gyönyörű tengerparti sziklafalra épült.
Délután a Xel Ha vízi parkban fürdőzési
lehetőség all inclusive ellátással, amely
tartalmazza az étkezéseket, korlátlan
alkoholmentes italfogyasztást.
Egész napos kirándulás Xcaretbe
ebéddel. Xcaret egy festői tengerparti eco-park, kizárólag a félszigeten őshonos állatokkal és növényekkel, édesvizű

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel,
átszállással Budapest – Cancún – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db
feladott poggyásszal, a körutazás során légkondicionált minibusszal, 9 éjszakai
szállás a körutazás során helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, az üdülés során választható helyi besorolás szerinti négycsillagos szálloda Playa del Carmenen, vagy ötcsillagos szálloda a Maya
Riviérán, elhelyezés kétágyas szobákban all inclusive ellátással, a leírás szerinti programok belépőkkel, a csomaghordárok borravalója, helyi magyar idegenvezető a körutazás alatt, magyarul beszélő telefonos asszisztencia az üdülés alatt.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Figyelem! A Mexikóba történő kiutazás során csoportkísérő nem áll rendelkezésre! A helyi magyarul beszélő idegenvezető a Cancúnba érkezéskor, a repülő
téren várja az utasokat.
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barlangfolyóval, búvárkodási lehetőséggel. A nap csúcspontja este az ősi maja labdajáték bemutatója, illetve a folklór műsor egy 6000 férőhelyes színházban. A program tartalmaz egyszeri büféétkezést.

10. nap • Cancún – Budapest

Reggeli a szállodában. Kijelentkezés
és transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás repülőgéppel, átszállással Budapestre a menetrend függvényében.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint.

2022. március 11-21.
Kétágyas szobában 769 000
Egyágyas szobában 1 029 000
3. személy (felnőtt) 689 000
Gyermek ár (2–12)
629 000
Minimum létszám: 10 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
Cobá és Cenotes ebéddel 42 000 Ft/fő
Tulum - Xel Ha ebéddel 62 000 Ft/fő
Xcaret ebéddel
62 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben:
2022. október, december

Kubai mozaik
Üdüléssel Varaderón

HAVANNA

VARADERO

VINALES-VÖLGY

CIENFUEGOS

1. nap • Budapest – Havanna

Elutazás Kubába repülőgéppel, átszállással a menetrend szerint a kora reggeli vagy a délelőtti órákban (az
utazás időpontjától függően). Megérkezés Havannába a délutáni vagy
a kora esti órákban, a menetrend
függvényében. Transzfer a repülőtérről a szálláshelyre. Vacsora egyénileg. Szállás Havannában.

2. nap • Havanna

Reggeli után egész napos, panorá-

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

TRINIDAD

ma és gyalogos városnézés Havanna legfőbb nevezetességeivel: a Capitolium, a Paseón található villák, a
Malecon tengerparti sétány, a Plaza
San Francisco, a Tőzsdepalota, az Assisi Szent Ferenc-templom. Ismerkedés a Havanna Club Rum Múzeumban a rumkészítéssel, a cukornádtermesztés és -feldolgozás lépeseivel,
majd koktélkóstolási lehetőség. Később gyalogos felfedező túra az óvárosban: a Plaza de Armas, a Kormányzói palota, a Katedrális tér, a Pla-

za Vieja megtekintése, továbbá a Hotel Ambos Mundos, a La Bodeguita del
Medio – Hemingway egyik törzshelye
is lencsevégre kapható. Old timer autókkal a város további látnivalóinak
felfedezése: a Forradalom tere, a Jose Marti emlékmű, a Forradalmi Múzeum kívülről, ahol a híres Granma
hajó található, melyről 1956-ban Fidel Castro partra szállt a Disznó-öbölben, hogy forradalmi gerillaharcot indítson. A nap során ebéd egy tipikus,
helyi kubai étteremben. Esti fakultatív
Amerika
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programlehetőség: a Tropicana show
megtekintése. 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 világ legjobb dohányát termő ültetvények zöldellenek. Látogatás a Világörökség részévé nyilvánított festői
Viñales-völgybe, amely boglya alakú
szikláival és természeti szépségével
páratlan látványt nyújt, majd ismerkedés a világhírű kubai szivar készítésével egy dohányültetvényen. Ebéd
után gyalogtúra és csónakázás az indián barlangban. A program zárásaként a Mural de la Historia giganti-
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kus sziklafestmény megtekintése. Késő délután visszautazás Havannába,
szállás. Esti fakultatív programlehetőség: Buena Vista Social Club koncert.

ry színház megtekintése. Ebéd a program során egy helyi étteremben. Szállás Cienfuegosban. Vacsora egyénileg
vagy felár ellenében a szállodában.

4. nap • Havanna –
Finca Vigia – Cienfuegos

5. nap • Cienfuegos –
Trinidad – Varadero

Reggeli után Hemingway házának
meglátogatása. A Finca Vigia régi szépségében tündököl, szobái az eredeti berendezést megőrizve idézik meg
a Nobel-díjas író életének talán legszebb időszakaszát. Ezt követően utazás Cienfuegosba, Kuba elbűvölő gyarmati városkájába, mely az UNESCO Világörökség része. Rövid panorámás és
gyalogos városnézés Cienfuegosban:
a Palacio de Valle palota, a katedrális, a Jose Marti tér, a régi Thomas Ter-

Továbbutazás Trinidadba, mely a Karib-tenger partjára épült. Ebéd egy helyi étteremben, majd városnézés a
szűk utcácskáival, kovácsoltvas kapus, színes házaival lenyűgöző látványt nyújtó, több mint ötszáz éve
alapított kubai városban, amely egykor cukorültetvényeinek köszönhette gazdagságát. A koloniális kisváros szinte változatlanul maradt fönn
az eltelt több száz év alatt, Kuba egyik
igazi ékköve. Trinidad főbb látnivaló-

inak megtekintése: a La Santissima
Trinidad tér, a Plaza Mayor, a Contra
Bandido torony, a Canchanchara bár.
Később elutazás Varaderóra. Útközben az első megálló a „cukormalmok
völgye”. Látogatás egy cukornádültetvényen, melynek 7 emeletes tornyáról
csodálatos panoráma nyílik a környező ültetvényekre. Szállás Varaderón.

6–7. nap • Varadero

Üdülés, pihenés a tengerparton all
inclusive ellátással. Sportolási lehetőségek: kajak, vízibicikli, szörf. A szállodák napközben animációs programokat, esténként szórakoztató műsoro-

kat szerveznek a vendégeknek. Fakultatív programlehetőség: katamarán
kirándulás, delfines programmal.

8. nap • Varadero – Havanna –
Budapest

Üdülés, pihenés a tengerparton all
inclusive ellátással. 12.00 óráig kijelentkezés a szobákból, ebéd és a délutáni órákban transzfer a havannai
repülőtérre, este repülőgéppel hazautazás Budapestre egy átszállással.

9. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a délutáni
órákban.

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.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Havanna – Budapest útvonalon, valamint a
körutazás során légkondicionált autóbusszal, Havannában és Varaderón 3-3
éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos, valamint 1 éjszakai
szállás Cienfuegosban háromcsillagos kategóriájú szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a körutazás során félpanzióval, Varaderón all inclusive ellátás, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: kubai turistakártya (vízum) díja, kötelező
szervízdíj, teljes panzió, ötcsillagos hotel felára Varaderón, fakultatív programok, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2022. március 11-19.
Kétágyas szobában 799 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 919 000 Ft/fő
3. fő pótágyon
739 000 Ft/fő
2022. április 27. - május 5.
Kétágyas szobában 779 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 899 000 Ft/fő
3. fő pótágyon
739 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Teljes panzió felára
(4 vacsora)
39 000 Ft/fő
5* felár – Varadero (3 éjszaka)
Kétágyas szobában
49 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 65 000 Ft/fő
Turistakártya
(vízum) díja
10 000 Ft/fő
Kötelező szervizdíj
(a helyszínen fizetendő) 35 EUR/fő
Fakultatív programok árai
Tropicana show
55 000
Kubai est
27 000
Katamarán túra
49 000
Minimum létszám: 2 fő
Előkészületben:
2022. november-december

Amerika
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Rio de Janeiro
Élmények a cariocák városában

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
városlátogatás

1. nap

Elutazás repülőgéppel Rio de Janeiróba átszállással.

2. nap

Megérkezés Rio de Janeiróba reggel. Transzfer a Copacabana-Leme városrészben lévő négycsillagos
óceánparti szállodába, ahol reggeli, majd rövid szabadidő felfrissülésre.
Félnapos városnézés a világ egyik legszebb városában. Látogatás a Centro városrészben, ahol az Edgar Fonseca tervezte piramis alakú, modern
Szent Sebestyén-katedrális is található. Pillantás a Maracana stadionra
és a Sambadrome-ra, ahol minden
év februárjában a riói karnevál során a város szambaiskolái vetélkednek egymással a dicsőségért. A Cinelandia negyedben a Municipial Színház és a Nemzeti Könyvtár található.
A 2016-os Olimpiára megépített kikötői rész, a Porto Maravilha, az olimpiai
sétány és a Maua tér a város legújabb
ékességei. Itt található Eduardo Kobra
brazil street art művész több házfalat beborító alkotása, az Etnias (etnikumok), mely az olimpiai öt karikára
rímelve ábrázolja az öt kontinens jellegzetes népcsoportjait. A 2 hónapig
készült műalkotás a Guiness Rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ
legnagyobb, egyetlen művész által
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Magyar
Idegenvezető

Pihenés

készített graffitije. A program során
ebéd a Confeitaria Colombo étteremben, Rio leghíresebb kávéházában. A
165 éves étterem ragyogó belső tereivel, üvegablakaival, gyönyörű bútoraival a Belle Epoque korszakát idézi. A
nap hátralevő részében pihenés. Szállás Rio de Janeiróban négycsillagos
óceánparti szállodában, a Copacabana-Leme városrészben.

3. nap

Egész napos kirándulás Rióban a város két emblematikus látnivalójának: a Corcovadónak es a Cukorsüveg sziklának a megtekintésével, útközben ebéddel. Rio de Janeiro jelképe a Corcovado-hegyen lévő Megváltó
Krisztus szobor, amely áldásra emelt
karral magasodik a város fölé. A
mintegy 10 milliós nagyváros közepén található impozáns sziklát a Tijuca esőerdő övezi, amelyet Rio tüdejének is neveznek. A közel 40 méter magas és 700 tonnás szobor a
világ új hét csodájának egyike. A város másik jellegzetessége a Cukorsüveg-hegy, amely drótkötélpályán közlekedő kabinos felvonóval közelíthető
meg. A két állomásból álló pálya első megállója a 224 méter magas Urca-hegyen van, majd innen üvegezett
falú felvonóval közelíthető meg a Pao
de Acucar, a Cukorsüveg-hegy, ahon-

A Corcovadótól délre fekvő Ipanema festői óceánpartja elegáns és stílusos
pihenőhely.

nan szintén varázslatos a panoráma.
Nem hiába szól a helyiek közmondása, miszerint Isten hat nap alatt teremtette a Világot, a hetediken pedig
Riót. Szállás Rio de Janeiróban.

4. nap

Szabadprogram Rio de Janeiróban.
Délután igazi carioca-élmények várnak az utazókra naplemente idején a
szálloda tetőteraszán. Először a Caipirinha-készítés fortélyait sajátíthatják el a panorámás bárban, majd a
leghíresebb brazil táncok, a szamba, a zouk, a forró és a salsa lépéseit tanulhatják meg tánctanár segítségével. Akinek van kedve még folytatni
a helyi élményeket, egy különleges esti fakultatív programhoz csatlakozhat,
mely grillvacsora a Churrascaria Palace étteremben. A több mint fél évszázados, nagy hagyományokkal rendelkező étterem grillezett specialitásairól híres. A churrascaria vacsora során nyárson felszolgálva érkeznek az
asztalhoz a legfinomabb grillezett húsok, melyekből a vendég óhaja szerint
tálalnak. Az éteremben gazdag előé-

tel- és salátaválaszték is rendelkezésre áll büféasztalokon. A vacsora után
látogatás az egyik hagyományos riói szórakozóhelyre, a Rio Scenariumba. A leginkább egy többemeletes régiségboltra hasonlító klubban különleges atmoszféra, élő zene és tánc várja
a vendégeket. Visszautazás a szállodába késő esti órákban. Szállás Rio de
Janeiróban.

5. nap

Szabadprogram Rio de Janeiróban.
Délután fakultatív program: látogatás
egy szambaiskolába, ahol a karnevál
kulisszái mögé nyerhetnek bepillantást az utazók. Rio de Janeiro életében
a legfontosabb esemény az évente farsangkor megrendezésre kerülő Karnevál. A városban összesen 80 szambaiskolát és több mint 100 000 szambatáncost hoz lázba a versengés, melynek záróünnepségén a hat legjobb
iskola lejt végig a Sambadrome-on fergeteges hangulatban. A kb.1,5-2 órás
program során a résztvevők bepillantást nyerhetnek az egyik vezető szambaiskola életébe, a szamba történetébe
Amerika
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és a karneválok múltjába, sőt, még arra is lehetőség nyílik, hogy a csodálatos
kosztümöket magukra öltve a szambatáncosokkal kipróbálják a tánclépéseket. Szállás Rio de Janeiróban.

6. nap

Szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás: utazás dzsippel a Tijuca
esőerdőbe, mely a világ legnagyobb
városi esőerdeje. Az erdőség betelepítését II. Péter brazil császár rendelte el a XIX. században a kávéültetvények miatt megrongálódott őshonos
növényzet helyreállítására. Az esőerdőbe érkezve a békés dzsungelbe
csöppen az utazó. A kirándulás során különleges növények, ritka állatok, csobogó vízesések, régi portugál
gyarmati emlékek is láthatók. Visszautazás dzsippel a városba. Az út Rio
egyik leghíresebb strandja, az Ipanema mentén halad. A partszakasz vi-

lághírnevét egy ipanemai lányról szóló dalnak köszönheti, melyet a hatvanas években szerzett Tom Jobim
és Vinicius de Moraes, a kor két híres
brazil zenésze. A program során rövid megálló egy italra a legendás hírű bárban (Garota de Ipanema), ahol
a sláger született; itt a zenészek és
a dal emlékei is lathatók. Ezt követően ebéd az Ipanema és a Copacabana találkozásánál lévő Casa da Feijoada étteremben, ahol az egyik legjellegzetesebb brazil étel, a fekete babból és húsokból készített, különböző
köretekkel tálalt feijoada kóstolható meg. A laktató ebéd után vásárlási lehetőség az étterem melletti szabadtéri vasárnapi bohém piacon (a
piacról a szállodáig a visszautazás
egyénileg történik az idegenvezetővel). Szállás Rio de Janeiróban. (A júniusi időpontban az 5. és 6. nap programja felcserélődik.)

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Rio de Janeiro – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a programok és a transzferek alatt légkondicionált autóbusszal, júniusban 5 éjszakai szállás Rio de Janeiróban helyi
négycsillagos óceánparti szálloda kétágyas superior (részlegesen óceánra néző), vagy deluxe (óceánra néző) szobájában, 6 alkalommal reggeli és 2 alkalommal ebéd a leírás szerint, programok és kirándulások belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
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7. nap

Szabadprogram a kijelentkezésig. Délelőtt fakultatív hajókirándulás a Guanabara-öbölben. Transzfer a Marina di Gloria kikötőbe, ahol hajóra szállva a hazautazás előtt még egyszer alkalom nyílik
Rio legszebb látnivalóinak megtekintésére a híres öbölből nyíló festői panorámával. Transzfer a repülőtérre, elutazás
repülőgéppel, átszállással Budapestre.

8. nap

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint.

2022. június 8-15., augusztus 23-30.
Kétágyas superior
szobában
599 000 Ft/fő
Egyágyas superior
szobában
689 000 Ft/fő
Kétágyas deluxe
szobában
609 000 Ft/fő
Egyágyas deluxe
szobában
709 000 Ft/fő
Minimum létszám: 14 fő
Fakultatív programok árai
Szambaiskola látogatás 23 000 Ft/fő
Churrascaria vacsora
és Rio Scenario
40 000 Ft/fő
Tijuca dzsiptúra
és Ipanema ebéddel
39 000 Ft/fő
Guanabara-öböl hajóval 19 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő

Costa Rica
Felhőerdők, vulkánok és gazdag partok

Természeti
látnivalók

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

LA FORTUNA

TORTUGERO
NEMZETI PARK

MONTEVERDE

CANO
BLANCO

SAN JOSÉ
MANUEL ANTONIO

1. nap • Budapest – San José

Elutazás repülőgéppel, átszállással
San Joséba. Megérkezés a késő délutáni órákban Costa Rica földrajzi középpontjában fekvő fővárosába. Chepe – ahogy a helyiek nevezik, igazi latin-amerikai nagyváros, melynek
szépsége a részletekben rejlik. Transzfer a szállodába, szállás San Joséban.

2. nap • Cano Blanco –
Tortugero Nemzeti Park

Kora reggel elutazás autóbusszal Cano Blanco városába, útközben jellegzetes helyi reggeli. Cano Blancótól az
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 világ 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 csatornák szövevényes hálózata kitűnő
terepe a természet alapos megfigyelésének. A lenyűgöző természeti környezetben a helyi élővilág különleges
fajai, madarak, majmok, lajhárok,
krokodilok és kajmánok is élnek, de a
pa r k me ne dé k e t ny ú j t o lya n
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Costa Rica Csendes-
óceáni partvidéke elegáns
nyaralóhelyekkel, a karibi
part védett nemzeti parkokkal kápráztat el.

veszélyeztetett állatoknak is, mint a
lamantin, a tapír és a jaguár. Reggeli
a lodge-ban, majd gyalogtúra a nemzeti park ösvényein, az érintetlen
esőerdőben, ahol a természet kivételes közelségből látható. Ebéd a lodgeban. A délután szabad. Vacsora és
szállás a lodge-ban.

4. nap • Cano Blanco –
La Fortuna

Reggeli után utazás hajóval vissza Cano Blancóba, majd onnan autóbusszal
az ország középső részén emelkedő
Arenal vulkánhoz, La Fortunába. Útközben ebéd. Délután fakultatív program: betekintés a csokoládékészítés

rejtelmeibe. A 2 és fél órás program során bemutatásra kerül a világ egyik
kedvenc édességének, a csokoládénak
az ősi maja és azték kultúrában betöltött jelentősége és a kakaó feldolgozásának története. A bemutató helyszíne
a Tirimbina esőerdő, amit egy függőhídon keresztül lehet megközelíteni.
Szállás La Fortuna és az Arenal vulkán
közelében.

5. nap • Arenal vulkán –
Monteverde

Reggeli után látogatás az Arenal Vulkán Nemzeti Parkban. Az 1657 méter
magas Arenal Costa Rica egyik legfiatalabb és legaktívabb vulkánja, és az

ország egyik első számú látnivalója.
Lábánál húzódik az Arenal-tó, ahonnan festői látványt nyújt a vulkán
szinte tökéletes kúpja. Kb. 2 órás gyalogtúra a vulkánnál, amely során az
1968-as lávakitörés nyomai is láthatók. Ebéd, transzfer az Arenal-tóhoz,
majd átkelés hajóval Monteverdébe, a
felhőerdők hazájába. A páratlan természeti régiót egy helyi újság Costa
Rica hét csodája közé választotta be.
A különleges jelenség annak köszönhető, hogy az Atlanti-óceán felől érkező meleg, magas páratartalmú
északkeleti passzátszelek lecsapódva
a hűvös, hegyvidéki erdőkben felhőket hoznak létre, az esőerdő fái ezért
folyamatosan ezekben a felhőkben
„fürdenek”. Transzfer autóbusszal a
monteverdei szállodába.

6. nap • Monteverde –
Manuel Antonio

Kvézál madár
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Reggeli után kirándulás a Monteverde
felhőerdő természetvédelmi területére.
Az 1400 méteres tengerszint feletti magasságban felhőkbe burkolódzó trópusi
esőerdőben közel 100%-os a páratartalom egész évben. Mintegy 450 madárfaj – köztük a világ legnagyobb quetzal
populációja - és több mint 100 állatfaj él
ebben a csodálatos és páratlan környezetben. Délután transzfer autóbusszal
a csendes-óceáni partvidékre, az ország középső részére, Manuel Antonio

festői tengerpartjára. Útközben ebéd.
Elhelyezkedés a park és a tengerpart
közelében lévő szállodában, szállás.

7–9. nap • Manuel Antonio

Reggelis ellátás és pihenés a szállodában, vagy a tengerparton. Szállás a Manuel Antonio Nemzeti Park közelében.
Fakultatív programajánlataink:
Kirándulás a Manuel Antonio Nemzeti Parkba ebéddel: a dús növényzetű, gazdag állatvilágú Manuel Antonio
Nemzeti Park felfedezése két és fél
órás gyalogtúra során. A nemzeti park
természetes ösvényei megismertetik
a belső erdők egzotikus növény- és állatvilágát: többek között fehér arcú kapucinus majmok, mosómedvék, rágcsálók és madarak láthatók itt. A park
tengerparti szakaszainál csobbanásra

is lehetőség nyílik a Csendes-óceán
vízében.
Félnapos kajakozás búvárkodási lehetőséggel (sznorkel): tengeri kajakozás Costa Rica legszebb part mentiszakaszán a közeli szigetek vízi élővilágának felfedezésével. Különböző
halak, tengeri csillag és tengeri teknős
is látható a kivételes természeti adottságokkal rendelkező, elszigetelt öböl
közelében. Kezdő kajakosok is bátran
jelentkezhetnek, gyakorlat nem szükséges. Választható egy-, vagy kétszemélyes kajak.
Katamarán kirándulás ebéddel: egy
kellemes nap az Ocean King katamarán fedélzetén teljes ellátással, italfogyasztással. A hajó kiköt Biesanz Beach-en, ahol lehetőség van megmártózni a kristálytiszta vízben.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – San José – Budapest útvonalon, turista osztályon,
1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetve
a program szerint hajóval, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák vagy középkategóriájú lodge-ok kétágyas szobáiban reggelivel,
2 alkalommal vacsora és 3 alkalommal ebéd, a programleírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

10. nap • San José – Budapest

Reggeli a szállodában. Elutazás autóbusszal San Joséba, Costa Rica fővárosába. A kozmopolita várost nyüzsgés és a színek kavalkádja jellemzi. Informatív autóbuszos városnézést követően transzfer a repülőtérre. Elutazás
repülőgéppel a késő délutáni órákban,
átszállással Budapestre.

11. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a déli órákban.

2022. február 4-14., október 6-16.
Kétágyas szobában 1 099 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 399 000 Ft/fő
Gyermek ár
(6–10 éves)
899 000 Ft/fő
Minimum létszám: 16 fő
Fakultatív programok árai
Tirimbina esőerdő:
a csokoládé története 19 000 Ft/fő
Manuel Antonio
Nemzeti Park
29 000 Ft/fő
Tengeri kajakozás
29 000 Ft/fő
Katamarán kirándulás 39 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
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Nagy körutazás
Peruban
Az inkák szent földje, júniusban az Inti Raymi fesztivállal

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

Magyar
Idegenvezető

LIMA
MACHU PICCHU
BALLESTASSZIGETEK
NAZCA

CUZCO
TITICACATÓ

COLCA
PUNO
AREQUIPA

1. nap • Budapest - Lima

Kora reggel elutazás Budapestről repülőgéppel, átszállással Limába. Megérkezés Peru fővárosába a délutáni órákban, transzfer a szállodába. Vacsora és
szállás Limában.

2. nap • Lima – Paracas –
Ballestas-szigetek –
Cantalloc – Nazca

Hideg reggeli csomag, hajnalban elutazás autóbusszal a kb. 200 kmre fekvő, 1975-ben létrehozott nemzeti parkjáról nevezetes Paracas városába. Indulás dél irányába az óce-
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ánpart mentén, a híres Pánamerikai
főútvonalon, mely az amerikai kontinensen vonul végig mintegy 30 000
km hosszan, Alaszkától Patagóniáig. Paracasba érve utazás motoros
kishajókkal a Peruhoz tartozó csendes-óceáni természetvédelmi körzet részét képező Ballestas-szigetekhez, ahol a part mentén ritka tengeri madárfajok, flamingók, kormoránok, szulák, sirályok, szürke (perui)
pelikánok, sőt, néha oroszlánfókák
és Humboldt-pingvinek is láthatók. A
szigeteket állatvilága miatt „Kis Galápagos”-ként is emlegetik. A kikötő mögötti domboldalban megfigyelhető a Candelabro, vagyis gyertyatartó geoglifája, mely a Nazca-vonalakhoz hasonlatos és kb.i.e.200 körül
keletkezett. Ebéd Huachachinában,
majd utazás Nazcába. Délután a cantalloc-i vízvezetékek megtekintése. A
nazcák által épített vízvezetékek koncentrikus körökből álló tározókon át
juttatték el az összegyűjtött esővizet
a csatornákba. Ezt követően látoga-

tás egy jellegzetes perui kerámia- és
aranyműhelybe. Szállás Nazcában.

3. nap • Nazca - Arequipa

Kora reggel transzfer a Marie Reiche
repülőtérre, majd fakultatív program:
utazás kisrepülővel a Nazca – vonalak fölött (magyar idegenvezető nélkül). A rejtélyes Nazca–vonalak különböző alakokat, állatokat formáló, gigantikus 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 titkukat a mai napig nem fejtették meg.
A fakultatív programot nem választók
a nazcai Antonini Régészeti Múzeumban ismerkedhetnek meg közelebbről
a nazca kultúrával. A programok után
továbbutazás autóbusszal Arequipába (kb. 11 órás buszút), útközben hideg ebéd csomag az autóbuszon. Vacsora Camanában egy helyi étteremben. Megérkezés Arequipába a késő esti órákban, szállás.

A szent völgy inka
települései indián ős
lakosok és ritka régészeti
emlékek otthonai.

4. nap • Arequipa - Colca

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 ajándékozta az alvó vulkánok által körülölelt városnak. Fénykorát a
XVII. - XVIII. században élte a gazdag
hegyi bányászoknak köszönhetően,
akik csodálatos templomokat és épületeket emeltek itt. A Szent Katalin-kolostor, a katedrális, a monumentális főtér, a Jezsuita templom, a Carmen Alto kilátópont és a város egyéb
látnivalóinak megtekintése. Ebéd
Arequipában, majd továbbutazás Colcába. Szállás Colcában.

5. nap • Colca Canyon – Puno

Utazás a lenyűgöző Colca Canyonhoz,
amely a világ egyik legmélyebb Canyonja (3270 m), kétszer olyan mély,
mint a Grand Canyon. Nevét az alatta 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 Chivay. Ebéd Chivayban, majd továbbutazás Puno városába, ahol szállás.

6. nap • Puno – Titicaca-tó

Kirándulás hajóval a Titicaca-tavon. A
3821 méteres magasságban fekvő tó
Peru és egyben a világ legmagasabban fekvő, hajózható tava, 8300 m2-es
kiterjedésével pedig Dél-Amerika legnagyobb édesvízi tava. A Titicaca gyönyörű látványt nyújt háttérben a havas
hegyvonulatokkal, előtérben a sima
víztükörrel. A legenda szerint a tó a Föld
születésének és az inka civilizációnak
szent helye: Viracocha, a Nap és vihar
istene emelkedett itt ki, s alkotta meg a
Napot, a csillagokat és az első embereket. A Titicaca-tó partján és szigetein a
Peru legősibb népeihez tartozó kecsua
és aymara indiánok élnek. Látogatás

az Uros-szigeteken, az uros indiánok
által nádból épített szigeteken, melyek
a tavon lebegnek 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 Coca y Costumbres),
ahol a kokacserje feldolgozása és a kokalevél sokoldalú felhasználása mellett
történelmi és kulturális érdekességek
hallhatók és hagyományos perui öltözékek is láthatók. Szállás Punóban.

7. nap • Puno – Cuzco

Elutazás autóbusszal Cuzcóba (kb.
380 km). Az út során az inka kultúra további kincsei láthatók: a Pukara
komplexum, a 4335 méteres magasságban található La Raya hágó és szemet gyönyörködtető látképe a vadon
élő vikunyákkal (dél-amerikai tevefaj),
a Raqchi templom, az Andahuaylillas
templom. Útközben ebéd Sicuaniban.
Késő este megérkezés Peru egyik legrégibb városába, Cuzcóba, ahol szállás.
Amerika
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A Qorikancha templom,
vagyis Naptemplom
Cuscóban az Inka Birodalom legfontosabb temploma volt, egykor színarany
borította falait.

8. nap • Szent völgy – Pisac- Cuzco

Délelőtt kirándulás a szent völgybe, ahol
az Urubamba, az inkák szent folyója folyik. Pisac faluban látogatás a híres indián piacon. Visszautazás Cuczóba
és a Cuzco környéki régészeti központ
megtekintése: Sacsayhuaman, a villám temploma, Puca Pucara, Kenko és
Tambomachay inka fürdői. Ezt követően városnézés 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 jegyeit. Főtere, a Plaza de Armas a híres katedrálissal, a koloniális épületek és a szűk kis utcácskák különleges hangulatot árasztanak.
A Qorikancha templom és a katedrális megtekintése. Este vacsora és folklór
táncbemutató. Szállás Cuzcóban.

9. nap • Cuzco – Machu Picchu

Kora reggel transzfer a Poroy vasútállomásra, hogy kezdetét vegye a
program talán leglátványosabb kirándulása. Utazás Peru legszebb vi-
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dékein az Andok festői vonulata
mentén panoráma vonattal Aguas
Calientesbe, a Machu Picchu lábához,
ahol a megérkezést követően ebéd.
Az ebéd után kb. félórás autóbuszos
utazás a tengerszint felett 2400 méterrel található híres perui templomváros, a Machu Picchu romjaihoz.
Az ég és az Andok között, egy szinte
megközelíthetetlen hegynyergen bújik meg a kis erődített település, amelyet 1450 körül Pacsakutek Yupanki inka király parancsára építettek. A
város fél évszázadig virágzott, majd
kb. 400 évig nem tudott róla a világ,
míg 1911-ben-ben újra felfedezték: a
Yale-en dolgozó Hiram Bingham kalandos régészeti expedíciót vezetett
Peruba, az utolsó inka főváros, Vilcabamba felkutatására, és egy indián földműves vezette el a sűrű növényzettel benőtt hegyhátra. A tudósok mai álláspontja szerint Machu
Picchu az inka társadalom uralkodó osztályai számára épített templomokból, palotákból és obszervatóriumokból álló komplexum volt. 1983tól a Világörökség kincseit, 2007-től
a Világ Új Hét csodáját gazdagítja. A

romváros megtekintése perui vezetővel. Délután visszautazás vonattal
Cuzcóba, ahol szállás.

10. nap (június) • Napisten-ünnep:
Inti Raymi fesztivál a szent
völgyben

Az Inti Raymi az inkák idején a legfontosabb vallási ünnep volt, melynek
hagyományait hűen őrzik ma is. Minden évben a téli napforduló után három nappal, június 24-én ünneplik
Napistent látványos, jelmezes, álarcos
ünnepséggel és felvonulással Cuscóban és Sacsayhuamanban. Inti, a
Napisten Viracocha, a Föld teremtőjének istene után a második legnagyobb isten volt az inka kultúrában.
A Napistenhez fohászkodnak a bőséges terméshozamért is. Az egésznapos, színpompás, zenés felvonulás
kora reggel kezdődik a Naptemplomnál, Qorikancha templománál, majd
a Plaza de Armason folytatódik és a
Cuzco környéki Sacsayhuamanban
ér véget a fő ceremóniával, a Napistennek való felajánlással, hálaadással és kérésekkel. A nap során hideg
ebédcsomag biztosított, valamint au-

tóbuszos transzfer Sacsayhuamanba. Délután visszautazás Cuzcóba,
ahol szállás.

10. nap (április), 11. nap (június) •
Cuzco - Lima

Délelőtt transzfer a repülőtérre, elutazás repülővel Limába. Délután városnézés a királyok városában, melyet
1535. január 18.-án alapított Francisco Pizarro és már a XVII. század kezdetétől reneszánsz és barokk templomok, csodálatos épületek és paloták, egyetemek, püspöki rezidenciák
és intenzív kulturális élet jellemez-

te. A Plaza Mayor – a főtér, a katedrális, 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 Limában.

11. nap (április), 12. nap (június) •
Lima - Budapest

Szabadprogram Limában vagy félnapos fakultatív programlehetőség:
a világon egyedülálló gyűjteménnyel

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Lima – Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjárattal Cuzco – Lima útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal,
a körutazás alatt utazás autóbusszal, valamint Poroy - Aquas Calientes között
panoráma ablakos vonattal, az áprilisi időpontban 10, a júniusi időpontban 11 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás a leírás szerint (áprilisban 10 reggeli, 8 ebéd, 4 vacsora; júniusban 11 reggeli, 9 ebéd, 4 vacsora; egyes étkezések hideg csomagban), a leírás
szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

rendelkező Aranymúzeum megtekintése idegenvezetővel, ahol a prekolumbián időkből származó, páratlan arany, ezüst és bronz tárgyak,
valamint kerámiák és textíliák és a
spanyol gyarmati időkből való fegyverek gyűjteménye tekinthető meg.
A program után ebéd Limában. Délután transzfer a limai repülőtérre, elutazás repülőgéppel, európai átszállással Budapestre.

12. nap (április), 13. nap (június)

Megérkezés Budapestre a menetrend
függvényében.

2022. április 29. – május 10.
Kétágyas szobában 1 199 000
Egyágyas szobában 1 360 000
2022. június 15–27.
Kétágyas szobában 1 369 000
Egyágyas szobában 1 570 000
Minimum létszám: 15 fő
Fakultatív programok árai
Nazca-vonalak repülővel 42 000
Lima – Aranymúzeum 17 000
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben: 2022.
szeptember-október
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Ecuador, Amazónia
és a Galápagos-szigetek
Egyenlítői kalandok az egész családnak

Természeti
látnivalók

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

ménye próbálható ki a Napo-folyón.
Visszatérés a lodge-ba. Vacsora, majd
búcsú-tábortűz. Szállás a dzsungelben, lodge-ban.
QUITO

ISABELA-SZIGET

SANTA CRUZ-SZIGET

FLOREANA -SZIGET

COTOPAXI

TENA

QUILOTOA
BAÑOS

1. nap • Budapest – Quito

Elutazás kora reggel Quitóba repülőgéppel, átszállással. Megérkezés
Quitóba a délutáni órákban. Transzfer
a quitói szállodába, pihenés és akklimatizálódás a 2850 méteres magassághoz az ecuadori fővárosban. Vacsora és szállás.

lalása, majd piranha-halászat. Később helyben készített vacsorát szolgálnak fel. Vacsora után a kalandvágyók csatlakozhatnak egy 45 perces
éjszakai sétához a lodge körül, mely
során megfigyelhető a különleges éjszakai állatvilág. Szállás a dzsungelben, lodge-ban.

2. nap • Quito – Amazónia

3. nap • Dzsungel

Reggeli után utazás az amazóniai esőerdő felé Tenába, út közben
több megállóval. Tenában szabadidő
ebédre. Továbbutazás Santa Rosába, ahol motoros kenuba szállva kb.
20-30 perces út után megérkezés a
dzsungelbe, majd az ecolodge típusú szálláshelyre. (A teljes utazás a
dzsungelig kb. 6 órás.) Megérkezéskor a házigazdák egy helyi specialitással, a guayusa nevű itallal, egyfajta természetes helyi energiaitallal köszöntik az új vendégeket. Rövid
eligazítást követően a szoba elfog-
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Reggeli után gyalogtúra az esőerdőben: a helyi túravezető számos érdekes információval szolgál a helyiek által használt gyógynövényekről és
azok eltérő felhasználásáról. A program után visszatérés a lodge-ba, ahol
ebéd. Rövid pihenés után a helyi őslakos amazóniai kichwa indián közösség felkeresése, akik életmódjukról,
szokásairól mesélnek. Lehetőség nyílik az általuk készített ékszerek, tárgyak megvásárlására is, mely támogatást nyújt az itt élő családoknak. A
program után a fánkozás (tubing) él-

4. nap • Dzsungel – Baños

A korán kelők hajnali madárleshez
csatlakozhatnak: a közeli kilátópontról megszemlélhető, hogyan ébred a
dzsungel élővilága a napfelkeltével.
Reggeli, majd kijelentkezés a lodgeból. Visszatérés motoros kenukkal Santa Rosába, ahonnan tovább
utazás Bañosba (kb. 3 óra), melyet a
dzsungel kapujának is neveznek. Útközben Ecuador legszebb vízesései
közül is látható néhány, köztük az Ördög üstje. Rövid utazás a Tarabita felvonóval, ahonnan lenyűgöző kilátás
nyílik a szépséges tájra. A nap végén
megérkezés Bañosba. A rendelkezésre
álló idő függvényében látogatás a La
Casa Del Árbolhoz – a Faházhoz, mely
egy szeizmikus megfigyelőállomásként működő lombház 2660 méteres magasságban a tengerszint felett,
egy szakadék szélén, gyönyörű panorámát kínálva. Itt található a híres „világvége” hinta is, melyet a vakmerőbb
turisták kipróbálhatnak (saját felelősségre). Vacsora és szállás Bañosban.

5. nap • Baños – Quilotoa

Reggeli után utazás az Andok festői tájain a 3914 méterrel a tengerszint felet található gyönyörű Qui-

Cotopaxi vulkán

lotoa-lagúnához (kb. 4 órás buszút),
amely a kialudt Quilotoa-vulkán kráterében található. Szabadidő ebédre,
majd gyalogtúra a tó partjához. A túra
időtartama kb. 1-1 óra oda- és visszaútban. Transzfer a hacienda típusú
szálláshelyre, ahol vacsora és szállás.

6. nap • Quilotoa –
Cotopaxi – Quito

Reggeli után utazás Quito irányába. Útközben megálló a híres Cotopaxi Nemzeti Parkban, melynek nevezetessége a ma is aktív Cotopaxi, Ecuador legmagasabb (5897 m), egyetlen hófödte
csúcsú aktív vulkánja. Az egyedülálló növényzettel borított terület kivételes
fotótémát kínál. Túrázás a Limpiopungo-lagúna körül, mely 3 890 méterrel
a tengerszint felett fekszik (a túra kb. 1,5
órás). Ebéd egy hacienda stílusú rusztikus étteremben. Továbbutazás Quitóba, ahol szállás.

7. nap • A Galápagos-szigetek:
Santa Cruz-sziget

Reggel transzfer Quito repülőterére, utazás helyi repülőjárattal Baltra repülőterére. Megérkezés után utazás a Santa Cruz-szigetre, mely rövid
kompútra van az Itabaca-csatornán.
Santa Cruz az óriásteknősök szigete, kikötőjének jellegzetes képe a tengeri leguánok és oroszlánfókák lustálkodó látványa. Kirándulás a Santa
Cruz hegyvidékre, kora délutáni ebéd-

del egy helyi farmon. A program során megfigyelhetők az óriásteknősök
természetes környezetükben (Az állatokat megérinteni vagy etetni tilos). A
térség ritka galápagosi madaraknak
is otthona: itt él a galápagosi guvat,
a vegetáriánus pinty és a légykapó
pintyek számos endemikus alfaja is.
A hegyvidéket elhagyva indulás Puerto Ayora városába. A délutáni hátralévő idejében szabadidő. Szállás Puerto Ayorában.

8. nap • Santa Cruz-sziget

Délelőtt kirándulás a festői Tortuga-öbölbe (kb. egyórás gyalogtúra).
A fehér homokos, mangrove fákkal
szabdalt természetes strandok növény- és állatvilága elképesztő sokféleséggel kápráztatja el a látogatókat.
Tengeri iguánák, zátonycápák, változatos vízimadarak tartoznak többek
között az öböl színpompás lakói közé. Szabadidő a gyönyörű partszakaszon pihenésre, ebédre. Délután látogatás a Fausto Llerena teknősközpontban, ahol ismerkedés a Galápa-

gos Nemzeti Park munkájával és az
itt fellelhető különféle teknősfajokkal.
Itt élt 2012-ig a híres óriásteknős, Magányos George, alfajának utolsó példánya is. Tovább sétálva a Charles
Darwin Kutatóállomás található,
melynek működéséről a múzeum
megtekintésével jutnak bővebb információhoz a látogatók. Visszatérés a
szállodába. Vacsora és szállás Puero
Ayorában.

9. nap • Santa Cruz –
Floreana – Isabela

Kora reggel séta a kikötőbe, elutazás
motorcsónakkal Floreana szigetére,
mely az egyik legérintetlenebb a Galápagos-szigetek sorában, csupán száz
fős lakossága főleg mezőgazdaságból
él. A sziget természetes élőhelye többek között a zöld tengeri teknősöknek,
számos pintyfajnak, kormoránoknak,
partmenti madaraknak. Története tele
van érdekességgel: itt található a szigetek első postája, valamint itt élt az
első galápagosi telepes, a bátor ír, Patrick Watkins is 1807 és 1809 között.
Amerika
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A Galápagos-szigetek
élővilága az elszigeteltségnek köszönhetően
háborítatlan fejlődési
utat járt be, ökoszisztémája egyedülálló.
Kb. 2,5 órás hajóút után megérkezés
Puerto Velasco Ibarra városába, ahonnan helyi vízi taxi szállítja az utazókat a város kikötőjébe, ahol jó eséllyel
sütkéreznek oroszlánfókák és tengeri
iguánák a reggeli napfényben. Utazás
chivával (jellegzetes, félig nyitott helyi
busz) Floreana sziget felvidékére, Asilo de La Pazhoz (béke menedékhely). A
hely érdekessége, hogy az 1932-ben itt
letelepedett német Wittmer család fia,
Rolf volt a sziget első szülötte. A buja
zöld növényzettel körülvett helyen láthatók azok a barlangok is, melyek sokáig az első telepesek otthonául szolgáltak. Ebéd egy helyi étteremben,
majd továbbutazás motorcsónakkal
Isabela szigetére. A kb. 2,5 órás vízi út
során megfigyelhető az érdekes tengeri élővilág: manta ráják, tengeri teknősök, tengeri madarak, delfinek, valamint júniustól szeptemberig bálnák is előfordulhatnak itt. Megérkezés
Puerto Villamilba, Isabela-sziget legnagyobb városába. Vízi és szárazföldi
transzfer a szálláshelyre, szállás Puerto Villamilban.
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10. nap • Isabela

Reggeli után kirándulás a Las Tintoreras különleges vidékére. A festői területen tengeri leguán és oroszlánfóka kolóniák láthatók. Snorkeling lehetőség, mely során kis szerencsével
oroszlánfókák, pingvinek és tengeri teknősök társaságában fedezhető
fel a víz alatti világ. Transzfer a szállodába, ahol ebéd. Délután séta egy
gyalogösvényen a Humedales (vizes élőhely) néven ismert különleges
és érintetlen vidékre. A lenyűgöző tájat lagúnák alkotják, melyeket a környék jellegzetes fái, mangrovék szegélyeznek. A lagúnákban flamingók
és vándormadarak figyelhetők meg,
mint például csérfélék, fecskefarkú sirály, kékszárnyú réce. A séta az Isabela teknősnevelő központban ér véget, ahol különböző fajú és méretű
óriás Galápagos-teknősök csodálhatók meg. Transzfer a szállodába, ahol
a délután hátralévő részében szabadidő, mely során a gyönyörű strand
egyéni felfedezésére, pihenésre nyílik
lehetőség. Szállás Isabela szigetén.

11. nap • Isabela –
Santa Cruz-sziget

Reggel elutazás motorcsónakkal Santa Cruz szigetére, Puerto Ayorába (kb.3
órás út). Megérkezés, majd a szálláshely elfoglalása, szabadidő ebédre. Kora
délután indulás a szállodától a kikötőbe, ahol kisebb hajóba szállva az öbölmenti partvidékét, kisebb szigeteket ismerhetik meg a résztvevők. Indulás Camaño szigetecske felé, ahol játékos
oroszlánfókák, kis szerencsével kék lábú és álarcos szulák is megfigyelhetők.
A következő megálló a Germans Bay
(Playa de Los Alemanos) paradicsomi
helye, ahonnan rövid sétára van a Szerelem-csatorna természeti képződménye, amely festői szépségével kiváló fotótéma. A séta a Playa de Los Perros felé folytatódik, ahol a száraz erdő és a
sziklás óceánpart találkozása rendkívüli látványt nyújt. A kirándulás utolsó állomása a Las Grietas, ahol Darwin-pintyek, változatos madárfajok élnek őshonos növényzettel körülvéve.
Kevésbé sós vizével remek hely úszásra
és snorkelingre egyaránt. Visszautazás

Egyenlítői-emlékmű

Kéklábú szula

a szállodába. A Galápagos-szigeteki
élmények lezárásaképp egy helyi étteremben vár kellemes vacsora az utazókra. Szállás Puerto Ayorában.

12. nap • Baltra – Quito

Reggeli után indulás Baltra repülőterére.
Átkelés komppal az Itabaca-csatornán,
majd utazás helyi buszjárattal a repülőtérre. Elutazás helyi repülőjárattal Quitóba. A megérkezést követően transzfer a
szállodába, pihenés és akklimatizálódás
a nap hátralévő részében. Szabadidő és
vacsora egyénileg. Szállás Quitóban.

13. nap • Quito – Egyenlítő

Délelőtt városnézés Quitóban, a világ legmagasabban fekvő fővárosá-

ban: főtere, a Plaza de La Independencia a tengerszint felett 2850 méter magasan található. Az Andok láncai között megbúvó város kellemes
klímájával, hangulatával, nyugodt
légkörével, az ecuadori Sierra kultúra hagyományaival az egyik legizgalmasabb dél-amerikai főváros. Reggeli után utazás a szállodából az óvárosba, mely gyönyörű szűk utcáival,
a San Francisco és a La Compañia
gyarmati templomaival és számtalan érdekes látnivalóval várja a látogatókat a koloniális központban. Az
El Panechillo-hegyen egy különleges,
41 méter magas, szárnyas Szűz Mária-szobor és a városra nyíló lenyűgöző panoráma fogadja a csoportot.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Quito – Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjáratokkal Quito – Baltra – Quito útvonalon, turista osztályon, 1 db
feladott poggyásszal, a helyszínen közlekedés privát busszal, Galápagoson
az egyes szigetek között transzferek turista kategóriájú motorcsónakkal, 13
éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerint három- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban, az Amazonas térségében középkategóriájú ecolodge típusú szálláshelyen (egyszerű, természetes alapanyagokból készült, bungalóépületekből álló szállás), félpanziós ellátás (13 reggeli,
5 ebéd, 7 vacsora), az utolsó napon főzőtanfolyammal egybekötött vacsora,
a leírás szerinti programok és kirándulások a szükséges belepőkkel, tranzitkártya és belépő a Galápagosi Nemzeti Parkba (ára jelenleg: USD 100/fő/nemzeti parki belépő, USD 20/fő/tranzitkártya, mértékük előzetes bejelentés nélkül
változhat), magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A sárgaláz elleni védőoltás felvétele ajánlott!

Szabadidő ebédre, majd délután látogatás az Egyenlítői-emlékműhöz, a
Mitad del Mundo-hoz Quitótól kb.35
km-re. Az Egyenlítő helyét egy francia-spanyol misszió mérte le a XVIII. században. Az Egyenlítőt jelölő vonalon végig sétálni kihagyhatatlan élmény, itt valóban a Világ közepén van
az utazó. Az utolsó este egy különleges program vár az utazókra: főzőtanfolyam helyi séffel, mely során jellegzetes ecuadori fogásokat készítenek el a résztvevők, s a program végén
az általuk főzött vacsorát fogyasztják
el. Szállás Quitóban.

14. nap • Quito - Budapest

Délelőtt látogatás Quito kézműves piacára, mely amellett, hogy színes és izgalmas látnivaló, az utolsó szuvenírek
remek beszerzési helye is lehet. Koradélután transzfer a repülőtérre, elutazás repülővel, átszállással Budapestre.

15.nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a menetrend
szerint, délutáni órákban.

2022. augusztus 13-27.
Kétágyas szobában 1 980 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 2 540 000 Ft/fő
Gyermek pótágyon
(2–12 éves)
1 760 000 Ft/fő
Minimum létszám: 14 fő
Előkészületben: 2022. december
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Ázsia múltat és jövőt idéző látnivalókban és rendkívüli
földrajzi változatosságban bővelkedő kontinensén páratlanul gazdag helyszínek várják az utazókat. A több ezer éves
kultúrák, a sokféle vallás és a spirituális hagyományok, a
hihetetlen természeti szépségek, a meghökkentő ázsiai
városok kavalkádja mágnesként vonzza a kalandra fogékony látogatókat immár évszázadok óta.

Ázsia
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Csodálatos Emirátusok
Abu Dhabi - Dubai
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

1. nap • Budapest – Dubai

Délután elutazás repülőgéppel Budapestről Dubaiba. A késő esti érkezést követően transzfer a szállodába.
Szállás Abu Dhabiban.

2. nap • Abu Dhabi

A hét emírség legnagyobb és egyben
leggazdagabb tagországa Abu Dhabi,
melynek azonos nevű fővárosát egyedi hangulat jellemzi. Az utóbbi évtizedekben a hagyományos épületek futurisztikus felhőkarcolók árnyékába
kerültek, az utakat pedig pálmafák és
kutak sora szegélyezi. A sivatagi klíma
ellenére, a parkok mindenhol zöldek
és gyönyörűen karbantartottak. Egész
napos szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy látogatás Abu Dhabi témaparkjainak egyikében (Ferrari
World, Warner Bros World).
További fakultatív programként, látogatási lehetőség Abu Dhabi legújabb
látnivalójánál, a Qasr Al Watan elnöki palotánál, mely az arab építészet
és művészetek dicsérete. A Nem-
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zet Palotájának megtekintése során az Egyesült Arab Emírségek hagyományaihoz, értékeihez és kulturális örökségéhez kerülnek közelebb
a látogatók. Az ámulatba ejtő építmény után, a nem kevésbé lenyűgöző Emirates Palace megtekintése következik. A kormányzati központként
és szállodaként üzemelő Emirates
Palace impozáns épületét elképesztő pompa, elegancia és az arab építészetre jellemző csillogás övezi. A luxushotel kávézójában, a híres aranyporos capuccino elfogyasztása után
transzfer a szállodába. Vacsora és
szállás Abu Dhabiban.

3. nap • Abu Dhabi

Reggeli után városnézés az Egyesült
Arab Emírségek ultramodern fővárosában, Abu Dhabiban. A lenyűgöző, 54 hófehér márványkupolával díszített, hatalmas Zájed sejk mecset

megtekintése. A mesebeli Nagymecset díszítőelemei között megtalálható a világ legnagyobb kézi csomózású szőnyege, valamint a világ legnagyobb Swarovski kristályokkal díszített csillárja is. Utazás a pálmafákkal
övezett Corniche Road félholdján, ahol
a dubai Burj Al Arab mellett, az Emirátusok másik híres luxusszállodája,
az Emirates Palace Hotel is emelkedik.
Látogatás Heritage Village-ben, ahol
az olaj előtti időkbe, az ország őslakosainak mindennapi életébe kapunk
betekintést. Fakultatív programlehetőség: a Louvre Galéria egyéni meglátogatása idegenvezető kísérete nélkül.
A már külsejében is különleges múzeum hatszáz műtárgyból álló állandó kiállítását a legnevesebb franciaországi és közel-keleti múzeumoktól
kölcsönzött páratlan műkincsek alkotják, melyen felül az időszakos kiállítások mintegy kétezer négyzetméte-

Mosque, Abu Dhabi

karcolói, melyek a nap ezen szakában
talán még lenyűgözőbbek, mint napközben. A fakultatív programon nem
résztvevőknek vacsora a szállodában.
Szállás Dubaiban.

5. nap • Dubai

ren nyűgözik le a látogatókat. Vacsora
és szállás Abu Dhabiban.

4. nap • Abu Dhabi – Dubai

Reggeli után utazás autóbusszal Abu
Dhabiból Dubaiba. A régi városrész felfedezése. Látogatás a souknak nevezett helyi fűszer- és aranypiacon, átkelés a Creeken abrával, hagyományos
vízitaxival. A Creek Múzeum meglátogatása, amely kiállítási tárgyakkal mutatja be a város múltját, lakóinak egykori életét és a város fejlődését. Rövid
fotószünet a Jumeirah Mecsetnél. A
középkori fatimida dinasztia stílusában emelt épület karcsú minaretjeivel
és hatalmas kupolájával a város második legnagyobb vallási épülete.
Esti fakultatív programlehetőség: vacsorával egybekötött hajókázás egy
hagyományos arab hajón, a Dubai Creeken. A program során az esti kivilágításban csodálhatók meg Dubai felhő-

Reggeli után városnézés Dubaiban, az
ikonikus látnivalók felfedezése. A világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa meglátogatása, melynek üvegfalú kilátójából káprázatos, 360 fokos panoráma nyílik a városra. Hajókázás a Dubai
Marinán, amelynek során a helyi kultúra és a modern világ harmóniája látható: a csillogó felhőkarcolók, a Burj Al Arab
Hotel mellett a Madinat Jumeirah Hotel, amely egy ősi arab erőd korhű átalakítása. Továbbutazás a Pálma-szigetre, melyen luxusvillák és szállodák
kaptak helyet. A mesterségesen kialakított, pálmafát formáló sziget legkiemelkedőbb ékessége az Atlantis The Palm
szállodakomplexuma (megtekintése kívülről). A program végén megálló a Dubai Mall bevásárlóközpontban, ahol óriás akvárium, víz alatti állatkert, és több
száz üzlet kínálata megtalálható. A Dubai Fountain szökőkút zenére koreografált csodálatos vízi játékának megtekintése. Vacsora és szállás Dubaiban.

6. nap • Dubai (Omán)

Egész napos szabad program, pihenés
a tengerparton. Dubai az elképesztő
látnivalók fellegvára, mindig meghökkenti látogatóit valami újdonsággal.
A rekordokat döntögető különlegességek, élményparkok és mesterséges
szigetek mellett csodálatos strandok,
lenyűgöző éttermek és pazar választékú bevásárlóközpontok gondoskodnak arról, hogy Dubaiban mindenki
megtalálja a kedvére való kikapcsolóÁzsia
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csora, a sisha (vízipipa) és a tevegelés
kipróbálása, hennafestés, valamint helyi táncos előadás. Szállás Dubaiban.

dást és szórakozást.
Fakultatív programlehetőség a márciusi időpontnál: egész napos látogatás a Dubai Világkiállításon, melynek felfedezése egyénileg, idegenvezető nélkül történik. Az Expo 2020
Dubai Világkiállítás kortól, származástól, kulturális háttértől vagy érdeklődési körtől függetlenül mindenkinek
olyan lehetőséget kínál az ünneplésre,
amely az életben csak egyszer adatik
meg. A látogatók megtapasztalhatják
az Emirátusok szívélyes vendégszeretetének és a résztvevő 192 ország kínálatának legjavát, a számos innovációit felsorakoztató lélegzetelállító országpavilonok felfedezése közben.
Egyéb fakultatív programlehetőség
idegenvezetővel: egész napos hajókirándulás az Omán északi csücskében található Muszandam-félszigetre.
Kb. 3 órás autóbuszos utazás Dubaiból
Dibba halászfaluba, a Hadzsar-hegység “csipkézett” partvidékén. A hagyományos arab dhow hajón tett hajókirándulás során az érintetlen halászfalvak mellett haladva csodálatos
kilátás nyílik a lélegzetelállító termé-

szeti szépségekre, sziklákra és öblökre. A hajókirándulás részeként lehetőség van fürdőzésre és pipás búvárkodásra az Indiai-óceán kristálytiszta
vízében. Ebéd a hajón (alkoholmentes
italokat tartalmaz). Vacsora és szállás
Dubaiban.

7. nap • Dubai

Délelőtt szabadprogram, pihenés a
tengerparton vagy fakultatív programként látogatás a Miracle Gardenben,
amely kétezer négyzetméteres alapterületével és kb. 45 milliónyi növényével
„a világ legnagyobb virágos kertje” címét viseli. Ebéd a szállodában.
A délutáni szafari program során megcsodálhatók a vöröslő homokdűnék, a
lenyűgöző sivatagi naplemente és az
autentikus arab élmények. Igazi adrenalin túra 4x4 kerék meghajtású terepjárókkal a homokdűnéken való felés lecsúszkálás, a vörös és arany minden árnyalatában izzó sivatag hegyein-völgyein. Utazás a fáklyákkal
megvilágított beduin stílusú sivatagi táborba, ahol találkozás jellegzetes
arab élményekkel: ízletes arab grill va-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Dubai – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai
szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban
félpanzióval, a leírás szerinti programok belépőkkel, helyszíni idegenforgalmi
adók, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

106

Ázsia

8. nap • Dubai – Budapest

Kora reggel transzfer a dubai repülőtérre. Visszautazás repülőgéppel Budapestre.

2022. március 13–20.
Kétágyas szobában 539 000
Egyágyas szobában 689 000
Pótágyon
499 000
2022. április 13–20.
Kétágyas szobában 549 000
Egyágyas szobában 699 000
Pótágyon
519 000
Minimum létszám: 20 fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Fakultatív programok árai
Abu Dhabi
Palota élmények
32 000 Ft/fő
Warner Bros World
élménypark belépőjegy 29 000 Ft/fő
Ferrari World
élménypark belépőjegy 29 000 Ft/fő
Louvre Abu Dhabi
belépőjegy transzferrel 14 000 Ft/fő
Dubai
Dhow esti hajókázás
vacsorával
19 000 Ft/fő
Muszandam-félszigeti
hajókirándulás (Omán) 39 000 Ft/fő
Miracle Garden belépőjegy
transzferrel
25 000 Ft/fő
A Dubai Világkiállítás
(csak márciusban)
24 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben: 2022. október,
november, december

Omán

BARKA

MUSCAT

AL THOWARAH
JEBEL SHAMS
NIZWA

WADI
SHAB

BIRKAT
AL MAUZ
WADI BANI
KHALID

SUR
RAS AL JINZ

különleges atmoszférája mindenkit elvarázsol és
ahol a vásárlás mellett lehetőség nyílik beszélgetésre is a helyi lakosokkal.
Vacsora és szállás Muscatban.

3. nap • Muscat –
Jebel Shams – Nizwa

Reggeli után a muscati városnézés folytatása a
Nagy Mecset meglátogatásával, amelyet 1995 és 2001 között, hat évig építettek. A grandiózus épületet öt minaret veszi körül, ezek az iszlám öt
oszlopát, a vallás öt legfontosabb parancsolatát szimbolizálják, amelyeket minden hithű muzulmánnak követnie kell. Omán szultánságának
fő mecsete az országban egyedüliként áll nyitva a nem muszlim vallásúak számára is. A központi épület lélegzetelállító belsejét a világ második
legnagyobb kézzel szőtt iráni szőnyege teszi igazán különlegessé. Utazás Jabreenba, és a XVII. század végén épült Jabreen vár megtekintése. Az épület részletgazdag mennyezeti díszítésével, fafaragványaival az
ománi várak, paloták egyik kiemelkedő darabja. Továbbutazás Bahla falvába, mely a XII. századra visszanyúló fazekasmesterségéről nevezetes. Hatalmas XII. századi, vályogból
épült erődje a UNESCO Világörökségeinek listáját gazdagítja (rövid megálló
fotózásra). Az utazás Jebel Shamsba

WAHIBA

1. nap • Budapest – Muscat

Délután elutazás Budapestről repülőgéppel, átszállással Muscatba,
Omán fővárosába. A Hadzsar-hegység lábánál fekvő város az egyik legősibb település a Közel-Keleten.

2. nap • Muscat

A haj na li me gé r ke z é s t köve tőe n
transzfer a szállodába, a szobák elfoglalása. Délelőtt pihenés a szállodában. Délután városnézés a mesebeli Muscatban. A Bait Al Zubair helytörténeti múzeum meglátogatása,
amely egy antikvitásokat gyűjtő kereskedő 1998-ban múzeummá átalakított házában mutatja be Omán
hagyományos kézműves termékeit, népviseletét, ékszereket és bútorokat. Az Al Alam palota, az ománi szultán, Qaboos palotája kívülről tekinthető meg. Az impozáns épületet a Mirani és Jalali erődök védik, melyeket a
portugálok építettek a XVI. században.
Séta Omán egyik legrégebbi bazárjában, a Muttrah Soukban, amelynek

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

Magyar
Idegenvezető

folytatódik, amelynek jelentése: a Nap
hegye. Az itt található lenyűgöző kanyon Omán legmagasabb és a világ harmadik legnagyobb kanyonja. A
megérkezés után séta a lélegzetelállító hegyek ölelésében. Továbbutazás
Al Hamrába, séta a régi faluban, ahol
az ősi falaj öntözőrendszer csatornái
is láthatók. Látogatás Nyugat-Hadzsar
egyik hegyvidéki kis falvában, amelynek sziklákra épült vályogházai építészeti ritkaságnak számítanak. Utazás
Nizwába, ahol vacsora és szállás.

4. nap • Nizwa – Birkat Al Mauz
– Wahiba

Reggeli után látogatás a helyi piacon
(souq), ahol az eltérő portékáknak zöldségeknek, húsoknak, fűszereknek,
szuveníreknek - külön épületek adnak otthont. Ezt követően a városképet uraló Nizwa erőd megtekintése. A
masszív, kerek tornyának köszönhető jellegzetes erődöt Imam Sultan Bin
Saif Al Ya’rubi építtette a XVII. században. A toronyba keskeny fa csigalépcsőn lehet feljutni, azonban a torony
tetején, a városra nyíló panoráma kárpótol a lépcsőzésért. Látogatás Birkat Al Mauzban, egy datolyapálmafa
farmon, ahol a termesztés folyamata és az ősi öntözőrendszer is megismerhető. Továbbutazás Wahibába, út
Ázsia
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Wadi Tiwi

közben rövid megálló és séta Ibra városában. Ibra Omán egyik legősibb városa, amely hosszú ideig a kereskedelem, a vallási élet és a művészet központja volt. Wahiba, a nagy kiterjedésű
homoktenger északról délre húzódó
dűnéket foglal magában, némelyikük
a száz méteres magasságot is eléri.
Utazás terepjárókkal, tapasztalt gépkocsivezetőkkel a homokdűnék között. Ezt követően látogatás egy beduin házban, ahol helyi beduin asszonyok mesélnek a sivatagi életről. Este
(a megfelelő időjárás függvényében) a
színpompás naplemente megtekintése a sivatagban. Vacsora és szállás a
sivatagi táborhelyen.

5. nap • Wahiba – Wadi Bani
Khalid - Sur - Ras Al Jinz

Reggeli a sivatagi táborhelyen. Tovább
utazás Wadi Bani Khalid természetes
oázisához, mely zöldellő növényzetével és természetes, kristály vizű medencéivel éles kontrasztot képez Wahiba vörös és arany árnyalatokban
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izzó sivatagával. Wadi Bani Khalid felfedezése, séta az oázisban. Továbbutazás Sur városába. A kikötőváros egészen a XIX. századig, a Szuezi-csatorna megnyitásáig Kelet-Afrika fontos
kereskedelmi központja volt; napjainkban elsősorban tradicionális hajógyártásáról híres. Rövid megálló egy
dhow hajóépítő üzemben, megismerkedés a fából épített tradicionális arab
kereskedelmi hajóval és annak felújítási munkálataival. Este utazás a Ras
Al Jinz teknősrezervátumba és látogatóközpontba. A rezervátumot a zöld
teknősök egyik legnagyobb fészekrakó helyeként tartják számon, ahol a
teknősök mindennapi életébe kapunk
betekintést. Évente mintegy 20.000
zöld teknős kel útra többszáz kilométert vándorolva, hogy az Arab-félsziget csúcsának homokos partjainál lerakhassa tojásait. Ennek fő időszaka

májustól augusztusig van, de kis szerencsével más időpontban is megtapasztalható ez az igazán egyedülálló élmény. Vacsora és szállás Surban.

6. nap • Sur – Wadi Shab –
Muscat

Reggeli után utazás a Hadzsar-hegység mentén Muscat felé. Megálló Wadi
Tiwiben. A szikár hegyek között megbúvó oázis elsősorban banán- és papayafarmjairól, valamint ódon kis falváról nevezetes, melyet fehér és okker
színű lapos tetős házak tesznek jellegzetessé. A következő megálló Wadi
Shab, ahol kb. 45 perces gyalogos kirándulás a folyó szívében, a gyönyörű
hegyek között (kényelmes, sportos ruházat és cipő szükséges). A kirándulás végén felejthetetlen panoráma tárul az utazók elé. Továbbutazás a Bimah víznyelő különleges természeti

látványosságához. Ez az egyedülálló mészkőkráter egy természetes geológiai képződmény, mely valószínűleg
egy barlangkamra volt, mielőtt teteje beomlott. A hatalmas mészkőüregben kristálytiszta, a zöld és kék árnyalataiban pompázó tengervíz csillog,
melynek mélysége a 8 métert is eléri.
Rövid megálló a tenger partján fekvő
Quiryat halászfaluban, melynek érdekessége, hogy kikötőjében közvetlen
közelről figyelhetők meg a helyi halászok dolgos hétköznapjai. A hagyományos fából készült arab dhow hajók látványa és a kikötő felett őrködő

XVII. századi világítótorony a város
egykori dicső kereskedelmi múltját
és a halászat ősi hagyományait idézi
meg. Transzfer a szállodába. Vacsora
és szállás Muscatban.

7. nap • Barka – Al Thowarah –
Muscat

Reggeli után Batinah régió felfedezése, amely jól bemutatja Omán történelmét, mivel számos lenyűgöző erőd
és falu található itt. Betekintés a tengerparti kisváros, Barka hal-, és zöldségpiacának mindennapi életébe,
ahol a környező falvak őslakosai friss

FONTOS! Az országba való belépéshez a turista vízum kiállítása elektronikus
úton, előzetesen történik. Ennek feltétele az online regisztráció, amelyhez már
a foglaláskor szükséges az utas és útlevél adatok megadása (legkésőbb három héttel az utazás időpontja előtt). A megadott vízum díja változhat.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Muscat – Budapest útvonalon, átszállással, turista osztályon,
1 db feladott poggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, valamint 1 éjszakai szállás középkategóriájú sivatagi táborhelyen kétágyas légkondicionált, fürdőszobás kőházban (bungaló), félpanzió, a
leírás szerint programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyász
biztosítás, útlemondási biztosítás.

áruval várják a vásárlókat. Ezután az
Al Thowarah gyógyforrás meglátogatása és az Ománban ezer éve működő, híres falaj öntözőrendszer megismerése. A falaj rendszer a vizet földalatti forrásokból, tavakból meríti és
csatornarendszeren keresztül juttatja el a földekre és a településekre. A Bait Al Ghasham múzeum meglátogatása. Bait Ghasham, egy 200 éves ház az
egykori miniszter lakhelye volt Taimur
bin Feisal szultán uralkodása alatt. A
múzeum a kiállítási tárgyakon keresztül betekintést nyújt az ománi lakosok
200 évvel korábbi életébe, mindennapjaiba. Vacsora és szállás Muscatban.

8. nap • Muscat – Budapest

Elutazás Budapestre repülőgéppel a
hajnali órákban, átszállással. Érkezés
Budapestre délután a mentrend szerint.

2022. március 21-28.
Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 829 000 Ft/fő
Vízumdíj
15 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2022. október
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Izrael
A Szentföld felfedezése
Kultúra
és látnivaló

AKKO

Csoportos
körutazás

KAPERNAUM

TABGHA
HAIFA
NÁZÁRET

YARDENIT
JERIKÓ

TEL AVIV
JERUZSÁLEM

SIONHEGY
HOLT-TENGER

EIN KAREM

BETLEHEM

1. nap • Budapest – Tel Aviv

Elutazás Budapestről Tel Avivba repülőgéppel a menetrend szerint. Érkezés
után autóbusszal transzfer Názáretbe
vagy Tiberiasba, bejelentkezés a szállodába, majd vacsora és szállás.

2. nap • Názáret – Kána –
Akkó – Haifa

Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás: Názáretben az Angyali Üdvözlet bazilika meglátogatása után Haifán
a Stella Maris-kolostor és a Bahai kert
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megtekintése kívülről. Továbbutazás Kánába, az újszövetségi menyegző helyszínére. Séta az UNESCO Világörökség részét
képező Akkó városában, ahol látogatás
a keresztes lovagok várában. Vacsora és
szállás Názáretben vagy Tiberiasban.

3. nap • Yardenit –
Kapernaum – Tabgha

Reggeli után elutazás a Galileai-tó
szent helyeire. Yardenit, a híres keresztelőhely megtekintése után Kapernaumban látogatás Szent Péter házánál és a régi zsinagógánál. Tabghában
a kenyér és halszaporítás csodájának
helyszíne és a bizánci mozaik megtekintése. Továbbutazás a Nyolc Boldogság hegyére, a Ferences kápolnához,
mely a hegyi beszéd színhelye volt. A
Béke kilátóról gyönyörű kilátás nyílik
az egész tóra, és Galileára. Vacsora és
szállás Názáretben vagy Tiberiasban.

4. nap • Jerikó – Holt-tenger –
Masada – Betlehem

Reggeli után elutazás Jerikóba, a Megkí-

sértés kolostor megtekintése egy kilátóról. Utazás a Holt-tengerhez, ahol fürdési
lehetőség. Ezután látogatás egy különleges sivatagi kilátónál, ahonnan gyönyörű látvány nyílik a Szent György-kolostorra. Látogatás a Masada-erődben,
mely ie. 37-31-ig nyújtott védelmet a behatolókkal szemben. Továbbutazás Betlehembe, ahol vacsora és szállás.

5. nap • Jeruzsálem

Reggeli után egész napos kirándulás
Jeruzsálembe, ahol a városnézés során az Olajfák hegye, a Gethsemane
kert, a Nemzetek Temploma (Agónia) és
Szűz Mária sírjának megtekintése. Séta
a Via Dolorósán, követve a Keresztút állomásait egészen a Golgota hegyén található Szent Sír templomáig, majd látogatás a Nyugati Falnál (Siratófalnál).
Vacsora és szállás Betlehemben.

6. nap • Betlehem – Jeruzsálem

Reggeli után látogatás a Születés templomában, Jézus feltételezett születési helyén, majd kirándulás a Pászto-

Jeruzsálem

rok mezejére. Itt jelent meg egy angyal
a pásztoroknak, hogy hírül adja nekik a
Megváltó születését. Visszatérés Jeruzsálembe, a városnézés folytatása: látogatás a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés temploma, az Utolsó vacsora terme
és Dávid király feltételezett sírja található,
majd a Sion és a Jaffa kapuk megtekintése. Séta és szabadidő Jeruzsálem óvárosában. Vacsora és szállás Betlehemben.

városban. Transzfer Tel Avivba, ahol séta az óvárosi részen, Jaffában: az óratorony, a bolhapiac, a művész negyed és
a világítótorony megtekintése után szabadprogram a Karmel piacon. A hazaúti
repülőgép menetrendjének függvényében
ez a program a 8. napon is megvalósulhat, ebben az esetben ezen a napon szabadprogram Jeruzsálemben. Vacsora és
szállás Tel Avivban vagy Jeruzsálemben.

7. nap • Jeruzsálem

8. nap • Tel Aviv –
Jaffa – Budapest

Reggeli. A városnézés folytatása Jeruzsálemben, ahol a Parlament épülete és
a Menóra, az ország jelképének megtekintése kívülről. Szabadidő a nyüzsgő bel-

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel
Budapest -Tel Aviv - Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott pog�gyásszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák
kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar idegenvezető a helyszínen, csoportkísérő Budapestről.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2022. március 15-22., április 4-11.,
április 28. - május 5., május 4-11.,
9-16., 17-24.
Kétágyas szobában 486 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 626 000 Ft/fő
Pótágyon
473 000 Ft/fő
Minimum létszám: 30 fő
Előkészületben: 2022. szeptember,
október, november
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1. nap • Budapest –
Tel Aviv – Tiberias

KERAK

Elutazás Budapestről Tel Avivba repülőgéppel a menetrend szerint. Érkezés
után autóbusszal transzfer Názáretbe
vagy Tiberiasba, bejelentkezés a szállodába, majd vacsora és szállás.

2. nap • Názáret – Haifa –
Kána – Akko – Tiberias

Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás: Názáretben az Angyali Üdvözlet bazilika meglátogatása
után Haifán a Stella Maris kolostor és
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a Bahai kert megtekintése kívülről. Továbbutazás Kánába, az újszövetségi
menyegző helyszínére. Séta az UNESCO Világörökség részét képező Akko
óvárosában, ahol látogatás a keresztes lovagok várában. Vacsora és szállás Názáretben vagy Tiberiasban.

3. nap • Yardenit –
Kapernaum – Tabgha

Reggeli után elutazás a Galileai-tó szent
helyeire. Hajókázás a tavon, majd Yardenit, a híres keresztelőhely megtekintése után Kapernaumban látogatás Szent
Péter házánál és a régi zsinagógánál. Tabghában, a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne és a bizánci
mozaik megtekintése. Továbbutazás a
Nyolc Boldogság hegyére a Ferences kápolnához, mely a hegyi beszéd színhelye volt. A Béke kilátóról gyönyörű kilátás
nyílik az egész tóra és Gaileára. Vacsora
és szállás Názáretben vagy Tiberiasban.

4. nap • Jerash – Amman

Reggeli után elutazás Jordániába.

A határátlépés után látogatás az ősi
római városban, Jerashban, ahol a
több évszázados elhagyatottságnak köszönhetően az épületek kivételesen jó állapotban maradtak meg.
Legfontosabb fennmaradt épületei: a
Hadrianus-diadalív, a Zeusz-templom, az északi színház, az ovális fórum, az Artemisz-templom, az északi kapu, a Cardo Maximus, a déli kapu,
a Nyamphaneum és a déli színház.
Ezt követően félnapos panoráma városnézés autóbusszal a hét dombra
épült jordán fővárosban, Ammanban.
A program során az ókori városrész,
a fellegvár és a 6000 fős római kori
színház megtekintése kívülről. Vacsora és szállás Ammanban.

5. nap • Madaba –
Nebo-hegy – Kerak

Reggeli után utazás Madaba városába,
ahol a Szent György-templom padlóját
egy páratlan, kétmillió mozaikdarabból
álló, Szentföldet ábrázoló térkép díszíti.
Továbbutazás az 1000 méter magasan

Bahai kert, Haifa

Petra

fekvő Nebo-hegyhez, ahonnan Mózes megpillantotta a Szentföldet és a
Holt-tengert. A Mózes emlékére emelt
templom meglátogatása után II. János
Pál pápa jordániai látogatásának emlékműve is megtekinthető. Utazás Kerakba, az ősi városba, melyet már az Ószövetség is említ. A város 930 méterrel a
tengerszint felett fekszik, az itt található
monumentális várból csodálatos kilátás
nyílik a Holt-tengerre és a Jordán-völgyre. Vacsora és szállás Petrában.

6. nap • Petra

Reggeli után gyalogos városnézés Petrában, a nabateusok egykor virágzó

városában, melyet kb. kétezer évvel
ezelőtt alapítottak. A vörös homokkőbe kifaragott város romjai, hatalmas
sírtemplomai és varázslatos természeti környezete egyedülálló komplexumot alkotnak. A romváros legnevezetesebb látnivalói a királysírok, a
kincsesház, a színház és az egykori
városközpont a főtemplom maradványaival. Továbbutazás a Holt-tengerhez, ahol vacsora és szállás.

7. nap • Jeruzsálem

Reggeli után rövid fürdési lehetőség,
majd visszautazás Jeruzsálembe, ahol
városnézés során az Olajfák hegye, a

Jeruzsálem

Gethsemane kert, a Nemzetek Temploma (Agónia), Szűz Mária sírja, majd
a Nyugati Fal (Siratófal) megtekintése.
Vacsora és szállás Betlehemben.

8. nap • Betlehem –
Jeruzsálem

Reggeli után utazás Betlehembe, ahol
látogatás a Születés templomában,
Jézus feltételezett születési helyén.
Kirándulás a Betlehem közelében található Pásztorok mezejére, itt jelent
meg egy angyal a pásztoroknak, hogy
hírül adja nekik a Megváltó születését. Visszatérés Jeruzsálembe, látogatás a Sion-hegyen, ahol az Elszenderülés temploma, az Utolsó vacsora
terme és Dávid király feltételezett sírja található. Séta a Via Dolorósán, követve a Keresztút állomásait egészen
a Golgota hegyén található Szent Sír
templomáig. Vacsora és szállás Betlehemben.

9. nap • Tel Aviv – Jaffa –
Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer Tel Avivba a repülőtérre,
majd hazautazás közvetlen repülőjárattal Budapestre a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Tel Aviv – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott
poggyásszal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, jordán vízumdíj és kilépési illetékek,
a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

2022. március 30. - április 7.,
május 2-10.
Kétágyas szobában
619 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 749 000 Ft/fő
Pótágyon
608 000 Ft/fő
Minimum létszám: 30 fő
Előkészületben:
2022. október, november

Ázsia
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városban, Jerash-ban, ahol a több évszázados elhagyatottságnak köszönhetően az épületek kivételesen jó állapotban maradtak meg. Legfontosabb fennmaradt épületei: a Hadrianus-diadalív, a Zeusz-templom, az
északi színház, az ovális fórum, az Artemisz-templom, az északi kapu, a
Cardo Maximus, a déli kapu, a Nymphaneum és a déli színház. Ebéd egy
helyi étteremben, majd séta a római
kori város hangulatos utcáin. Vacsora
és szállás Ammanban.

WADI RUM

1. nap • Budapest – Amman

Elutazás Budapestről Ammanba repülőgéppel. Transzfer, majd bejelentkezés a szállodába, ahol vacsora és
szállás.

2. nap • Amman – Ajloun –
Jerash - Amman

Reggeli után panoráma városnézés
autóbusszal a hét dombra épült jordán fővárosban, Ammanban. A program során az ókori városrész, a fellegvár és a 6000 fős római kori színház
megtekintése. Látogatás az ősi római
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Természeti
látnivalók

Holt-tenger

3. nap • Madaba – Nebo-hegy –
Kerak – Petra

Reggeli után utazás Madaba városába,
ahol a Szent György-templom padlóját
egy páratlan, kétmillió mozaikdarabból álló, Szentföldet ábrázoló térkép díszíti. Továbbutazás az 1000 méter magasan fekvő Nebo-hegyhez, ahonnan
Mózes megpillantotta a Szentföldet és
a Holt-tengert. A Mózes emlékére emelt
templom meglátogatása után II. János Pál pápa jordániai látogatásának
emlékműve is megtekinthető. Utazás

Kerak egykor a Szentföld
egyik legnagyobb keresztes vára volt, Jeruzsálem
védelmére épült.

Kerakba, az ősi városba, melyet már az
Ószövetség is említ. A város 930 méterrel a tengerszint felett fekszik, az itt
található monumentális várból csodálatos kilátás nyílik a Holt-tengerre és
a Jordán-völgyre. Vacsora és szállás
Petrában.

4. nap • Petra – Aquaba

Reggeli után gyalogos városnézés Petrában, a nabateusok egykor virágzó városában, melyet kb. kétezer évvel ezelőtt
alapítottak. A vörös homokkőből kifaragott város romjai, hatalmas sírtemplomai és varázslatos természeti környezete egyedülálló komplexumot alkotnak. A romváros legnevezetesebb látnivalói a királysírok, a kincsesház, a
színház és az egykori városközpont a
főtemplom maradványaival. Továbbutazás Aquabába, ahol vacsora és szállás.

5. nap • Aquaba

Reggeli után szabadprogram, a Vörös-tenger partján fekvő városban,
ahol egész nap pihenés. Vacsora a
szállodában.

6. nap • Wadi Rum

Reggeli után utazás a Wadi Rum sivatagba, amely az egyetlen vörös homokú sivatag a Közel-Keleten. Ezen
a holdbéli tájon járt Arábiai Lawrence, aki az „Arab Forradalom” idején itt
képezte ki a sivatagban vándorló beduinokat. Két órás dzsip túra keretében ismerkedés a tájjal. Transzfer a
Holt-tengerhez. Vacsora és szállás a
sivatagban, deluxe sátorban.

7. nap • Betánia - Holt-tenger

Reggeli után utazás a Holt-tengerhez.
Útközben látogatás a Jordán-folyó

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, Budapest – Amman – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott
poggyásszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák
kétágyas szobáiban, a sivatagban deluxe kategóriájú sátorban, félpanzióval, a
leírás szerinti programok belépőkkel, vízumdíj, kilépési illetékek, szervizdíj, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

keleti partján található Betániában.
A bibiliai utalások alapján Keresztelő Szent János feltételezhetően ezen
a helyen keresztelte meg Jézust. Továbbutazás az Izrael és Jordánia határán fekvő Holt-tengerhez, mely 430
méterrel a tengerszint alatt található
és a Föld egyik legalacsonyabb pontjának számít. Vacsora és szállás a
szállodában.

8. nap

Reggeli után transzfer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel a menetrend szerint.

2022. április 22-29., május 13-20.
Kétágyas szobában 435 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 536 000 Ft/fő
Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben:
2022. október, november

Ázsia
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Foglalja le adriai szálláshelyét
a horvat.utazas.hu honlapon!
Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.
Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

…mert biztosan utazik!

Pillantás Jordániára

Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

látogatásának emlékműve is megtekinthető. Vacsora és szállás Petrában.
JERASH

3. nap • Petra – Holt-tenger

AMMAN
NEBO-HEGY
MADABA
HOLT-TENGER

PETRA

1. nap • Budapest – Amman

Elutazás repülőgéppel Budapestről
Ammanba. Érkezés után látogatás a
fővárostól 50 km-re fekvő, a neolitikus
korból származó városba, Jerash-ba.
Az ókorban az átvezető karavánutaknak és a kereskedelemnek köszönhetően fontos központtá vált. Virágkorát
a római uralom alatt élte, Dekapolisz
szövetségének egyik legfontosabb városa volt. A több évszázados elhagyatottságnak köszönhetően a római és
bizánci korból származó épületek kivételesen jó állapotban maradtak meg.
Délután bejelentkezés a szállodába
Ammanban, ahol vacsora és szállás.

2. nap • Amman – Madaba –
Nebo hegy – Petra

Reggeli után városnézés a hét dombra épült Ammanban, mely során a
Fellegvár és mai napig is koncerteknek
otthont adó ókori római amfiteátrum
is látható kívülről. Elutazás a római
kori Madaba városába, ahol a Szent
György-templom padlóját páratlan,
bizánci kori, Szentföldet ábrázoló mozaiktérkép díszíti. Utazás az 1000 méter magasan fekvő Nebo-hegyhez,
ahonnan Mózes megpillantotta a
Szentföldet és a Holt-tengert. A Mózes
emlékére emelt templom meglátogatása után II. János Pál pápa jordániai

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Amman – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fedélzeti
poggyásszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok belépőkkel, vízumdíj, kilépési illetékek, magyar idegenvezető, szervizdíj.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Reggeli után gyalogos városnézés a
kb. kétezer éve alapított Petrában. A
nabateusok nomád, arab néptörzse
építette a sivatag sziklái között megbúvó, egyedi építészeti stílusú, lenyűgöző várost, mely virágzását i.e. 200
és i.sz. 100 között élte. A vörös homokkőből kifaragott város romjai, hatalmas sírtemplomai és varázslatos
természeti környezete egyedülálló
komplexumot alkotnak. A romváros
legnevezetesebb látnivalói a királysírok, a kincsesház, a színház és az
egykori városközpont a főtemplom
maradványaival. Utazás a Föld legalacsonyabb pontjához, 430 méterrel a tengerszint alatt fekvő Holt-tengerhez (kb. négy órás út autóbusszal).
Megérkezés után vacsora és szállás.

4. nap

Reggeli után hazautazás repülőgéppel
Budapestre a menetrend szerint.

2022. március 13-16.,
április 29.-május 2., június 3-6.
Kétágyas szobában 249 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 285 000 Ft/fő
Pótágyon
248 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben:
2022. október, november

Ázsia
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Üzbegisztán öröksége
Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

muszlim szent sírjának meglátogatása, majd a XVI. századi Tilla Sejk mecset és benne a VII. századi Oszmán
Korán következik, melyet Timur Lenk
hozott magával Szíriából. A világ egyik
legrégebbi koránja Mohamed próféta
KHÍVA
halála után 19 évvel készült, szarvasBUKHARA
SZAMARKAND bőrre írták; az eredeti terjedelem mintegy harmada, 250 oldal maradt fent
SAHRISZABZ
az utókor számára. Délután a Taskenti Iparművészeti Múzeum (Plovcev pa1. nap • Budapest – Taskent
lota), Timur Lenk lovasszobra, a tasElutazás délután Budapestről repü- kenti Opera (kívülről) és a Csorszú balőgéppel, átszállással Taskentbe. Éjsza- zár megtekintése. Szállás Taskentben.
ka a repülőgépen.
TASKENT

2. nap • Taskent

Érkezés az üzbég fővárosba, Taskentbe. Transzfer a szállodába, majd a bejelentkezést követően rövid pihenési lehetőség. Reggeli után ismerkedés
Taskent látványosságaival: látogatás
a XVI. századi Kukeldas (ma is működő) medresze épületében, séta a Hazrat-i Imám téren és környékén: Hazrat-i Imám mecset, Barak kán XVI.
századi medreszéje; Kaffál Sasí mauzóleum, egy kora iszlám kori taskenti
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3. nap • Taskent - Ürgencs - Khíva

Reggeli után transzfer a taskenti repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Ürgencsbe. Transzfer Khívába, a Selyemút egyik legszebb városába, melynek érintetlen világáról az európaiak
Vámbéry Ármin 1863-as Dervisruhában Közép-Ázsiában című művéből ismerték meg részleteiben. A 2 km-es
várfallal körülvett Icsan-Kala középkori
városrész az UNESCO Világörökség védelme alatt áll. Városnézés: az ősi Khíva külső erődrendszere, a „mindössze”

26 méter magas Kalta Minár (alacsony
minaret), a Muhammad Amín khán
medresze és a XII-XVII. századból származó Konja Arg erőd- és palotarendszer, majd Vámbéry Ármin khívai emlékművének megtekintése. A XX. század Iszlám Khodzsa medresze és 45
méter magas minaret megtekintése kívülről, majd látogatás a 213 gyönyörűen faragott faoszloppal ékesített nagy
mecsetnél, a híres XIV. századi birkózó
hős Pahlaván Mahmúd középkori mauzóleumában, Sérgházi khán medreszéjében, majd a Tas Khauli palota és
háremépület megtekintése. Ezt követően piac- és bazárlátogatás, délután
szabadprogram. Szállás Khívában.

4. nap • Khíva - Bukhara

Reggeli a szállodában, majd utazás
Bukharába. A kétezer éves, építészeti
emlékekben gazdag oázis városai közül egykor a Selyemút egyik legismertebb megállója volt. Transzfer a szállodába, majd a bejelentkezést követően rövid városnézés: séta a bukharai
óváros ódon negyedében, felkeresve
a bukharai zsidók egykori pazar rezi-

Szamarkand

denciáit, majd pedig látogatás a közelben álló Bolo Khauz mecsetben, a számánida mauzóleumban és a Csasma
’Ajjúb-nál (Jób forrás), a közép-ázsiai népi vallásosság zarándokhelyén.
Szállás Bukharában.

5. nap • Bukhara

Reggel látogatás a Pój-i Kalón épületegyüttesnél, a középkori és XVI. századi
Bukhara szimbólumánál: a XII. századi Kalón (Nagy) minaret, a Nagymecset
és a vele szemben máig működő Mír-i
Arab (Arab herceg) medresze megtekintése. A következő látnivaló a XV. század
első felében emelt Ulugbék medresze
és az ’Abd al-’Azíz kán medresze. Séta
a bazár híres „táqjainak” fedett boltíves
csarnokaiban (aranyművesek, süvegárusok, pénzváltók csarnokai). Ezután
a Magok-i Atori mecset, egy buddhista és zoroasztriánus alapokra épült kora iszlám kori szentély következik. Késő délután szabadprogram a bukharai
óvárosban, vásárlási lehetőség. Szállás
Bukharában.

6. nap • Bukhara - Sahriszabz Szamarkand

Reggeli után utazás autóbusszal Szamarkandba. Útközben látogatás Timur

Lenk szülővárosában, Sahriszabzban,
melynek neve annyit jelent: a zöld város. Városnézés során többek között
a XIV-XV. századi, egykor közel száz
méter magas falakkal rendelkező AkSzaráj (Fehér) palota maradványai, a
Kok-Gumbaz (Kék kupola) mecset, a
Dár al-Sza’ádat és a Dár al-Tilávat felkeresése, melyek Timur Lenk apjának,
valamint a helyi szajjidoknak, Mohamed próféta leszármazottainak díszes
XV. századi mauzóleumai. Ezt követően a Khazrat-i Imam mecset, egy Timur Lenk által alapított muszlim szentély és egyik fia, Dzsahángír mauzóleumának megtekintése kívülről. A nap
fő attrakciója Timur Lenk eredeti sahriszabzi kriptájának felkeresése. Este átkelés átkelés a Zerafsán hegység alacsonyabb vonulatain, érkezés a kies és
enyhe klímájú Szamarkandba. Szállás
Szamarkandban.

7. nap • Szamarkand

Egész napos városnézés Szamarkandban. Délelőtt a világhírű szogd freskókat bemutató Afrászijáb Múzeum,
majd Üzbegisztán legszebb tere, a XVXVII. században épült Regisztán tér és
az ottani monumentális épületek megtekintése: az Ulugbék, a Ser-Dor (Orosz-

lános) medresze és a Tilla-kárí (Aranyozott)-mecset és medresze lenyűgöző élményt nyújtanak. A délután során a XV. század elején épült Gúr-e Mír,
Timur Lenk és családja mauzóleumának meglátogatása, majd a lélegzetelállító Bíbí Khaním mecset (Közép-Ázsia
legnagyobb mecsetje) és a misztikus
Sáh-i zinda (Élő király) nekropolisz és
zarándokhely megtekintésével zárul a
program. Szállás Szamarkandban.

8. nap • Szamarkand

Reggeli után látogatás a Szamarkandtól mintegy 30 km-re található Imám
al-Bukhárí sírjánál, a legfontosabb közép-ázsiai hadísz-tudós és az egyetemes muszlim haditudományok kimagasló alakjának mauzóleumánál és
múzeumában. Ezután egy ősi technológiai tudást felélesztő papírmalom és
papírmanufaktúra megtekintése, ahol
ismerkedés a Selyemút középkori világával. Délután látogatás a Sziáb bazárban, ahol üzbég és tadzsik életképek
láthatók. Szabadidő vásárlásra. Kora
este visszautazás Taskentbe, majd a
vacsora elfogyasztása után transzfer
a repülőtérre. Szállás Szamarkandban.

9. nap • Taskent - Budapest

Hazautazás repülőgéppel, átszállással
Budapestre.
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással a Budapest – Taskent – Ürgencs és Taskent – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos
szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

2022. április 9-17., október 15-23.
Kétágyas szobában 549 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 599 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
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Bali

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

Pihenés

Magyar
Idegenvezető

BERATAN-TÓ

BATUR-HEGY

BESAKIH
TAMPAKSIRING
UBUD

PENGLIPURAN
KEMENUH

TANAH
LOT

BETUBULLAN
DENPASAR
TANJUNG BENOA
NUSA DUA

ULUWATU

1. nap • Budapest – Denpasar

Elutazás Budapestről az átszállással
Denpasarba. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap • Denpasar – Ubud

Érkezés Balira helyi idő szerint az esti
órákban. Transzfer és vacsora egy helyi étteremben, majd továbbutazás és
szállás Ubudban.

3. nap • Ubud

Reggeli a szállodában. Délelőtt szabadprogram. Ubud rizsföldekkel és
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dús erdőkkel szabdalt varázslatos vidéke megmutatja Bali igazi arcát. A
hagyományos balinéz kultúra itt mindenhol jelen van: a táncelőadásokban,
a zenében, a színes portékákban, a
gasztronómiában és a mindennapokban. Délután látogatás a helyi piacon,
majd látogatás az Elefánt-barlanghoz
(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
templomkomplexumában. 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 többek 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 tengerparti szállodába.

6. nap • Nusa Dua / Tanjung Benoa

Reggeli után szabadprogram pihenés-

Ubud rizsföldekkel és
dús erdőkkel szabdalt
varázslatos vidéke megmutatja Bali igazi arcát.

tokat. A Beratan-tó partján a csodálatos hegyvidéki környezetben épült híres úszótemplom, az Ulun Danu Beratan megtekintése. Ebéd egy helyi
étteremben, majd kirándulás az 1740ben alapított Mengwi királyi család főtemplomához (Taman Ayun). Visszautazás a tengerparti szállodába

8–9. nap • Nusa Dua /
Tanjung Benoa

Reggeli után szabadprogram a tengerparti szállodában.

10. nap • Denpasar – Budapest
re, kikapcsolódásra a tengerparti szállodában.

7. nap • Tanah Lot –
Beratan-tó

Reggeli a szállodában. Délelőtt kirándulás a XVII. században épült Ta-

nah 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 álla-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Denpasar – Budapest útvonalon átszállással, turista
osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 3 éjszakai szállás Ubudban, valamint
5 éjszakai szállás a tengerparton, helyi besorolás szerinti ötcsillagos, az
OTP Travel ajánlása szerint négycsillagos superior szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, 1 vacsora és 2 ebéd a program szerint, repülőtéri transzferek autóbusszal, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

Reggeli után szabadprogram a tengerparti szállodában. Késői kijelentkezés a szállodából, majd transzfer a repülőtérre az esti órákban. Hazautazás
Budapestre átszállással.

11. nap

Hazaérkezés a reggeli órákban.

2022. június 4-14., október 19-29.
Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 829 000 Ft/fő
Pótágyon
632 000 Ft/fő
2022. július 2-12.,
augusztus 15-25.
Kétágyas szobában 689 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 962 000 Ft/fő
Pótágyon
682 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
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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

SAM ROI YOT
NEMZETI PARK
CHUMPHON

KHAO SOK NEMZETI PARK
KRABI

1. nap • Budapest – Bangkok

Elutazás Budapestről a kora délutáni órákban repülőgéppel, 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 kilátás nyílik a városra. A Khao San Ro-
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Magyar
Idegenvezető

Pihenés

Természeti
látnivalók

ad 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

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 megte-

kintése 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 csó-

nakjából. 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 meglátogatása,
majd csónakkal egy csendesebb ten-

gerpart 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 partszakasszal büszkélkedő Krabi fantasztikus fehér homokos strandokkal, tür-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel,
átszállással Budapest – Bangkok és Phuket – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 9
éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, fakultatív programok, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, az aktuális beutazással kapcsolatos esetlegesen felmerülő kötelező költségek, melyek pontos
összegéről irodáink a jelentkezéskor nyújtanak tájékoztatást.

kizkék 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.

2022. február 25. - március 8.
Kétágyas szobában 679 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 795 000 Ft/fő
Pótágyon
665 000 Ft/fő
Minimum létszám: 16 fő
Fakultatív programok árai
Baiyoke Sky Tower
25 000 Ft/fő
Phi Phi
49 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben:
2022. november, december
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Bangkok és Sziám kincsei
Pihenéssel Koh Samuin

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

Természeti
látnivalók

Családi
utazás

ERAWAN NEMZETI PARK
KANCHANABURI

AYUTTHAYA
BANGKOK

DAMNOEN SADUAK

KOH SAMUI

1. nap • Budapest - Bangkok

Elutazás Budapestről repülőgéppel,
átszállással a kora délutáni órákban
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 Towerben, majd séta a Khao San Roadon. A Baiyoke Sky Tower Thaiföld második legmagasabb épülete, 309 méteres magasságával és 88
emeletével impozáns látványt nyújt,
ahonnan lélegzetelállító kilátás 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.
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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.

mai) határtól 30 km-re fekvő városban, ahol lehetőség nyílik a híres Kwai
folyót átívelő híd megtekintésére is.
Délután utazás a vízi úton megközelíthető bennszülött (Mon) faluba. A
dzsungel mélyén található aprócska
település számos egzotikus élményt
nyújt az ide érkező turistának. Éjszaka a Kwai folyó partján, cölöpökre
épült, vízen „lebegő” River Kwai Jungle Rafts nádfedeles kunyhókban, az
őserdő mélyén. A környezetbarát, természetes alapanyagokból épült egyszerű szálláshelyen nincs elektromos áram, petróleumlámpákkal világítanak. A szállás különlegessége a
nyugodt környezet és a rezzenéstelen természet közelsége, ahol „offline
üzemmódban” pihenhet az utazó.

4. nap • Bangkok – Ayutthaya –
Kanchanaburi

5. nap • Kanchanaburi –
Erawan Nemzeti Park

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 (bur-

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. Érkezés a szállodába a délutáni órákban, szállás
Kanchanaburiban.

6. nap • Kanchanaburi –
Damnoen Saduak - Koh Samui

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 a bangkoki repülőtérre, repülés Koh Samui szigetére. Transzfer a
szállodába, a szállodai szobák elfoglalása, szabadprogram.

7-10. nap • Koh Samui

A Bangkoktól másfél órás repülőútra lévő, kevésbé beépített szigeten tipikus thai stílusú, közvetlen tengerparti szállodák találhatók. A természeti
szépségeket kedvelők igazi paradicsoma. Szélsőségektől mentes időjárási
viszonyok jellemzik a szigetet, az épü-

letek itt legfeljebb a kókuszpálmák tetejéig érhetnek, egzotikus, hangulatos
szállodák sokasága található itt, a sziget belseje vízeséseket, partja romantikus kis öblöket rejt.
Fakultatív programlehetőségek:
Egész napos hajós kirándulás Koh Tao
és Koh Nang Yuan szigetekre ebéddel.
Koh Nang Yuan egy három részből álló
szigetcsoport Samuitól északra. A szigeteket látványos homokpadok kötik ös�sze, a hely kiválóan alkalmas napozásra,
fürdésre és korallzátonyai miatt sznorkelezésre. Kora délután hajózás Koh Tao-ra,
ahol ebéd, majd szabadprogram fürdéssel, sznorkelezéssel. Visszaérkezés Samuira a délutáni órákban.
Egész napos kirándulás Koh Phangan
szigetére ebéddel. A Samui mellett található sziget gyönyörű öbleivel, fürdésre
és napozásra csábító homokos partjaival és sznorkelezésre kiválóan alkalmas
korallzátonyaival és élővilágával várja az
utasokat. A kirándulás érinti az egyik leghíresebb partszakaszt, a Thong Nai Pan
Beach-et is. Visszaérkezés Samuira a

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Bangkok – Koh Samui – Bangkok – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás
alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, valamint 1 éjszakai szállás a Kwai folyó partján található, természetes anyagokból, cölöpökre épült úszó szálláshelyen (a szobákhoz mosdókagyló, hidegvizes zuhanyozó és WC tartozik), a körutazás ideje alatt (2-5. nap) félpanzió, a Koh Samui
üdülés alatt (6-10. nap) reggeli: összesen 9 reggeli és 4 vacsora, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, az aktuális beutazással kapcsolatos esetlegesen felmerülő kötelező költségek, melyek pontos összegéről
irodáink a jelentkezéskor nyújtanak tájékoztatást.

kora esti órákban, a naplemente idején
snack felszolgálása a fedélzeten.

11. nap • Koh Samui – Bangkok

Transzfer a repülőtérre, majd mintegy
másfél órás repülés után megérkezés Bangkokba. A szállodai szobák elfoglalása után látogatás az Asiatic Riverfront éjszakai piacra, ahol az utolsó ajándéktárgyak megvásárlására is
lehetőség nyílik. Szállás Bangkokban.

12. nap • Bangkok – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd vásárlással egybekötött városnézés Bangkokban. Este transzfer
a repülőtérre, elutazás repülőgéppel
Budapestre az esti órákban.

13. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a délelőtti órákban.

2022. június 22. – július 3.
Kétágyas szobában 785 000
Egyágyas szobában 935 000
Pótágyon
775 000
2022. augusztus 15-26.
Kétágyas szobában 899 000
Egyágyas szobában 1 075 000
Pótágyon
869 000
Minimum létszám: 16 fő
Fakultatív programok árai
Koh Tao és Koh
Nang Yuan
39 000
Koh Phangan
39 000
Baiyoke Sky Tower
25 000
Minimum létszám: 6 fő

Ázsia
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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

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
BERUWALA

1. nap • Budapest – Colombo

Elutazás repülőgéppel 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
alapított elefánt árvaházba, ahol a

126

Ázsia

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 megmászása 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. Útközben 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 rendelkező kert híres a több, mint 4000

Nuwara Eliya

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, Budapest – Colombo – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon,
1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 7 éjszakai szállás középkategóriájú (helyi besorolás szerinti négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, 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,
baleset, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A beutazáshoz elektronikus engedély szükséges, melynek ügyintézését irodánk vállalja 14 000 Ft/engedély áron.

holland és angol fennhatóság alá került. Napjainkban is érezhető az utcákon 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 repülőgéppel, átszállással.

10. nap

Megérkezés Budapestre menetrend
szerint.

2022. március 10-19., április 10-19.
Kétágyas szobában 559 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 679 000 Ft/fő
Pótágyon
529 000 Ft/fő
Gyermek pótágyon
(12 éves korig)
429 000 Ft/fő
Vízumügyintézés
felára
14 000 Ft/fő
Minimum létszám: 12 fő
Fakultatív program ára
Teknős óvoda
és a Gallé-erőd
29 000
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben:
2022. október és december

Ázsia
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Afrika
A szavannák és az afrikai vadvilág varázsát átélni
semmihez sem hasonlítható érzés. Itt az élmény maga az, ahogyan életre kell a természet, melynek részesévé válik az utazó.
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Nagy körutazás Marokkóban
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

VOLUBILIS

RABAT
CASABLANCA

FEZ

MEKNES

MARRAKESH

ERFOUD

OUARZAZATE

1. nap • Casablanca

Elutazás Budapestről repülőgéppel,
ászállással Casablancába. A megérkezés után transzfer a szállodába. Casablanca Marokkó legnagyobb városa,
forgalmas kikötő és ipari központ izgalmas óvárossal. A legendás metropoliszt minden idők egyik leghíresebb
filmje, az azonos című Casablanca
tette világhírűvé. A mediterrán világ, a
kelet varázsa és Afrika misztikuma is
jelen van színes világában. Vacsora és
szállás Casablancában.

2. nap • Casablanca – Rabat – Fez

Reggeli után a város főbb látnivalóinak
megtekintése. A Habous negyedben,
más néven az új medinában francia
és marokkói ihletésű impozáns épületek és számos nevezetesség fogadja
a látogatókat. A lenyűgöző Királyi Palota megtekintése kívülről, a város szívét jelentő V. Mohamed tér, a központi piac, a világ harmadik legnagyobb
mecsete, a II. Hasszán mecset megtekintése szintén kívülről. Továbbutazás Rabatba, Marokkó mai fővárosá-
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ba. A királyi város régészeti örökségének első emlékei a Kr.e. VIII. századra
nyúlnak vissza. Panoráma városnézés: az Ouadayas kert és vár megtekintése, az V. Mohamed mauzóleum, a
Királyi Palota, amely a király lakhelyét,
az Ahl Fez mecsetet, a királyi főiskolát
és számos kormányzati épületet tartalmaz, majd a Hassan torony, melyet
a világ legmagasabb minaretjének terveztek, ám az építkezések félbe maradtak, így a tervezett magasság felét
éri csak el. Utazás Fez városába, az ország vallási és szellemi központjába.
Vacsora és szállás Fezben.

3. nap • Fez

Reggeli után egész napos városnézés az ősi királyi városban: a középkori medina és a területén található, XIV. században alapított Bou Inania medresze (iszlám vallási iskola), a
Nejjarine kút, a Moulay Idriss mauzóleum és a Karaouine mecset megtekintése kívülről. Látogatás az egzotikus, végtelennek tűnő soukok labirintusában, ahol többek között kézzel
készített lámpák, papucsok, táskák, illatos és színes fűszerek, aszalt gyümölcsök, magvak, palánták, rusztikus
ruhaboltok ejtik ámulatba a látogatókat. A Fez Jdid azaz az „Új Fez” megtekintése, melyet a XIII. században a Merinidák építettek az uralkodó kíséretében érkezett új lakosok és csapatok
befogadására. A város a Merinida-ház
uralkodása alatt, mintegy 300 évig élte aranykorát. Vacsora a szállodában.

4. nap • Fez – Meknes –
Volubilis – Fez

Reggeli után utazás Meknesbe, me-

lyet Királyi Palotája miatt neveznek
a marokkói Versailles-nak is. A város
egyedülálló látnivalója a 40 km hos�szú, háromszoros városfal, mely Marokkó leghosszabb városfala. Itt található a lenyűgöző, faragott Bab Mansour kapu, a királyi istálló romjai és
a zsidó negyed. Továbbutazás Moulay Driss szent városának érintésével, a rómaiak alapította Volubilisbe.
A város Marokkó bölcsője: az Idríszida dinasztia őse, Mulaj Idrísz ugyanis innen kiindulva alapította az országot 788-ban. A részlegesen feltárt romok megtekintése, majd visszautazás Fezbe. Vacsora a szállodában.

5. nap • Fez – Midelt – Erfoud

Reggeli után utazás a kb. 420 km-es
távolságra fekvő Erfoudba. Csodálatos panoráma tárul az utazók elé Midelt városának közelében, ahol a keleti Magas-Atlasz látványa szinte a
semmiből bukkan elő. Rövid pihenő
után a festői út berber falvakon és a
datolyapálmákkal övezett Ziz kanyonon át folytatódik Erfoudba, az oázisok kapujába.

6. nap • Erfoud – Merzouga

Reggeli után rövid szabadprogram, pihenés a szállodában, majd átkelés a
fekete sivatagon, a Párizs-Dakar rali kalandos útvonalát követve. A helyi nomádokhoz tett látogatás során,
frissítő menta tea elfogyasztása majd
az őskövületekben gazdag vidék felfedezése. Khamlia községben a szudáni
fekete berberek dobon és kasztanyettán játszott energetikus törzsi zenéje
szórakoztatja és invitálja táncra a látogatókat. Megérkezés Merzougába,

szállás a homokdűnék ölelésében elhelyezkedő deluxe sátrakban. Vacsora
a sátortábor éttermében.

7. nap • Merzouga –
Todra szurdok – Ouarzazate

Reggeli után indulás a kb. 4 órás busz
útra lévő Tinghirbe, ahol a lenyűgöző
Todra szurdok tekinthető meg. Mintegy 600 méter hosszan, a kanyon falai mindössze 10 méter széles járatot
hagynak maguk között, helyenként
250 méter magas sziklafalak között
húzódva, melyek minden napszakban más és más színben pompáznak. Délután utazás az 1000 kászba
(erőd) útján Ouarzazate-ba, El Kelaa
de Mgouna és Skoura falvakon keresztül. A buszút során számos kis
oázis és ősi erődítmény romjai találhatóak. Skoura egyik leghíresebb
földvára az Amridil kászba, amelyet a
XVII. században építettek. Vacsora és
szállás Ouarzazate-ban.

8. nap • Ouarzazate –
Marrakesh

Reggeli, majd panoráma városnézés
Ouarzazate-ban, a Magas-Atlasz berber fővárosában. A város egykor kereskedelmi központként működött a délről Fezbe és Marrakesh-be tartó tevekaravánok áthaladásánál. A kézműves
központban tradicionális szőnyegek,
kő, réz és ezüst szobrok láthatók. A környékre sok filmrendező felfigyelt, számos híres filmet forgattak itt, például
az Ali baba és a negyven rabló, a Gladiátor és A múmia című mozifilmeket.
Továbbutazás Marrakesh-be (kb. 230
km), szállás elfoglalása, majd szabadprogram. Vacsora a szállodában.

9. nap • Marrakesh

Reggeli, majd egész napos városnézés
Marokkó második legrégebbi királyi
városában, melyet a dél gyöngyének
is neveznek. A különleges hangulatú város vörös agyaggal festett házai

a narancs és rózsaszín árnyalataiban
pompáznak. A városnézés során látható a Menara kert, melyet a XII. században építettek, és több kisebb kertből tevődik össze, ahol pálmafák, olíva- és gyümölcsfák, valamint egy hatalmas mesterséges tó is található.
Az andalúz-mór stílusú Bahia Palotát színpompás mozaikok, domborművek és fafaragások díszítik. A Koutubia mecset 77 méter magas, rózsaszín minaretével és központi elhelyezkedésével uralja a várost. A Dar
Si Said Múzeum az egyik legismertebb folklór múzeum Marrakesh-ben.
Egyik részén főként a berber kultúra eredetét mutatják be, láthatók ékszerek, szőnyegek, textíliák, hangszerek, kerámiák és fegyverek is a marokkói történelem dekádjaiból. Az egyik
legkiemelkedőbb örökség egy ősi kőmosdó, melyet 1000-ben készítettek Córdobában és évszázadokon át
a Ben Youssef medreszében, Marokkó
legnagyobb iskolájában állt. Ez a darab ritkaságnak számít az iszlám antifigurális művészetben. Míg egyik oldalán gazdagon díszítik az arabeszk
motívumok, a keskeny oldalán két sas
látható széttárt szárnyakkal. Ebéd a
szállodában, majd látogatás a kézműves negyedbe, a Zocos-ba. Ezután a híres Djemaa el Fna főtér és piac meglátogatása következik, ahol kígyóbűvölők, mutatványosok, hennafestők forgataga nyújt fantasztikus
élményt. Szállás Marrakesh-ben.

10. nap • Marrakesh

Marrakesh olyan, akár egy
oázis: városi parkjaiban és
kertjeiben dús növényzet
és illatozó virágok fogadják
a látogatót.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Casablanca és Marrakesh – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, valamint légkondicionált autóbusszal a program során, 10 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négy- és ötcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, a sivatagban helyi
deluxe kategóriájú sátorban, félpanzióval (10 reggeli, 1 ebéd, 9 vacsora), a leírás
szerinti programok a szükséges belépőkkel, helyi adók, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: teljes panzió, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

Reggeli után egész napos szabadprogram. A város felfedezése egyénileg, ebédlehetőség egy helyi étteremben. Vacsora a szállodában.

11. nap • Marrakesh - Budapest

Kora délután transzfer a repülőtérre.
Hazautazás Budapestre repülőgéppel,
átszállással. Megérkezés a késő esti órákban.

2022. április 15-25.
Kétágyas szobában 599 000
Egyágyas szobában 699 000
2022. szeptember 18-28.
Kétágyas szobában 639 000
Egyágyas szobában 739 000
Minimum létszám: 16 fő
Teljes panzió felára

65 000

Afrika

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
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Marokkó – királyi városok

Természeti
látnivalók
Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

RABAT

FEZ
MEKNES

CASABLANCA

MARRAKESH

1. nap • Budapest – Casablanca

Elutazás Budapestről repülőgéppel,
ászállással Casablancába. A megérkezés után transzfer a szállodába. A város Marokkó legnagyobb városa, forgalmas kikötő és ipari központ izgalmas óvárossal. A legendás metropoliszt minden idők egyik leghíresebb
filmje, az azonos című Casablanca
tette világhírűvé. A mediterrán világ, a
kelet varázsa és Afrika misztikuma is
jelen van színes világában. Vacsora és
szállás Casablancában.

2. nap • Casablanca –
Meknes – Fez

Reggeli után a város főbb látnivalóinak megtekintése. A Habous negyedben, másnéven az új medinában
francia és marokkói ihletésű impozáns épületek és számos nevezetesség fogadja a látogatókat. A lenyűgöző
Királyi Palota megtekintése kívülről, a
város szívét jelentő V. Mohamed tér, a
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központi piac, a világ harmadik legnagyobb mecsete a II. Hasszán mecset
megtekintése szintén kívülről, végül
továbbutazás az Anfa villanegyeden
keresztül Meknesbe, melyet Királyi
Palotája miatt neveznek a marokkói
Versailles-nak is. Útközben fakultatív ebédlehetőség egy helyi étteremben. Meknes egyedülálló látnivalója a
40 km hosszú, háromszoros városfal,
mely Marokkó leghosszabb városfala.
Itt található a lenyűgöző, faragott Bab
Mansour kapu, a királyi istálló romjai és a zsidó negyed. Továbbutazás
Moulay Driss szent városának érintésével, a rómaiak alapította Volubilisbe.
A város Marokkó bölcsője: az Idríszida

dinasztia őse, Mulaj Idrísz ugyanis innen kiindulva alapította az országot
788-ban. Utazás Fez városába, az ország vallási és szellemi központjába.
Vacsora és szállás Fezben.

3. nap • Fez

Reggeli után egész napos városnézés
az ősi királyi városban: a középkori medina és a területén található, XIV. században alapított Bou Inania medresze
(iszlám vallási iskola), a Nejjarine kút, a
Moulay Idriss mauzóleum és a Karaouine mecset megtekintése kívülről. Ebéd
a szállodában, majd látogatás az egzotikus, végtelennek tűnő soukok labirintusában, ahol többek között kézzel ké-

szített lámpák, papucsok, táskák, illatos
és színes fűszerek, aszalt gyümölcsök,
magvak, palánták, rusztikus ruhaboltok
ejtik ámulatba a látogatókat. Fakultatív
programlehetőség: vacsorával egybekötött folklór est. Szállás Fezben.

4. nap • Fez – Rabat – Marrakesh

Reggeli után utazás Marokkó mai fővárosába, az Atlanti-óceán partján
fekvő Rabatba. A királyi város régészeti örökségének első emlékei a Kr.e. VIII.
századra nyúlnak vissza. Panoráma
városnézés: az Ouadayas kert és vár
megtekintése, az V. Mohamed mauzóleum, a Királyi Palota, amely a király lakhelyét, az Ahl Fez mecsetet, a
királyi főiskolát és számos kormányzati épületet tartalmaz, a Hassan torony, melyet a világ legmagasabb minaretjének terveztek, ám az építkezések félbe maradtak, így a tervezett
magasság felét éri csak el. Útközben
fakultatív ebédlehetőség halételekből.
Továbbutazás Marrakesh-be, ahol vacsora és szállás.

5. nap • Marrakesh

Egész napos városnézés Marokkó
második legrégebbi királyi városában, melyet a dél gyöngyének is ne-

veznek. A különleges hangulatú város vörös agyaggal festett házai a
narancs és rózsaszín árnyalataiban pompáznak. A városnézés során látható a Menara kert, melyet a
XII. században építettek, és több kisebb kertből tevődik össze, ahol pál
mafák, olíva- és gyümölcsfák, valamint egy hatalmas mesterséges
tó is található. A Szadida sírok a hagyományos királyi temetkezések jellegzetességeit mutatják be. A legdíszesebbek a férfi uralkodók sírhelyei, tőlük külön vannak a feleségek,
anyósok, gyermekek sírjai. Az andalúz-mór stílusú Bahia Palotát színpompás mozaikok, domborművek
és fafaragások díszítik. A Koutubia
mecset 77 méter magas, rózsaszín
minaretével és központi elhelyezkedésével uralja a várost. A Dar Si Said
Múzeum az egyik legismertebb folklór múzeum Marrakesh-ben. Egyik
részén főként a berber kultúra eredetét mutatják be, láthatók ékszerek, szőnyegek, textíliák, hangszerek, kerámia és fegyverek is a marokkói történelem dekádjaiból. Az egyik
legkiemelkedőbb örökség egy ősi kőmosdó, melyet 1000-ben készítettek Córdobában és évszázadokon

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Casablanca és Marrakesh – Budapest útvonalon átszállással,
turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, valamint légkondicionált autóbus�szal a program során, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos
szállodák kétágyas szobáiban, félpanzióval (7 reggeli, 4 vacsora, 3 ebéd), a leírás szerint programok a szükséges belépőkkel, helyi adók, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

át a Ben Youssef medreszében, Marokkó legnagyobb iskolájában állt. Ez
a darab ritkaságnak számít az iszlám antifigurális művészetben. Míg
egyik oldalán gazdagon díszítik az
arabeszk motívumok, a keskeny oldalán két sas látható széttárt szárnyakkal. Ebéd a szállodában, majd
a híres Djemaa el Fna főtér és piac
meglátogatása következik, ahol kígyóbűvölők, mutatványosok, hennafestők forgataga nyújt fantasztikus
élményt. Fakultatív vacsoralehetőség. Szállás Marrakesh-ben.

6. nap • Marrakesh

Reggeli után egész napos szabadprogram. A város egyéni felfedezése,
fakultatív ebédlehetőség egy helyi étteremben. Vacsora a szállodában.

7. nap • Marrakesh

Reggeli után egész napos szabadprogram. A város egyéni felfedezése.
Vacsora a szállodában.

8. nap • Marrakesh

Reggeli után transzfer a repülőtérre.
Hazautazás Budapestre repülőgéppel,
átszállással. Megérkezés a menetrend
szerint.

2022. április 30. – május 7.
Kétágyas szobában 419 000
Egyágyas szobában 489 000
Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben: október
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Kalandos körutazás Tunéziában
Élmények az egész családnak

Természeti
látnivalók

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

Családi
utazás

KARTHAGO
TUNISZ
KAIROUAN

HAMMAMET
SOUSSE
EL JEM

TAMERZA
TOZEUR
DOUZ

MATMATA
KSAR GHILANE

1. nap • Budapest – Tunisz

Elutazás repülőgéppel Tuniszba. Megérkezést követően transzfer a szállodába, a szállás elfoglalása.

2. nap • Tunisz – El Jem –
Matmata – Ksar Ghilane

Korai reggeli után kezdetét veszi a kalandokban gazdag körutazás a Szahara irányába. Indulás El Jembe, ahol
a világ egyik legnagyobb és legépebben
fennmaradt amfiteátruma található. Az UNESCO Világörökség részét képező III. századbeli épület egykor mintegy 35 000 vendég befogadására volt
képes. A monumentális látnivaló megtekintése után egy berber faluba, Matmatába vezet az út, mely a Csillagok
háborúja rajongóinak ismerős lehet. A
falu jellegzetességei a földbe vájt barlanglakások (trogloditok), ahol napjainkban is számos család él. Közelről
is megtekinthetők ezek a különös, kör
alapterületű föld alatti berber lakások.
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Ez a helyszín volt a Star Wars filmekben Luke Skywalker Tatooine bolygó-béli otthona; az itt működő földbe
vájt szálloda számos rajongó zarándokhelye. A dombokba ásott lakások látképe olyan, mint a Hold kráterei, ezért a helyet gyakran hasonlítják
holdbéli tájhoz. Ebéd egy helyi étteremben, majd továbbutazás Ksar Ghilane
oázisa felé, mely a Szahara egyik kapuja. Útközben rövid megálló Tataouine-ban a Star Wars rajongók egyik ikonikus helyszínén, Luke híres kunyhójánál. Ksar Ghilane varázslatos oázisába megérkezve a pálmafák oltalmazó
árnyékában lehetőség van fürdőzésre
a melegvizű forrásban. Éjszaka a homokdűnék között megbúvó modern,
kényelmes sátortáborban a Szahara
közepén, messze a város zajától.

3. nap • Douz – Tozeur

Érdemes korán kelni, hogy a nem
mindennapi környezetben, a homokdűne tetejéről csodálva a napfelkeltét,
a reggeli kávét kortyolgatva kezdődjék a reggel. Utazás Douz felé, melyet a
pálmák oázisának is neveznek a környéken látható mintegy 500 000 pál
mának köszönhetően. Ebéd egy helyi étteremben, majd utazás az 5 000
négyzetkilométer területű Chott El Jerid sóstavon keresztül Tozeurba. Az
út során többször felbukkan a szikrázóan fehér tó, megkövesedett homokdűnék és datolyapálma-ligetekkel övezett oázisok. Tozeur medináiban fellelhetők még a hagyományos

arab építészet emlékei, melyek mellett az égbe nyúló pálmák árnyékában
kanyargó vörös homokos kis ösvények teszik színessé a vidéket. Szállás
elfoglalása, vacsora.

4. nap • Chebika – Tamerza –
Tozeur

Reggeli után kalandos jeep túra keretében, a kopár hegyek közt megbúvó zöldellő pálmafák között haladva látogatás a romos kis faluba Chebika-ba, ahol
csodálatos kanyonokban sétálva lehet eljutni egy forrás táplálta vízeséshez. Továbbutazás a vidék legnagyobb
falujába, Tamerzába, ahol állítólag a
legfinomabb datolya terem. A régi fallal körülvett óváros és a mintegy 1 kmre található újváros, a háttérben húzódó hegyvonulat pompás látképe a tájnak. Ebéd egy helyi étteremben, majd
látogatás a Star Wars filmek újabb ikonikus forgatási helyszínére, ahol ma
is láthatók az eredeti díszletek. Az első forgatás 1976 tavaszán volt, és azóta is többször használták a helyszínt a
később forgatott Csillagok háborúja filmek felvételeihez. „A klónok támadása” című epizód egyes jeleneteit forgatták itt többek között, valamint annak a
rabszolganegyednek is helyszíne volt,
ahol Anakin édesanyjával lakott. Vis�szautazás Tozeurba, ahol a program a
város egyedi építészetének és különleges piacának megismerése lesz. A város a datolya fővárosa, így nem maradhat el a datolyamúzeum megtekintése,
ahol az emblematikus déli gyümölcs-

A bohém hangulatú
Sidi Bou Said kékben
és fehérben tündöklő
házaihoz tökéletes
hátteret nyújt a tenger.

nek számos fajtája, az édes vöröstől az
áttetsző krémesig mind megtalálható.
Érdemes megkóstolni a datolyagombócot is, melyet egy csipet sós vajjal fűszereznek. Szállás Tozeurban.

5. nap • Kairouan – Sousse

Reggeli után kirándulás Kairouan városába, melyet 670-ben a mekkai Umajja-törzs (Omajjádok) alapított. Az UNESCO Világörökség részét képező város,
mely az iszlám világ egyik dicső helye,
népszerű zarándokhely. Gazdag építészeti emlékei között látható a márvány
és vöröses kőoszlopokkal díszített nagy
mecset, valamint a IX. században épült
Három kapu mecset. A fő kézműves
termék a helyiek által szőtt szőnyeg.
Ebéd egy helyi étteremben, majd szabadidő a medinában. Szűk utcák, középkori temető, számos szentéj teszi érdekessé a várost. Továbbutazás
Sousse-ba, a föníciaiak által alapított
tengerparti városba. Szállás elfoglalása.

6. nap • Sousse

Reggeli után egész napos pihenés a

tengerparton vagy fakultatív program
keretében látogatás a szomszédos Monastir városába, melynek egyik látnivalója az i.e. 46-ban Julius Caesar által építtetett erőd, ami katonai támaszpontként szolgált. Emellett számos ribat, vagyis kolostorerőd őrzi a várost,
melyek közül a legismertebb a háromszintes Harthema-ribat. A hatalmas
arany kupolás épület a modern Tunézia megteremtője, Habib Bourguiba és
családjának mauzóleuma. Visszautazás Sousse-ba, a délután hátralévő részében szabadidő. Szállás Sousse-ban.

7. nap • Tunisz – Karthago –
Sidi Bou Said – Hammamet

Reggeli után indulás Tuniszba, az ország fővárosába. A sokszínű város rengeteg kulturális és történelmi látnivalót
kínál. Egy kis tó menti településből hatalmas várossá fejlődött, ami elsősorban az egyiptomiak által a X. században kiásott 10 km hosszú csatornának
köszönhető, mely a várost összeköti a tengerrel. A csatorna ma a La Goulette nevet viseli. Tunézia egyik legré-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Tunisz – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott
poggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, a sivatagban sátorban, teljes panzióval, a leírás szerinti programok a szükséges
belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
útlemondási biztosítás.

gibb mecsetje a grandiózus méretű Zitouna-mecset, mely egyben az első és
sokáig egyben a legnagyobb egyetem
volt az iszlám világban. A városnézés
első állomása a világhírű Bardo Nemzeti Múzeum, ahol számos régészeti
lelet, köztük a római kori mozaikgyűjtemény látható. Emellett római időkből származó szarkofágok, ékszerek és
szobrok is megtalálhatók a múzeumban. Ezután utazás Tunisz külvárosába, ahol az ókori történelem talán leghíresebb városa, Karthago fekszik. A
fennmaradt romok megtekintése után
Sidi Bou Said, a festői kisváros meglátogatása következik. A hangulatos mór
stílusú épületekben képzőművészeti galériák, kávézók, éttermek és ajándékboltok találhatók. Késő délután
szabadprogram, fürdőzés a tengerben.
Vacsora és szállás Hammametben.

8. nap • Budapest

Reggeli után transzfer Tunisz repülőterére, hazautazás repülőgéppel Budapestre.

2022. június 20-27.
Kétágyas szobában 339 000
Egyágyas szobában 379 000
Gyermek (2-12 éves) 299 000
2022. október 22-29.
Kétágyas szobában 399 000
Egyágyas szobában 439 000
Gyermek (2-12 éves) 359 000
Minimum létszám: 20 fő
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Egyiptom kincsei és a Nílus
Körutazás és hajóút

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

ALEXANDRIA
KAIRÓ

LUXOR

GÍZA
KIRÁLYOK-VÖLGYE
KARNAK
EDFU
KOM OMBO
ASSZUÁN
PHILAE

1. nap • Budapest – Kairó

Elutazás közvetlen járattal Budapestről Kairóba a déli órákban. Érkezést
követően transzfer a szállodába. Kairó igazi megapolisszá nőtte ki magát
a Nílus mentén, közel 20 millió lakossal rendelkezik az agglomerációval
együtt, melyben az ókori egyiptomi
emlékek mellett a későbbi korokban
épült mecsetek, paloták, valamint
modern felhőkarcolók színesítik a látképét. Szállás Kairóban.

2. nap • Kairó – Gíza

Reggeli után a gízai piramisok megtekintése kívülről. Az Óbirodalom korából származó három piramis –
Kheopsz (Hufu), Khephrén (Hafré) és
Mükerinosz (Menkauré) – közül a legnagyobb a Kheopsz-piramis, melynek
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146,5 méter volt egykori magassága. A hatalmas fennsíkon további emlékek találhatók: templomok, a királyi család és előkelőségek masztabái,
kisebb piramisok, sírhelyek, a halottkultusszal kapcsolatos építmények és
az oroszlán testű, emberfejű 20 méter magas Szfinx. Ezután ebéd egy helyi étteremben, majd látogatás a Közel-Kelet legrégebbi és legismertebb
múzeumában, az Egyiptomi Múzeumban, mely felbecsülhetetlen értékeket őriz az ókori egyiptomi civilizáció titokzatos múltjából: a Narmer
paletta mellett, mely a Felső- és Alsó-Egyiptom egyesítésének történetét jeleníti meg, további fáraó szobrokat, szarkofágokat, múmiákat, ékszereket, halotti maszkokat, berendezési
tárgyakat, kanópusz edényeket mutat
be tárlatain. Visszatérés a szállodába.
Este fakultatív programlehetőség: hajózás a Níluson keleti show műsorral.

3. nap • Kairó – Alexandria

Korai reggelit követően egész napos kirándulás Alexandriába, melynek egykori pharoszi világítótornya és ókori
könyvtára alapozta meg hírnevét. Séta
a III. (Nagy) Sándor alapította városban:
az emberléptékű méretekkel rendelkező római amfiteátrum, a főleg ptolemaida kori emlékekkel rendelkező Nemzeti Múzeum és a Mediterrán-tenger partján található Montaza kert megtekintése. A program során ebéd egy helyi
étteremben. Visszatérés Kairóba.

4. nap • Kairó – Luxor – (Dendera)

A hajnali órákban elutazás repülőgéppel Kairóból Luxorba, mely egykor a
Théba nevet viselte. Transzfer a szállodába, majd fakultatív programlehetőség: kirándulás a denderai Hathor
templomához, mely i.e. IV. századból
származik és az egyik legdíszesebb
szentély, a 17 méter magas díszes oszlopcsarnok, domborművek és kripták
sora várja a látogatót. Innen származik a Louvre-ban található denderai
zodiákus is, melyet egy gyűjtő a XIX.
században a mennyezetből vágatott
ki és szállíttatta Franciaországba. Este hang- és fényjáték megtekintése a
karnaki templomnál fakultatív program keretében. Szállás Luxorba.

5. nap • Luxor – Karnak

Korai reggelit követően látogatás a Nílustól keletre található luxori templomban, melyet III. Amenhotep kezdett építeni i.e. XIV. században. A
templom kaputornyát (pülónját) két
kolosszus és egy gránit obeliszk őrzi,
melynek párja a párizsi Concorde téren található. Ezután bejelentkezés a
nílusi hajóra, majd a karnaki templomkomplexum megtekintése, mely
három templomkörzetet – Ámon-Ré,
Mut és Montu – foglal magában több
kisebb templommal együtt. Az építése folyamatos volt, mind bővítették az i.e. XX. századtól a görög-római korig, közel 30 fáraó uralkodása
alatt, a legnagyobb és legfontosabb

Hathor temploma

vallási helyszíne az ókori Egyiptomnak. Szállás a hajón teljes ellátással.

6. nap • Királyok völgye – Edfu

Reggelit követően a nyugati part nevezetességei közül a Királyok völgye,
Hatsepszut királynő temploma és a
Memnon kolosszusok megtekintése.
Később továbbhajózás Edfu felé. Ebéd
és vacsora a hajón.

7. nap • Edfu – Kom Ombo –
Asszuán

Délelőtt a Horus és Hathor isteneknek
ajánlott edfui templom felfedezése,
melyhez a hajótól lovaskocsikkal lehet eljutni (kb. 10 perc irányonként). A
hajóra történő visszaérkezést követően továbbhajózás Kom Ombo felé. Érkezést követően Horus, a sólyomisten
és Sobek, a krokodilisten tiszteletére a Nílus partján épített Kom Ombo-i
templomegyüttes felfedezése, mely
gyalogosan kb. 5 percnyire található.

Visszatérés a hajóhoz, majd az utazás
folytatása Asszuán irányába.

8. nap • Asszuán – Philae

Reggelit követően Asszuánban a
nagy gát megtekintése, mely Afrika
legnagyobb duzzasztógátja. Az utazás folytatása a Philae templomhoz, látogatás a műemléknél, melyet
Ízisz istennő tiszteletére építettek. A
régi asszuáni-gát megépítése után a
templom az év egy időszakában víz
alá került, majd a nagy gát megépítésekor a templomot teljesen ellephette volna a víz. Ezért Ízisz templomát áthelyezték egy másik szigetre.
1980-ban lettek készen a munkálatok, és azóta talán még szebb helyen
fekszik ez az elbűvölő templom, mely
motoros kishajóval közelíthető meg.
Ezt követően továbbutazás és a Befejezetlen Obeliszk megtekintése.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Kairó – Luxor és Asszuán – Kairó – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, valamint a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti ötcsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti
ötcsillagos nílusi hajó kétágyas kabinjaiban teljes ellátással, valamint 2 alkalommal ebéd, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető, vízumdíj.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

9. nap • Asszuán –
(Abu Szimbel) – Kairó

A kora hajnali órákban fakultatív programlehetőség: utazás autóbusszal az Abu
Szimbel-i sziklatemplomokhoz. A világ
egyik leglátványosabb mentőakciójában
közel 50 ország vett részt és 15 év alatt darabokra bontva és újra felépítve átköltöztették a két templomot így megmentve a víz alá kerüléstől. A visszautazást
követően kijelentkezés a hajóról, majd
transzfer a repülőtérre és utazás Kairóba
belföldi repülőjárattal. Szállás Kairóban.

10. nap • Kairó – Budapest

Reggeli után transzfer a repülőtérre és
elutazás délben közvetlen járattal Budapestre. Megérkezés a kora délutáni órákban.

2022. április 3-12.
Kétágyas szobában 539 000
Egyágyas szobában 639 000
Pótágyon
529 000
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív programok árai
Kairó
19 000
Dendera
19 000
Karnak
15 000
Abu Szimbel
45 000
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben: október

Afrika

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

137

Uganda
A csimpánzok és hegyi gorillák hazája

Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető
Szafari
Természeti
látnivalók

KIBALE
NEMZETI PARK
QUEEN ELISABETH
NEMZETI PARK

ENTEBBE

MBURO TÓ
BWINDI NEMZETI PARK

1. nap • Budapest – Entebbe

Elutazás repülőgéppel, átszállással
Közép-Ugandába, Entebbébe Budapestről a kora délutáni órákban. Érkezés a késő éjszakai órákban, majd
transzfer a szállodába.

2. nap • Entebbe – Fort Portal –
Kibale Nemzeti Park

Reggeli után utazás a Rwenzori-hegység szomszédságában fekvő Fort Portal városába. Fort Portal Uganda nyugati körzetének pénzügyi központja és
az egykori Toro királyság fővárosa. Az
alig több mint 120 km hosszú és 60
km széles Rwenzori-hegység kis kiterjedése ellenére rendkívül látványos
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hegylánc Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság határvidékén, változatos vegetációval és állatvilággal.
Érkezés a Kibale Nemzeti Parkba a délutáni órákban. A Nyugat-Ugandában
elterülő Kibale esőerdő számtalan,
csak itt élő madárfajnak és 13 főemlős
fajnak ad otthont, többek között csimpánzoknak, vörös kolobuszoknak, fejdíszes cerkófoknak, galléros mangábéknek, verveteknek, páviánoknak, satnyaujjú makiknak és fülesmakiknak.
Útközben vacsora.

3. nap • Kibale Nemzeti Park

Reggeli. A kora reggeli órákban bejelentkezés a Kibale Nemzeti Park vadőri
központjában, majd indulás az erdő
csimpánzainak megfigyelésére. Az erdős területen három nagy, több mint
100 tagot számláló csimpánzközösség, valamint számtalan veszélyeztetett faj él. A gyalogtúra során a kíséretet
biztosító tapasztalt vadőr bemutatja a
vadon élő csimpánzcsaládok tagjait,
viselkedésüket, életmódjuk jellegzetességeit. Az esőerdőben sétálva kis szerencsével akár egészen közelről is láthatók a csimpánzok. Délután látogatás
a Bigodi Vízi Menedékhelyen, ahol
ügyesen felépített gyalogutak vezetnek
a magasra növekvő papíruszsás mezők között. Itt több mint 130 egzotikus
madárfaj, 8 főemlős faj és a félig vízi

életmódot folytató Sitatunga antilop él.
Útközben vacsora.

4. nap • Queen Elizabeth
Nemzeti Park

Reggeli után utazás a Queen Elizabeth
Nemzeti Parkba, az Egyenlítő átszelésével. Az egykor vulkanikus terület
változatos domborzatának, növényvilágának köszönhetően ma Uganda
vadállományban egyik leggazdagabb
része. A szafari során oroszlán, erdei
disznó, bivaly, elefánt, impala, a szikes
tavaknál flamingó, pelikán, víziló tűnhet fel a közelben. A délelőtti és esti
szafari, valamint a délutáni hajós
program a Kazinga csatornán számtalan meglepetést tartogat. Ebéd és
vacsora az utazás közben.

5. nap • Bwindi Nemzeti Park

Reggeli után utazás az UNESCO Világörökség részét képező Bwindi
Nemzeti Parkba. Az ország délnyugati
részén elterülő, áthatolhatatlan erdőkkel borított nemzeti park a világ
egyik leggazdagabb biológiai és botanikai régiója. Területén mintegy 120
emlős, 340 madár és több, mint 200
lepkefaj él, melyek között számtalan
az endemikus, csak itt élő faj. A park
híres lakói a csimpánzok, a kolobuszmajmok, a szarvascsőrű madár
és a turákó, de a területet igazán

h í r e s s é a k ie me l k e dő e n mag as
egyedszámú gorilla populáció teszi. A
Bwindi Nemzeti Park területén nagyjából 400 hegyi gorilla él, ami a nagyvilágban szabadon és vadon élő gorillaállomány mintegy fele. Érkezés Buhomába a délutáni órákban, ahol a
délutáni séta során számtalan érdekes kézműves termék és ajándék vásárolható a helyi üzletekben. Ebéd és
vacsora az utazás során.

6. nap • Bwindi Nemzeti Park

A korai és kiadós reggeli után gyalogos
gorillales a Bwindi Nemzeti Park területén. Jelentkezés, majd szóbeli eligazítás a helyi, vadőri központban. A gorillacsaládok megkeresése után, lassan és kizárólag egy fényképezőgéppel

felszerelkezve lehet megközelíteni
ezeket a gyönyörű és ritka emberszabásúakat. A kíséretet biztosító vadőr
folyamatos tájékoztatást nyújt állatok
hangulatáról és viselkedéséről, és betartandó instrukciókat ad a további
teendőkről. A nőstények és a fiatalok
egészen közelről is megtekinthetők, a
domináns ezüsthátúak megfigyelése
csak távolabbról lehetséges. A gorillák
közelében eltölthető idő ritkán haladhatja meg az egy órát, hiszen az ember közelsége őket is izgatottá teheti,
de megfigyelésük és a találkozás garantáltan életre szóló élmény. A gyalogtúra az esőerdőben és a bambus�szal benőtt hegyi lejtőkőn akár egész
nap is eltarthat. Ebéd és vacsora az
utazás során.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Entebbe – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbus�szal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák és lodge-ok kétágyas szobáiban, a leírás szerinti programok belépőkkel,
7 reggeli, 5 ebéd, 6 vacsora a program szerint, ingyenes ásványvíz fogyasztás a járművekben a programok alatt, személyenként egy gorilla látogatási
engedély, személyenként egy csimpánz látogatási engedély, a vadlesek alatt
gyakorlott helyi vadőr, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

7. nap • Lake Mburo
Nemzeti Park

Reggeli után utazás a Lake Mburo Nemzeti Parkba. A nemzeti park változatosságáról és mozaikszerű felépítéséról híres, területén száraz és sziklás lejtők, a
fás és füves szavannák, esőerdők és
mocsarak váltják egymást. Az élőhelyek sokszínűségének eredménye a
rendkívül változatos élővilág: impalák,
zebrák és legalább 300 féle madárfaj is
megfigyelhető a szafari során. Ebéd és
vacsora az utazás során.

8. nap • Entebbe

Reggeli után utazás Entebbébe, az
Egyenlítő keresztezésével, ahol lehetőség
van látványos fotók készítésére és ajándéktárgyak vásárlására. Útközben ebéd.
Érkezés Entebbébe a délutáni órákban,
szabadprogram, pihenés a szállodában.

9. nap • Entebbe – Budapest

A kora hajnali órákban hazautazás, repülőgéppel, átszállással Budapestre.
Érkezés a kora délutáni órákban.

2022. október 18-28.
Kétágyas szobában 1 359 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 849 000 Ft/fő
Vízumdíj
19 000 Ft/fő
Minimum létszám: 12 fő
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Tanzánia
Szafari körutazás üdüléssel Zanzibáron

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

SERENGETI
NEMZETI PARK
NGORONGORO
KRÁTER
MANYARA

KILIMANJARO

ARUSHA
LAKE
MANYARA

TARANGIRE
ZANZIBÁR

1. nap • Budapest – Kilimanjaro

Elutazás Budapestről repülőgéppel,
átszállással Tanzániába a kora reggeli órákban. Megérkezés a késő esti órákban Kilimanjaro nemzetközi repülőterére, majd transzfer a Meru
hegy lábánál található Arusha városába, ahol vacsora és szállás.

2. nap • Kilimanjaro –
Lake Manyara Nemzeti Park

Reggeli után transzfer a Lake Manyara Nemzeti Parkba. Útközben ismerkedés az ország etnikailag egyik legszínesebb, maszájok által is lakott településeivel, Makuyuni és Mto wa Mbu
falvakkal. Lakóik ma már elsősorban
banánnal kereskednek, de a maszá-

140

Afrika

Szafari

Pihenés

jok ősi szokásai a mai napig megfigyelhetőek. Továbbutazás a nemzeti park területére, mely nevét a helyiek által a kunyhóik építésére használt
növényről kapta. A rezervátumban elsősorban Tanzánia madárvilágát ismerheti meg az idelátogató, az itt regisztrált mintegy négyszáz madárfajból kis szerencsével akár százféle
is látható egy egynapos látogatás során. A turisták nagy kedvencei a vándorlásuk során feltűnő rózsaszín flamingók, kormoránok, valamint a területre jellemző fára mászó oroszlánok. A piknikebéd elfogyasztása után
délután ismerkedés a park élővilágával. Vacsora és szállás a nemzeti park
közelében fekvő szafari lodge-ban.

3. nap • Manyara – Serengeti

Reggeli után kijelentkezés a szálláshelyről, majd egész napos szafari
program a maszáj nyelven végtelen
síkságot jelentő Serengeti Nemzeti
Parkban. Út közben piknikebéd, majd
látogatás az előember-leletekről híres
régészeti helyhez, az Olduvai-szurdokhoz. Az egész napos program után
vacsora és szállás a nemzeti park te-

rületén található autentikus szafari
camp-ben.

4. nap • Serengeti Nemzeti Park

Reggeli után fakultatív programlehetőség: hőlégballonos szafariprogram,
majd egész napos szafari program a
Serengeti-síkság északi és középső
régióiban. Az út során piknikebéd,
majd a Serengeti-síkságon átvágva
naplementéig van lehetőség gyönyörködni a hely vad- és élővilágában, a
végtelen akácia erdőkben Afrika egyik
legrégebbi, legnagyobb kiterjedésű és
legnagyobb vadállományával rendelkező nemzeti parkjában. Az egész napos program után vacsora és szállás
a nemzeti park területén található autentikus szafari camp-ben.

5. nap • Ngorongoro-kráter

Reggeli után egész napos szafariprogram az UNESCO Világörökség részeként
ismert Ngorongoro-kráterben. A kráterbe leereszkedve egyedülálló gazdagságú élővilággal találkozhat az utazó.
Itt él az öt nagyvad (oroszlán, leopárd,
kafferbivaly, elefánt, orrszarvú), emellett
a kialakult szikes tavak vonzzák a ma-

helyi repülőjárattal Zanzibárra. Vacsora és szállás a repülőtértől 60 kmre, a sziget észak-keleti oldalán található, helyi besorolás szerinti ötcsillagos tengerparti szállodában.

7-10. nap • Zanzibár

darakat, köztük a rózsaszín flamingókat is. A piknikebéd elfogyasztása után
látogatás a kráterben található Magadi-tónál, a térség legfontosabb ivóvízforrásánál, mely körül rengeteg állat él,
oroszlánok, sakálok, hiénák, gazellák.
Az egész napos program után vacsora
és szállás a nemzeti park szomszédságában található szafari lodge-ban.

6. nap • Arusha – Zanzibár

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre, elutazás

Pihenés all inclusive ellátással Zanzibár szigetén, fakultatív programlehetőségekkel. A Tanzániához tartozó, az ország partjaitól alig 40 km-re fekvő paradicsomi szigetcsoport elsősorban fehér homokos, pálmafás, búvárkodásra
csábító, színes korallzátonyokkal tarkított, háborítatlan tengerpartjai miatt
vált népszerűvé a turisták körében.
Fakultatív programok:
Félnapos kirándulás Stone Town-ba:
az egykor a világ fűszerkereskedelmi központjának számító Stone Town
városának felkeresése. Az óváros alig
változott az elmúlt kétszáz évben, a
zegzugos sikátorok, a módos indiai
kereskedők házait díszítő fából faragott kapuk, erkélyek, az ománi fennhatóságra emlékeztető mecsetek, az

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel
átszállással Budapest – Kilimanjaro és Zanzibár – Budapest útvonalon, valamint Arusha – Zanzibár útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal,
a szafari körutazás során légkondicionált 6-8 fős, négykerék meghajtású terepjárókkal, a körutazás alatt 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos superior és négycsillagos szafari lodge-ok és camp-ek kétágyas szobáiban
teljes panziós ellátással, az üdülés alatt 5 éjszakai szállás Zanzibáron helyi ötcsillagos kategóriájú szálloda kétágyas szobáiban all inclusive ellátással, a leírás
szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: vízumdíj 50 USD/fő (a belépéskor, a repülőtéren fizetendő), kilépési illeték (kb. 25 USD/fő, hazautazáskor, a repülőtéren fizetendő), fakultatív programok, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

illatos fűszerpiacok, bazárok méltán
kaptak világörökségi védelmet.
Félnapos fűszertúra: Kidichi Zanzibár szigetének egyik legjelentősebb fűszerfarmja. Évszázadok óta ugyanazokat, a mai napig is keresett és használt
fűszer- és gyógynövényeket termesztik, de mellette rengeteg különleges és
meglepő illattal és ízzel is megismerkedhetnek az ide látogató vendégek.
Félnapos Jozani erdőtúra: a kicsiny
területű őserdő számtalan, kizárólag
itt élő állat és növényfajnak az élőhelye,
melyek közül a leghíresebb a zanzibári
vöröskolobusz.

11. nap • Zanzibár – Budapest

A délutáni órákban transzfer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.

12. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a déli órákban.

2022. február 21. – március 4.
Kétágyas szobában 1 535 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 665 000 Ft/fő
2022. szeptember 21. - október 3.
Kétágyas szobában 1 599 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 750 000 Ft/fő
Minimum létszám: 16 fő
Fakultatív programok árai
Stone Town
29 000 Ft/fő
Fűszertúra
29 000 Ft/fő
Jozani erdőtúra
29 000 Ft/fő
Hőlégballon szafari
a Serengetiben
195 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
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Dél-Afrika
Szafari és körutazás a Garden Route mentén

Csoportos
körutazás

Szafari

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

KRUGER
NEMZETI
PARK

3. nap • Pretoria –
Graskop

Reggel elutazás GraskopPRETORIA
GRASKOP
ba, az egykori bányafaluJOHANNESBURG
ba, mely természeti látnivalóinak köszönhetően manapság a környék
egyik legjelesebb turiszFOKVÁROS KNYSNA
PORT ELIZABETH
tikai központja. ÚtközGEORGE TSISIKAMMA NEMZETI PARK ben látogatás a Blyde RiJÓREMÉNYSÉG (GARDEN ROUTE)
ver Canyonnál és a God’s
FOKA
Window kilátópontnál.
1. nap • Budapest - Johannesburg Érkezés a szállodába az esti órákban,
Elutazás repülőgéppel Budapestről át- szállás Graskop mellett.
szállással a délutáni órákban.

2. nap • Johannesburg – Pretoria

Megérkezés Dél-Afrika legnagyobb és
legnépesebb városába, Johannesburg
ba. Afrika egyetlen hivatalosan elismert világvárosa megannyi izgalmas
látnivalót kínál az ide érkező turistának, nem véletlen a számtalan becenév, amit a város kapott. A helyiek Joburgnak, Jozinak, eGolinak (az
arany helye) is nevezik a várost. Érkezés után panoráma városnézés, mely
során látható többek között a Carlton
Center, a Nelson Mandela híd, az Alkotmány-hegy és a Gandhi tér. Délután transzfer a szállodába, szállás
Pretoriában.
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4. nap • Kruger Nemzeti Park

Reggeli után utazás a Kruger Nemzeti Parkba. Az 1898-ban Paul Kruger
által alapított természetvédelmi terület jelenleg a legnagyobb vadrezervátum Dél-Afrika területén, és legfőbb látványossága az afrikai vadkutya, a zebra, a gepárd, a zsiráf, az
antilop, a víziló, a kudu és természetesen a „Big Five” – az öt afrikai
nagyvad, vagyis az oroszlán, az elefánt, a kafferbivaly, a rinocérosz és a
leopárd. Érkezés után rövid autóbuszos látogatás a nemzeti park területén, majd transzfer a szállodába.
Szállás a nemzeti park mellett található szafari lodge-ban.

5. nap • Kruger Nemzeti Park

Szafariprogram a Kruger Nemzeti
Park területén összkerék meghajtású
terepjárókkal. A szafari során közelről
is megfigyelhető a helyi vadállomány.
Közel 150 emlős és 500 madárfaj él a
területen, de növényvilága is hasonlóan gazdag. A kiváló infrastruktúrával
ellátott park ideális a vadlesre. A Kruger az a nemzeti park Afrikában, ahol
a legnagyobb változatosságban élnek
a kontinens jellegzetes emlősállatai,
és ahol talán a legvalószínűbb, hogy
lencsevégre kaphatjuk őket. A szafari
után transzfer a nemzeti park mellett
található szafari lodge-ba, szállás.

6. nap • Pretoria

Reggeli után utazás légkondicionált
autóbusszal Pretoriába, a Dél-afrikai
köztársaság közigazgatási központjába. Érkezés után látogatás a Union
Buildingsnél, a dél-afrikai kormány
hivatalos székhelyénél. A látványos
épület nem Pretoria központjában található, hanem a város legmagasabb
pontján és a dél-afrikai nemzeti örökség részét képezi. Transzfer a szállodába, szállás Pretoriában.

7. nap • Pretoria – Port Elizabeth

Reggeli után panoráma városnézés

A lapos tetejű, hatalmas
homokkő Tábla-hegy a
legszebb panorámájú
kirándulóhely Dél-Afrikában.

Pretoriában: látogatás a Church Square-nél és Paul Krüger szobránál, majd
a Voortrekker emlékműnél, melynek
múzeuma bemutatja az egykori telepesek mindennapi életét. Transzfer a
repülőtérre, majd utazás helyi járattal
Port Elizabeth-be, Dél-Afrika legjelentősebb kikötővárosába. Érkezés után
rövid autóbuszos városnézés, séta a
Donkin streeten, majd a Humewood
Beach mólóján, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik az óceánra és a partra
is. Transzfer a szállodába, szállás Port
Elizabeth-ben.

8. nap • Tsitsikamma Nemzeti
Park – Knysna – George

Reggeli után utazás a Tsitsikamma
Nemzeti Parkba, ami a Garden Rou-

te egyik partmenti természetvédelmi területe és őshonos erdeiről, látványosan változatos tengerpartjáról híres. Délután rövid városnézés a
Garden Route egyik legnépszerűbb
városában Knysna-ban, ahol rövid
sétahajókázás a látványos lagúnában. Este transzfer a szállodába, szállás George-ban.

9. nap • Garden Route – Fokváros

Reggeli után utazás Fokvárosba a festői Garden Route-on, érkezés után városnézés. A város a Dél-afrikai Köztársaság második legnépesebb települése, egyben a dél-afrikai parlament és
több kormányhivatal otthona, az ország törvényhozási fővárosa. Nevét
onnan kapta, hogy közel fekszik a Jóreménység fokához. Látogatás a városközpontban, a Maláj negyedben,
Bo Kaapnál, a parlamentnél és a Tábla
hegynél, amennyiben az időjárás engedi, utazás a felvonón. Transzfer a
szállodába, szállás Fokvárosban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Johannesburg – Port Elizabeth és Fokváros – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, utazás légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsillagos superior és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás
szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

10. nap • Jóreménység foka –
Chapman’s Peak –
Boulders öböl

Reggeli után utazás a Jóreménység
fokához. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, az utazás a sziklába vájt
Chapman’s Peak festői útjain történik. Érkezés után rövid szabadidő és
fényképezési lehetőség a Jóreménység fokánál, majd látogatás a világítótorony lábánál felvonóval, ahonnan
látható az Atlanti- és a Csendes-óceánok találkozása. Délután látogatás a
Boulders-öbölbe, az egyik legnagyobb
pingvinpopuláció élőhelyére. Szállás
Fokvárosban.

11. nap • Fokváros – Budapest

Kijelentkezés a szállodából, majd
transzfer a repülőtérre, és elutazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.

12. nap

Megérkezés Budapestre a délutáni
órákban.

2022. július 4 – 15.
2022. augusztus 13 – 24.
Kétágyas szobában 899 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 025 000 Ft/fő
Pótágyon
875 000 Ft/fő
Minimum létszám: 16 fő
Félpanzió felára
99 000 Ft/fő
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Mauritius
Az Indiai-óceán csillaga

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
csillagtúra

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

PORT LOUIS
ILE AUX CERFS
FLIC-EN-FLAC

TROU AUX CERFS
CUREPIPE

BENITIERSSZIGETEK

MAHÉBOURG
CHAMAREL

LE MORNE

1. nap • Budapest – Mauritius

Elutazás az esti órákban Budapestről
repülőgéppel átszállással Mauritiusra.

2. nap • Mauritius

Megérkezés a déli órákban Mauritiusra, az Indiai-óceán csillagára - ahogy
az ország nemzeti mottójában is szerepel. A Mascarenhas-szigetcsoport
tagjaként Mauritius kristálytiszta vizé-

Hétszínű föld
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ről, arany és fehér, finom homokú tengerpartjairól és a Le Morne-félsziget
fölé tornyosuló Brabant-hegyről nevezetes. Mauritius a tökéletes úti cél a kikapcsolódásra, a tengerparti nyaralás
mellett az aktív pihenés, a gasztronómiai élmények, a gyarmati korszakból
megmaradt emlékek várják az utazót.
Transzfer Mauritius nyugati partvidékére, melyen gyönyörű strandok, hangulatos éttermek, bárok, üzletek sorakoznak. A délkeleti széltől védett partszakasz nyugodt vize ideális úszásra, sznorkelezésre, búvárkodásra, vízi
sportok kipróbálására. Érkezést követően a szobák elfoglalása, pihenés és
vacsora a szállodában.

3. nap • Mauritius
(Benitiers-szigetek)

Szabadprogram, üdülés a tengerparton. Reggeli és vacsora a szállodában.

Fakultatív programlehetőség: naplemente hajókirándulás katamaránnal.
Délután transzfer a kikötőbe, majd közel kétórás hajókirándulás a nyugati
part mentén a Benitiers-szigetekhez.
A hajón snack és italfogyasztás limitált választékban.

4. nap • Port Louis

Reggeli, majd kirándulás a koloniális emlékeket őrző Eureka udvarháznál, bepillantás a gyarmatosítás korabeli mindennapokba. Az 1830-ban
épült Eureka a 109 ajtajával és ablakával a sziget egyik legnagyobb fennmaradt udvarháza. A múzeumként üzemelő házhoz tartozik egy gyönyörű angol kert is, melyet mangófák, pálmafák
és vízesések színesítenek. Egy csésze
tea elfogyasztása az Eureka hangulatos verandáján, majd utazás a fővárosba, Port Louis-ba, mely ragyogó példája
a különböző etnikumú lakosság békés
együttélésnek. A világörökségi helyszín
az Aapravasi ghat felkeresése, mely az
1849-1923 között az itt kikötő rabszolgaszállító hajókat fogadta, főleg Indiából. Port Louis főbb látványosságainak
megtekintése: a modern Waterfront
Caudan sétány, a Citadella, az angolok
által 1812-ben épült és a déli félteke legrégebbi lóversenypályája a Champ de
Mars, az indiai muszlimok Jummah
mecsete és a kínai negyed, valamint
egy helyi piac megtekintése. Később
ebéd a program során, majd a Pamplemousse botanikus kert felfedezése,
mely az óriás vízililiomairól is ismert. A
kertet 1770-ben alapították. Visszatérés
a hotelbe. Este vacsora a szállodában.

5. nap • Curepipe –
Trou aux Cerfs – Grand Bassin –
Black River Gorges Nemzeti Park
– Chamarel – Le Morne

Reggeli, majd egész napos kirándulás a
lenyűgöző formájú vulkanikus hegyekkel tűzdelt sziget belsejébe és a déli részére, melyet eltérő, hűvösebb, hegyvidéki időjárás és buja növényzet jellemez. Vásárlási lehetőség Curepipében,
majd a közelben található alvó vulkáni kráter, a Trou aux Cerfs is látható, később licsiből készült borkóstoló, majd a
hinduk szent tava, a Grand Bassin felkeresése. Később a Black River Gorges
Nemzeti Park, a Chamarel rumfőzde
(rumkóstolóval), a Hétszínű föld, a Chamarel-vízesés megtekintése. Ebéd a
program során, majd rövid fotóstop a
Le Morne félszigetnél, a Brabant-hegy
lábánál. Délután visszatérés a hotelbe,
majd pihenést követően vacsora.

6. nap • Mauritius
(Ile aux Phare, Ile aux Aigrettes,
Ile aux Cerf)

Szabadprogram, üdülés a tengerparton. Reggeli és vacsora a szállodá-

ban. Fakultatív programlehetőség: hajókirándulás a keleti parton. Transzfer
Pointe Jerome kikötőbe, majd kirándulás motorcsónakokkal a tengerpart mentén, a dél-keleti szigetekhez (Ile aux Phare, Ile aux Aigrettes, Ile
aux Cerf), barbecue ebéddel az Ile aux
Cerf szigeten és limitált open bárral,
sznorkelezési lehetőséggel.

7. nap • Mauritius

Szabadprogram, üdülés a tengerparton. Reggeli és vacsora a szállodában.

8. nap • Mauritius (Casela park)

Szabadprogram, üdülés a tengerparton.
Reggeli és vacsora a szállodában. Délelőtti fakultatív programlehetőség: Casela állat- és kalandpark. Reggel a Casela park felfedezése, melyben nyitott
szafari buszokról testközelben tekinthetőek meg az állatok, valamint zsiráf
etetés, óriás teknősök, tobogán csúszda is várja a látogatókat. A parkban felár
ellenében a kalandpark szolgáltatásai is
igénybe vehetők: sétálás oroszlánokkal
(meghatározott időpontokban), quadozás, segway, nagymacska etetés, teve

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – Mauritius – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, valamint a körutazás során légkondicionált
autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos kategóriájú szálloda kétágyas kertre néző szobáiban félpanzióval (7 vacsora italfogyasztás nélkül), valamint 2 ebéd a programok során, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

gelés és számos további adrenalin fokozására alkalmas program. A park
gyermekeknek és felnőtteknek is kiváló
aktív kikapcsolódást nyújthat.

9. nap • Mauritius – Budapest

Szabadprogram, üdülés a tengerparton. Reggeli, majd kijelentkezés a szobákból délig. Késő délután transzfer a
repülőtérre és hazautazás átszállással Budapestre.

10. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a reggeli órákban.

2022. március 24. - április 2.,
szeptember 20-29.
Kétágyas szobában 869 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 099 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Ötcsillagos felár
130 000 Ft/fő
Fakultatív programok árai
Naplemente katamarán
kirándulás
30 000
Keleti parti
motorcsónak túra
65 000
Casela Park
30 000
Minimum létszám: 10 fő
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Seychelles
Az Indiai-óceán álomszigetei
Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

Pihenés

CURIEUSE
COUSIN

ST. PIERRE
PRASLIN

MAHÉ

1. nap • Budapest – Victoria

Elutazás Budapestről a Seychelle-szigetekre repülőgéppel, átszállással.

2. nap • Victoria

Megérkezés Mahé szigetére, a Sey
chelle-szigetek fővárosába Victoriába a
reggeli órákban. Transzfer a kikötőbe,
majd utazás hajóval Praslin szigetére
(kb. egyórás hajóút). A szállodai bejelentkezés után szabadprogram pihenéssel.
Seychelles a Föld legrégibb óceáni szigetegyüttese, 115 kisebb és nagyobb gránit- és korallszigetből áll. Némelyikük lakatlan, és vannak, amelyeken mindös�sze egy szálloda található. Időtlen szépségüket a lenyűgöző, védett partoknak
és növényzetnek köszönhetik, amely ritka fajok, csak itt őshonos madarak, emlősök otthona. A világ zajától távoli kikapcsolódás vár arra, aki ide ellátogat.
Szállás Praslin szigetén.
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3. nap • Praslin

Szabadprogram pihenésre, strandolásra, vagy egész napos fakultatív kirándulás Praslin és La Digue szigetén. A
korai reggeli után utazás az UNESCO
Világörökség részét képező Valle De
Mai Nemzeti Parkba, mely a különleges
coco de mer pálmák otthona. A legenda szerint a fa „a jó és a rossz tudásának fája” az Édenkertből, és termése lehetett valaha a tiltott gyümölcs. A világ
legnagyobb tengeri kókuszai között
akár 20 kg-os példány is akad. Később
utazás hajóval a paradicsomi szépségű La Digue szigetére, ahol ebéd egy
helyi kreol étteremben. Ezt követően
strandolás és kikapcsolódás Anse

Source d’Argent-on, mely gömbölyűre
kopott szikláival, arany homokjával és
kristálytiszta öbleivel méltán érdemes
a világ legfényképezettebb tengerpartja címre. Szállás Praslin szigetén.

4. nap • Praslin

Reggeli, szabadprogram pihenéssel.
Szállás Praslin szigetén.

5. nap • Praslin
(Cousin – Curieuse – St. Pierre)

Reggeli után hajós kirándulás Cousin,
Curieuse és St. Pierre szigetekre. Ezek az
apró és érintetlen szigetek egyedülálló
élővilágukról, madárpopulációjukról,
teknősbéka-tenyészetükről és páratlan

szépségükről híresek. A program ebédet
is tartalmaz. Szállás Praslin szigetén.

6. nap • Praslin – Mahé

Reggeli után kijelentkezés a szállodából, transzfer a kikötőbe, majd
utazás Mahé szigetére. A szállodai
szobák elfoglalás után szabadprogram, tengerparti pihenés. Szállás
Mahé szigetén.

7. nap • Mahé

Reggeli után látogatás a világ egyik
legkisebb fővárosában, Victoriában.
Séta a belvárosban, majd látogatás
a helyi piacon, ahol a kézzel készített
ajándéktárgyaktól kezdve a gyümölcsökön és halkülönlegességeken át
szinte minden helyi portéka beszerezhető. A városnézés érinti az óratornyot, a bíróság épületét, a teaföl-

deket és a botanikus kertet. Kreol
büféebéd egy helyi étteremben. Délután tengerparti séta, majd transzfer
a szállodába. Szállás Mahé szigetén.

8. nap • Mahé
(Marine Park és Moyenne)

Egész napos szabadprogram tengerpar ti pihenéssel, vagy fakultatív
programlehetőség: látogatás a Marine Parkba üvegfenekű csónakkal. A
program különleges alkalmat kínál a
trópusi korallzátonyok világának felfe de z é s é re a S e yc he l le - s z ige te k
egyik víz alatti nemzeti parkjában.
Utazás Victoria kikötőjéből hajóval a
gyönyörű partok mentén, látogatás
Moyenne szigetére, a csodálatos környezet felfedezése, haletetés. A program tartalmazza az ebédet. Szállás
Mahé szigetén.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással Budapest – Victoria – Budapest útvonalon, turista osztályon,
1 db feladott poggyásszal, a programok során légkondicionált autóbusszal, 4
éjszakai szállás Praslin és 3 éjszakai szállás Mahé szigetén helyi besorolás
szerinti négycsillagos superior és ötcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, a
programok során 2 ebéd, belépőjegyek, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, fakultatív programok, baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

9. nap • Mahé – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából.
Délután transzfer a nemzetközi repülőtérre. Hazautazás menetrend szerinti
járatokkal, átszállással Budapestre.

10. nap – Budapest

Érkezés Budapestre a kora reggeli
órákban.

2022. április 20-29., június 22. július 1., augusztus 10-19.,
Kétágyas szobában 1 190 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 159 000 Ft/fő
2022. október 21-30.
Kétágyas szobában 1 290 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 690 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Félpanzió (3 vacsora
Mahé szigetén) felára 99 000
Félpanzió (4 vacsora)
felára Praslin szigetén 79 000

Ft/fő

Ft/fő

Fakultatív programok árai
La Digue és Valle De Mai 79 000 Ft/fő
Marine Park és Moyenne 69 000 Ft/fő
Minimum létszám: 6 fő
Előkészületben:
2022. november-december

Afrika
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Ízelítő egzotikus üdüléseinkből

Egyesült Arab Emirátusok • egész évben
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
Ras al Khaimah – 4 csillagos szállodában félpanzióval
369 000 Ft-tól/fő
Ras Al Khaimah – 5 csillagos szállodában félpanzióval
399 000 Ft-tól/fő
Dubai – 4 csillagos szállodában reggelivel
389 000 Ft-tól/fő
Dubai – 5 csillagos szállodában reggelivel
419 000 Ft-tól/fő
Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó: 15-20 AED/szoba/éjszaka.

Havanna és Varadero • egész évben
3 éjszaka Havannában, 3 éjszaka Varaderón repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában, Havannában reggelivel, Varaderón all inclusive ellátással
5 csillagos szállodában, Havannában reggelivel, Varaderón all inclusive ellátással
Turistakártya (vízum) díja: 10 000 Ft/fő.

545 000 Ft-tól/fő
630 000 Ft-tól/fő

Dominikai Köztársaság – Punta Cana • egész évben
10 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
5 csillagos szállodában all inclusive ellátással
619 000 Ft-tól/fő

Maldív-szigetek • egész évben
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában félpanzióval
5 csillagos szállodában reggelivel
5 csillagos szállodában félpanzióval
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620 000 Ft-tól/fő
1 016 000 Ft-tól/fő
1 190 000 Ft-tól/fő

Részletek az otptravel.hu-n és az OTP Travel irodáiban!
A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás kétágyas elhelyezéssel, a feltüntetett
ellátás, repülőtéri transzferek. A részvételi díj nem tartalmazza: biztosítások, fakultatív programok, esetleges vízumdíj, kilépési illeték,
helyszíni idegenforgalmi adó.

Mauritius • egész évben
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában félpanzióval
5 csillagos szállodában félpanzióval

539 000 Ft-tól/fő
659 000 Ft-tól/fő

Seychelle-szigetek • egész évben
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában reggelivel
579 000 Ft-tól/fő
5 csillagos szállodában reggelivel
679 000 Ft-tól/fő

Zanzibár • egész évben
7 éjszaka repülővel, transzferekkel
4 csillagos szállodában félpanzióval
5 csillagos szállodában all inclusive ellátással
Vízumdíj: 50 USD/fő. kilépési illeték: USD 25/fő.

Thaiföld – Phuket • egész évben
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában, reggelivel
5 csillagos szállodában, reggelivel

495 000 Ft-tól/fő
879 000 Ft-tól/fő

515 000 Ft-tól/fő
599 000 Ft-tól/fő
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OTP Travel irodák
1061 Budapest, Andrássy út 29.
Tel.: (1) 374-7283, 374-7284
E-mail: vakacio@otptravel.hu

7621 Pécs, Ferencesek utcája 2.
Tel.: (72) 587-440, 587-441, 587-442,
E-mail: pecs@otptravel.hu

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2B Terminál – galéria szint
Tel.: (1) 279-3769
E-mail: repter@otptravel.hu

6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552-552
E-mail: szeged@otptravel.hu

4029 Debrecen, Csapó utca 40.
Tel.: (52) 422-588, 342-066
E-mail: debrecen@otptravel.hu

8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold utca 1.
Tel.: (22) 479-163, 479-164, 479-165
E-mail: szekesfehervar@otptravel.hu

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311-249
E-mail: gyor@otptravel.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415-999
E-mail: kaposvar@otptravel.hu

•
•
•
•

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416-580
E-mail: kecskemet@otptravel.hu
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504-303, 504-304
E-mail: nyiregyhaza@otptravel.hu

Információs vonal: (1) 486 6600

•

•
•
•

Szállásfoglalás belföldön és külföldön
Repülőjegy értékesítés
Vasúti menetjegy eladás
Cégek hivatalos utazásainak
teljes körű ügyintézése
Szakmai és incentive utazások
megszervezése
belföldön és külföldön
Rendezvényszervezés
Utasbiztosítások értékesítése
ISIC-, ITIC, nemzetközi diák- és
tanárigazolványok értékesítése

Az OTP Travel az év 365 napján reggel 6 órától este 10 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:

www.otptravel.hu

SZÁLLJON VELÜNK TENGERRE
ÉS FEDEZZE FEL A TENGERI HAJÓK
NYÚJTOTTA ÉLMÉNYEKET ÉS KÉNYELMET!
Csoportos hajóútjaink magyar idegenvezetővel:
A mediterrán térség, Európa legszebb nagyvárosai,
Izland, a Karib-tenger vidéke, Dubai és az Emirátusok, Szaúd-Arábia

Válasszon több száz útvonal közül igényei szerint
a hajosut.hu oldalon vagy kérje munkatársaink segítségét!

TIME TO
MEET AGAIN

Have a healthy journey with all precautions taken
down to the smallest detail for your in-flight safety.

Products and services are subject to change depending on flight duration and aircraft.

