
A szavannák és az afrikai vadvilág varázsát átélni 
semmihez sem hasonlítható érzés. Itt az élmény ma-
ga az, ahogyan életre kell a természet, melynek része-
sévé válik az utazó.

Afrika

128 Afrika



Afrika

129Afrika



Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

Természeti
 látnivalók

Nagy körutazás Marokkóban

1. nap • Casablanca
Elutazás Budapestről repülőgéppel, 
ászállással Casablancába. A megér-
kezés után transzfer a szállodába. Ca-
sablanca Marokkó legnagyobb városa, 
forgalmas kikötő és ipari központ iz-
galmas óvárossal. A legendás metro-
poliszt 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 épü-
letek és számos nevezetesség fogadja 
a látogatókat. A lenyűgöző Királyi Pa-
lota megtekintése kívülről, a város szí-
vét jelentő V. Mohamed tér, a közpon-
ti piac, a világ harmadik legnagyobb 
mecsete, a II. Hasszán mecset meg-
tekintése szintén kívülről. Továbbuta-
zás Rabatba, Marokkó mai fővárosá-

ba. A királyi város régészeti örökségé-
nek első emlékei a Kr.e. VIII. századra 
nyúlnak vissza. Panoráma városné-
zés: az Ouadayas kert és vár megte-
kintése, az V. Mohamed mauzóleum, a 
Királyi Palota, amely a király lakhelyét, 
az Ahl Fez mecsetet, a királyi főiskolát 
és számos kormányzati épületet tar-
talmaz, majd a Hassan torony, melyet 
a világ legmagasabb minaretjének ter-
veztek, ám az építkezések félbe ma-
radtak, így a tervezett magasság felét 
éri csak el. Utazás Fez városába, az or-
szág vallási és szellemi központjába. 
Vacsora és szállás Fezben. 

3. nap • Fez
Reggeli után egész napos városné-
zés az ősi királyi városban: a közép-
kori medina és a területén találha-
tó, XIV. században alapított Bou Ina-
nia medresze (iszlám vallási iskola), a 
Nejjarine kút, a Moulay Idriss mauzó-
leum és a Karaouine mecset megte-
kintése kívülről. Látogatás az egzoti-
kus, végtelennek tűnő soukok labirin-
tusában, ahol többek között kézzel 
készített lámpák, papucsok, táskák, il-
latos és színes fűszerek, aszalt gyü-
mölcsök, magvak, palánták, rusztikus 
ruhaboltok ejtik ámulatba a látogató-
kat. A Fez Jdid azaz az „Új Fez” megte-
kintése, melyet a XIII. században a Me-
rinidák építettek az uralkodó kísére-
tében érkezett új lakosok és csapatok 
befogadására. A város a Merinida-ház 
uralkodása alatt, mintegy 300 évig él-
te 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 hosz-
szú, háromszoros városfal, mely Ma-
rokkó leghosszabb városfala. Itt talál-
ható a lenyűgöző, faragott Bab Man-
sour kapu, a királyi istálló romjai és 
a zsidó negyed. Továbbutazás Mou-
lay Driss szent városának érintésé-
vel, a rómaiak alapította Volubilisbe. 
A város Marokkó bölcsője: az Idríszi-
da dinasztia őse, Mulaj Idrísz ugyan-
is innen kiindulva alapította az orszá-
got 788-ban. A részlegesen feltárt ro-
mok megtekintése, majd visszauta-
zás Fezbe. Vacsora a szállodában. 

5. nap • Fez – Midelt – Erfoud 
Reggeli után utazás a kb. 420 km-es 
távolságra fekvő Erfoudba. Csodála-
tos panoráma tárul az utazók elé Mi-
delt városának közelében, ahol a ke-
leti Magas-Atlasz látványa szinte a 
semmiből bukkan elő. Rövid pihenő 
után a festői út berber falvakon és a 
datolyapálmákkal övezett Ziz kanyo-
non át folytatódik Erfoudba, az oázi-
sok kapujába.  

6. nap • Erfoud – Merzouga 
Reggeli után rövid szabadprogram, pi-
henés a szállodában, majd átkelés a 
fekete sivatagon, a Párizs-Dakar ra-
li kalandos útvonalát követve. A he-
lyi nomádokhoz tett látogatás során, 
frissítő menta tea elfogyasztása majd 
az őskövületekben gazdag vidék felfe-
dezése. Khamlia községben a szudáni 
fekete berberek dobon és kasztanyet-
tán játszott energetikus törzsi zenéje 
szórakoztatja és invitálja táncra a lá-
togatókat. Megérkezés Merzougába, 
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Marrakesh olyan, akár egy 
oázis: városi parkjaiban és 
kertjeiben dús növényzet 
és illatozó virágok fogadják 
a látogatót.

szállás a homokdűnék ölelésében el-
helyezkedő 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. Mint-
egy 600 méter hosszan, a kanyon fa-
lai mindössze 10 méter széles járatot 
hagynak maguk között, helyenként 
250 méter magas sziklafalak között 
húzódva, melyek minden napszak-
ban más és más színben pompáz-
nak. Délután utazás az 1000 kászba 
(erőd) útján Ouarzazate-ba, El Kelaa 
de Mgouna és Skoura falvakon ke-
resztül. A buszút során számos kis 
oázis és ősi erődítmény romjai ta-
lálhatóak. 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 ber-
ber fővárosában. A város egykor keres-
kedelmi központként működött a dél-
ről Fezbe és Marrakesh-be tartó teve-
karavánok áthaladásánál. A kézműves 
központban tradicionális szőnyegek, 
kő, réz és ezüst szobrok láthatók. A kör-
nyékre sok filmrendező felfigyelt, szá-
mos híres filmet forgattak itt, például 
az Ali baba és a negyven rabló, a Gla-
diátor és A múmia című mozifilmeket. 
Továbbutazás Marrakesh-be (kb. 230 
km), szállás elfoglalása, majd szabad-
program. Vacsora a szállodában. 

9. nap • Marrakesh
Reggeli, majd egész napos városnézés 
Marokkó második legrégebbi királyi 
városában, melyet a dél gyöngyének 
is neveznek. A különleges hangula-
tú város vörös agyaggal festett házai 

a narancs és rózsaszín árnyalataiban 
pompáznak. A városnézés során lát-
ható a Menara kert, melyet a XII. szá-
zadban építettek, és több kisebb kert-
ből tevődik össze, ahol pálmafák, olí-
va- és gyümölcsfák, valamint egy ha-
talmas mesterséges tó is található. 
Az andalúz-mór stílusú Bahia Palo-
tát színpompás mozaikok, dombor-
művek és fafaragások díszítik. A Kou-
tubia mecset 77 méter magas, ró-
zsaszín minaretével és központi el-
helyezkedésével uralja a várost. A Dar 
Si Said Múzeum az egyik legismer-
tebb folklór múzeum Marrakesh-ben. 
Egyik részén főként a berber kultú-
ra eredetét mutatják be, láthatók ék-
szerek, szőnyegek, textíliák, hangsze-
rek, kerámiák és fegyverek is a marok-
kói történelem dekádjaiból. Az egyik 
legkiemelkedőbb örökség egy ősi kő-
mosdó, melyet 1000-ben készítet-
tek Córdobában és évszázadokon át 
a Ben Youssef medreszében, Marokkó 
legnagyobb iskolájában állt. Ez a da-
rab ritkaságnak számít az iszlám an-
tifigurális művészetben. Míg egyik ol-
dalán gazdagon díszítik az arabeszk 
motívumok, a keskeny oldalán két sas 
látható széttárt szárnyakkal. Ebéd a 
szállodában, majd látogatás a kéz-
műves negyedbe, a Zocos-ba. Ezu-
tán a híres Djemaa el Fna főtér és pi-
ac meglátogatása következik, ahol kí-
gyóbűvölők, mutatványosok, henna-
festők forgataga nyújt fantasztikus 
élményt. Szállás Marrakesh-ben. 

10. nap • Marrakesh
Reggeli után egész napos szabad-
program. A város felfedezése egyéni-
leg, ebédlehetőség egy helyi étterem-
ben. Vacsora a szállodában. 

11. nap • Marrakesh - Budapest
Kora délután transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás Budapestre repülőgéppel, 
átszállással. Megérkezés a késő es-
ti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repü-
lőgéppel, átszállással Budapest – Casablanca és Marrakesh – Budapest út-
vonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, valamint légkondicio-
nált autóbusszal a program során, 10 éjszakai szállás helyi besorolás szerin-
ti 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.

2022. április 15-25.
Kétágyas szobában 599 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 699 000 Ft/fő

2022. szeptember 18-28.
Kétágyas szobában 639 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 739 000 Ft/fő

Minimum létszám: 16 fő

Teljes panzió felára 65 000 Ft/fő
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Marokkó – királyi városok 

1. nap • Budapest – Casablanca
Elutazás Budapestről repülőgéppel, 
ászállással Casablancába. A megérke-
zés után transzfer a szállodába. A vá-
ros Marokkó legnagyobb városa, for-
galmas kikötő és ipari központ izgal-
mas óvárossal. A legendás metropo-
liszt 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 látnivalói-
nak megtekintése. A Habous negyed-
ben, másnéven az új medinában 
francia és marokkói ihletésű impo-
záns épületek és számos nevezetes-
ség fogadja a látogatókat. A lenyűgöző 
Királyi Palota megtekintése kívülről, a 
város szívét jelentő V. Mohamed tér, a 

központi piac, a világ harmadik legna-
gyobb 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 fakulta-
tív ebédlehetőség egy helyi étterem-
ben. Meknes egyedülálló látnivalója a 
40 km hosszú, háromszoros városfal, 
mely Marokkó leghosszabb városfala. 
Itt található a lenyűgöző, faragott Bab 
Mansour kapu, a királyi istálló rom-
jai és a zsidó negyed. Továbbutazás 
Moulay Driss szent városának érinté-
sével, a rómaiak alapította Volubilisbe. 
A város Marokkó bölcsője: az Idríszida 

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

3. nap • Fez
Reggeli után egész napos városnézés 
az ősi királyi városban: a középkori me-
dina és a területén található, XIV. szá-
zadban alapított Bou Inania medresze 
(iszlám vallási iskola), a Nejjarine kút, a 
Moulay Idriss mauzóleum és a Karaou-
ine mecset megtekintése kívülről. Ebéd 
a szállodában, majd látogatás az egzo-
tikus, végtelennek tűnő soukok labirin-
tusában, ahol többek között kézzel ké-
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szített lámpák, papucsok, táskák, illatos 
és színes fűszerek, aszalt gyümölcsök, 
magvak, palánták, rusztikus ruhaboltok 
ejtik ámulatba a látogatókat. Fakultatív 
programlehetőség: vacsorával egybe-
kötött folklór est. Szállás Fezben.

4. nap • Fez – Rabat – Marrakesh 
Reggeli után utazás Marokkó mai fő-
városába, az Atlanti-óceán partján 
fekvő Rabatba. A királyi város régésze-
ti örökségének első emlékei a Kr.e. VIII. 
századra nyúlnak vissza. Panoráma 
városnézés: az Ouadayas kert és vár 
megtekintése, az V. Mohamed ma-
uzóleum, a Királyi Palota, amely a ki-
rály lakhelyét, az Ahl Fez mecsetet, a 
királyi főiskolát és számos kormány-
zati épületet tartalmaz, a Hassan to-
rony, melyet a világ legmagasabb mi-
naretjének terveztek, ám az építke-
zések félbe maradtak, így a tervezett 
magasság felét éri csak el. Útközben 
fakultatív ebédlehetőség halételekből. 
Továbbutazás Marrakesh-be, ahol va-
csora és szállás.  

5. nap • Marrakesh
Egész napos városnézés Marokkó 
második legrégebbi királyi városá-
ban, melyet a dél gyöngyének is ne-

veznek. A különleges hangulatú vá-
ros vörös agyaggal festett házai a 
narancs és rózsaszín árnyalatai-
ban pompáznak. A városnézés so-
rán látható a Menara kert, melyet a 
XII. században építettek, és több ki-
sebb kertből tevődik össze, ahol pál-
mafák, olíva- és gyümölcsfák, va-
lamint egy hatalmas mesterséges 
tó is található. A Szadida sírok a ha-
gyományos királyi temetkezések jel-
legzetességeit mutatják be. A legdí-
szesebbek a férfi uralkodók sírhe-
lyei, tőlük külön vannak a feleségek, 
anyósok, gyermekek sírjai. Az anda-
lúz-mór stílusú Bahia Palotát szín-
pompás mozaikok, domborművek 
és fafaragások díszítik. A Koutubia 
mecset 77 méter magas, rózsaszín 
minaretével és központi elhelyezke-
désével uralja a várost. A Dar Si Said 
Múzeum az egyik legismertebb fol-
klór múzeum Marrakesh-ben. Egyik 
részén főként a berber kultúra ere-
detét mutatják be, láthatók éksze-
rek, szőnyegek, textíliák, hangsze-
rek, kerámia és fegyverek is a marok-
kói történelem dekádjaiból. Az egyik 
legkiemelkedőbb örökség egy ősi kő-
mosdó, melyet 1000-ben készítet-
tek Córdobában és évszázadokon 

át a Ben Youssef medreszében, Ma-
rokkó legnagyobb iskolájában állt. Ez 
a darab ritkaságnak számít az isz-
lám antifigurális művészetben. Míg 
egyik oldalán gazdagon díszítik az 
arabeszk motívumok, a keskeny ol-
dalán két sas látható széttárt szár-
nyakkal. Ebéd a szállodában, majd 
a híres Djemaa el Fna főtér és piac 
meglátogatása következik, ahol kí-
gyóbűvölők, mutatványosok, henna-
festők forgataga nyújt fantasztikus 
élményt. Fakultatív vacsoralehető-
ség. Szállás Marrakesh-ben. 

6. nap • Marrakesh
Reggeli után egész napos szabad-
program. A város egyéni felfedezése, 
fakultatív ebédlehetőség egy helyi ét-
teremben. Vacsora a szállodában. 

7. nap • Marrakesh 
Reggeli után egész napos szabad-
program. A város egyéni felfedezése. 
Vacsora a szállodában.

8. nap • Marrakesh
Reggeli után transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás Budapestre repülőgéppel, 
átszállással. Megérkezés a menetrend 
szerint.

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

2022. április 30. – május 7. 
Kétágyas szobában 419 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 489 000 Ft/fő

Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben: október
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Kalandos körutazás Tunéziában

1. nap • Budapest – Tunisz   
Elutazás repülőgéppel Tuniszba. Meg-
érkezést követően transzfer a szállo-
dába, a szállás elfoglalása.

2. nap • Tunisz – El Jem – 
Matmata – Ksar Ghilane
Korai reggeli után kezdetét veszi a ka-
landokban gazdag körutazás a Sza-
hara irányába. Indulás El Jembe, ahol 
a világ egyik legnagyobb és legépebben 
fennmaradt amfiteátruma találha-
tó. Az UNESCO Világörökség részét ké-
pező III. századbeli épület egykor mint-
egy 35 000 vendég befogadására volt 
képes. A monumentális látnivaló meg-
tekintése után egy berber faluba, Mat-
matába vezet az út, mely a Csillagok 
háborúja rajongóinak ismerős lehet. A 
falu jellegzetességei a földbe vájt bar-
langlakások (trogloditok), ahol napja-
inkban is számos család él. Közelről 
is megtekinthetők ezek a különös, kör 
alapterületű föld alatti berber lakások. 

Ez a helyszín volt a Star Wars filmek-
ben Luke Skywalker Tatooine boly-
gó-béli otthona; az itt működő földbe 
vájt szálloda számos rajongó zarán-
dokhelye. A dombokba ásott laká-
sok látképe olyan, mint a Hold kráte-
rei, ezért a helyet gyakran hasonlítják 
holdbéli tájhoz. Ebéd egy helyi étterem-
ben, majd továbbutazás Ksar Ghilane 
oázisa felé, mely a Szahara egyik ka-
puja. Útközben rövid megálló Tataoui-
ne-ban a Star Wars rajongók egyik iko-
nikus helyszínén, Luke híres kunyhójá-
nál. Ksar Ghilane varázslatos oázisá-
ba megérkezve a pálmafák oltalmazó 
árnyékában lehetőség van fürdőzésre 
a melegvizű forrásban. Éjszaka a ho-
mokdűnék 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 homok-
dűne tetejéről csodálva a napfelkeltét, 
a reggeli kávét kortyolgatva kezdőd-
jék a reggel. Utazás Douz felé, melyet a 
pálmák oázisának is neveznek a kör-
nyéken látható mintegy 500 000 pál-
mának köszönhetően. Ebéd egy he-
lyi étteremben, majd utazás az 5 000 
négyzetkilométer területű Chott El Je-
rid sóstavon keresztül Tozeurba. Az 
út során többször felbukkan a szik-
rázóan fehér tó, megkövesedett ho-
mokdűnék és datolyapálma-ligetek-
kel övezett oázisok. Tozeur medinái-
ban fellelhetők még a hagyományos 

arab építészet emlékei, melyek mel-
lett az égbe nyúló pálmák árnyékában 
kanyargó vörös homokos kis ösvé-
nyek teszik színessé a vidéket. Szállás 
elfoglalása, vacsora.

4. nap • Chebika – Tamerza – 
Tozeur
Reggeli után kalandos jeep túra kereté-
ben, a kopár hegyek közt megbúvó zöl-
dellő pálmafák között haladva látoga-
tás a romos kis faluba Chebika-ba, ahol 
csodálatos kanyonokban sétálva le-
het eljutni egy forrás táplálta vízesés-
hez. Továbbutazás a vidék legnagyobb 
falujába, Tamerzába, ahol állítólag a 
legfinomabb datolya terem. A régi fal-
lal körülvett óváros és a mintegy 1 km-
re található újváros, a háttérben húzó-
dó hegyvonulat pompás látképe a táj-
nak. Ebéd egy helyi étteremben, majd 
látogatás a Star Wars filmek újabb iko-
nikus forgatási helyszínére, ahol ma 
is láthatók az eredeti díszletek. Az el-
ső forgatás 1976 tavaszán volt, és azó-
ta is többször használták a helyszínt a 
később forgatott Csillagok háborúja fil-
mek felvételeihez. „A klónok támadá-
sa” című epizód egyes jeleneteit forgat-
ták itt többek között, valamint annak a 
rabszolganegyednek is helyszíne volt, 
ahol Anakin édesanyjával lakott. Visz-
szautazás Tozeurba, ahol a program a 
város egyedi építészetének és különle-
ges piacának megismerése lesz. A vá-
ros a datolya fővárosa, így nem marad-
hat el a datolyamúzeum megtekintése, 
ahol az emblematikus déli gyümölcs-
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nek számos fajtája, az édes vöröstől az 
áttetsző krémesig mind megtalálható. 
Érdemes megkóstolni a datolyagom-
bócot is, melyet egy csipet sós vajjal fű-
szereznek. Szállás Tozeurban.

5. nap • Kairouan – Sousse 
Reggeli után kirándulás Kairouan váro-
sába, melyet 670-ben a mekkai Umaj-
ja-törzs (Omajjádok) alapított. Az UNES-
CO Világörökség részét képező város, 
mely az iszlám világ egyik dicső helye, 
népszerű zarándokhely. Gazdag építé-
szeti 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 sza-
badidő a medinában. Szűk utcák, kö-
zépkori temető, számos szentéj te-
szi 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 Mo-
nastir városába, melynek egyik látni-
valója az i.e. 46-ban Julius Caesar ál-
tal építtetett erőd, ami katonai támasz-
pontként szolgált. Emellett számos ri-
bat, vagyis kolostorerőd őrzi a várost, 
melyek közül a legismertebb a három-
szintes Harthema-ribat. A hatalmas 
arany kupolás épület a modern Tuné-
zia megteremtője, Habib Bourguiba és 
családjának mauzóleuma. Visszauta-
zás Sousse-ba, a délután hátralévő ré-
szében szabadidő. Szállás Sousse-ban. 

7. nap • Tunisz – Karthago – 
Sidi Bou Said – Hammamet 
Reggeli után indulás Tuniszba, az or-
szág fővárosába. A sokszínű város ren-
geteg kulturális és történelmi látnivalót 
kínál. Egy kis tó menti településből ha-
talmas várossá fejlődött, ami elsősor-
ban az egyiptomiak által a X. század-
ban kiásott 10 km hosszú csatornának 
köszönhető, mely a várost összekö-
ti a tengerrel. A csatorna ma a La Gou-
lette nevet viseli. Tunézia egyik legré-

gibb mecsetje a grandiózus méretű Zi-
touna-mecset, mely egyben az első és 
sokáig egyben a legnagyobb egyetem 
volt az iszlám világban. A városnézés 
első állomása a világhírű Bardo Nem-
zeti Múzeum, ahol számos régészeti 
lelet, köztük a római kori mozaikgyűj-
temény látható. Emellett római idők-
ből származó szarkofágok, ékszerek és 
szobrok is megtalálhatók a múzeum-
ban. Ezután utazás Tunisz külvárosá-
ba, ahol az ókori történelem talán leg-
híresebb városa, Karthago fekszik. A 
fennmaradt romok megtekintése után 
Sidi Bou Said, a festői kisváros meglá-
togatása következik. A hangulatos mór 
stílusú épületekben képzőművésze-
ti galériák, kávézók, éttermek és aján-
dékboltok találhatók. Késő délután 
szabadprogram, fürdőzés a tengerben. 
Vacsora és szállás Hammametben. 

8. nap • Budapest
Reggeli után transzfer Tunisz repülő-
terére, hazautazás repülőgéppel Bu-
dapestre. 

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

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

2022. június 20-27.
Kétágyas szobában 339 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 379 000 Ft/fő

Gyermek (2-12 éves) 299 000 Ft/fő

2022. október 22-29.
Kétágyas szobában 399 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 439 000 Ft/fő

Gyermek (2-12 éves) 359 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő
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Egyiptom kincsei és a Nílus

1. nap • Budapest – Kairó
Elutazás közvetlen járattal Budapest-
ről Kairóba a déli órákban. Érkezést 
követően transzfer a szállodába. Kai-
ró igazi megapolisszá nőtte ki magát 
a Nílus mentén, közel 20 millió lakos-
sal rendelkezik az agglomerációval 
együtt, melyben az ókori egyiptomi 
emlékek mellett a későbbi korokban 
épült mecsetek, paloták, valamint 
modern felhőkarcolók színesítik a lát-
képét. Szállás Kairóban. 

2. nap • Kairó – Gíza
Reggeli után a gízai piramisok meg-
tekintése kívülről. Az Óbirodalom ko-
rából származó három piramis – 
Kheopsz (Hufu), Khephrén (Hafré) és 
Mükerinosz (Menkauré) – közül a leg-
nagyobb a Kheopsz-piramis, melynek 

146,5 méter volt egykori magassá-
ga. A hatalmas fennsíkon további em-
lékek találhatók: templomok, a kirá-
lyi család és előkelőségek masztabái, 
kisebb piramisok, sírhelyek, a halott-
kultusszal kapcsolatos építmények és 
az oroszlán testű, emberfejű 20 mé-
ter magas Szfinx. Ezután ebéd egy he-
lyi étteremben, majd látogatás a Kö-
zel-Kelet legrégebbi és legismertebb 
múzeumában, az Egyiptomi Múze-
umban, mely felbecsülhetetlen érté-
keket őriz az ókori egyiptomi civili-
záció titokzatos múltjából: a Narmer 
paletta mellett, mely a Felső- és Al-
só-Egyiptom egyesítésének történe-
tét jeleníti meg, további fáraó szobro-
kat, szarkofágokat, múmiákat, éksze-
reket, halotti maszkokat, berendezési 
tárgyakat, kanópusz edényeket mutat 
be tárlatain. Visszatérés a szállodába. 
Este fakultatív programlehetőség: ha-
józás a Níluson keleti show műsorral.

3. nap • Kairó – Alexandria 
Korai reggelit követően egész napos ki-
rándulás Alexandriába, melynek egy-
kori pharoszi világítótornya és ókori 
könyvtára alapozta meg hírnevét. Séta 
a III. (Nagy) Sándor alapította városban: 
az emberléptékű méretekkel rendelke-
ző római amfiteátrum, a főleg ptolema-
ida kori emlékekkel rendelkező Nemze-
ti Múzeum és a Mediterrán-tenger part-
ján található Montaza kert megtekin-
tése.  A program során ebéd egy helyi 
étteremben.  Visszatérés Kairóba. 

4. nap • Kairó – Luxor – (Dendera) 
A hajnali órákban elutazás repülőgép-
pel Kairóból Luxorba, mely egykor a 
Théba nevet viselte. Transzfer a szál-
lodába, majd fakultatív programlehe-
tőség: kirándulás a denderai Hathor  
templomához, mely i.e. IV. századból 
származik és az egyik legdíszesebb 
szentély, a 17 méter magas díszes osz-
lopcsarnok, domborművek és kripták 
sora várja a látogatót. Innen szárma-
zik a Louvre-ban található denderai 
zodiákus is, melyet egy gyűjtő a XIX. 
században a mennyezetből vágatott 
ki és szállíttatta Franciaországba. Es-
te hang- és fényjáték megtekintése a 
karnaki templomnál fakultatív prog-
ram keretében. Szállás Luxorba.

5. nap • Luxor – Karnak
Korai reggelit követően látogatás a Ní-
lustól keletre található luxori temp-
lomban, melyet III. Amenhotep kez-
dett építeni i .e. XIV. században. A 
templom kaputornyát (pülónját) két 
kolosszus és egy gránit obeliszk őrzi, 
melynek párja a párizsi Concorde té-
ren található. Ezután bejelentkezés a 
nílusi hajóra, majd a karnaki temp-
lomkomplexum megtekintése, mely 
három templomkörzetet – Ámon-Ré, 
Mut és Montu – foglal magában több 
kisebb templommal együtt. Az épí-
tése folyamatos volt, mind bővítet-
ték az i.e. XX. századtól a görög-ró-
mai korig, közel 30 fáraó uralkodása 
alatt, a legnagyobb és legfontosabb 
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgép-
pel Budapest – Kairó – Luxor és Asszuán – Kairó – Budapest útvonalon, turis-
ta osztályon, 1 db feladott poggyásszal, valamint a körutazás alatt légkondici-
onált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti ötcsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban reggelivel, 4 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti 
ötcsillagos nílusi hajó kétágyas kabinjaiban teljes ellátással, valamint 2 alka-
lommal ebéd, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar ide-
genvezető, vízumdíj.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2022. április 3-12.
Kétágyas szobában 539 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 639 000 Ft/fő

Pótágyon 529 000 Ft/fő

Minimum létszám: 20 fő

Fakultatív programok árai
Kairó 19 000 Ft/fő

Dendera 19 000 Ft/fő

Karnak 15 000 Ft/fő

Abu Szimbel 45 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben: október

vallási helyszíne az ókori Egyiptom-
nak. Szállás a hajón teljes ellátással.

6. nap • Királyok völgye – Edfu 
Reggelit követően a nyugati part ne-
vezetességei 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 le-
het eljutni (kb. 10 perc irányonként). A 
hajóra történő visszaérkezést követő-
en továbbhajózás Kom Ombo felé. Ér-
kezést követően Horus, a sólyomisten 
és Sobek, a krokodilisten tiszteleté-
re 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 uta-
zás folytatása a Philae templom-
hoz, 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 megépí-
tésekor a templomot teljesen ellep-
hette volna a víz. Ezért Ízisz templo-
mát áthelyezték egy másik szigetre. 
1980-ban lettek készen a munkála-
tok, és azóta talán még szebb helyen 
fekszik ez az elbűvölő templom, mely 
motoros kishajóval közelíthető meg. 
Ezt követően továbbutazás és a Befe-
jezetlen Obeliszk megtekintése.

9. nap • Asszuán – 
(Abu Szimbel) – Kairó 
A kora hajnali órákban fakultatív prog-
ramlehetőség: utazás autóbusszal az Abu 
Szimbel-i sziklatemplomokhoz. A világ 
egyik leglátványosabb mentőakciójában 
közel 50 ország vett részt és 15 év alatt da-
rabokra bontva és újra felépítve átköltöz-
tették a két templomot így megment-
ve 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 Bu-
dapestre. Megérkezés a kora délutá-
ni órákban. 

Hathor temploma
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1. nap • Budapest – Entebbe 
Elutazás repülőgéppel, átszállással 
Közép-Ugandába, Entebbébe Buda-
pestről a kora délutáni órákban. Érke-
zés a késő éjszakai órákban, majd 
transzfer a szállodába. 

2. nap • Entebbe – Fort Portal – 
Kibale Nemzeti Park 
Reggeli után utazás a Rwenzori-hegy-
ség szomszédságában fekvő Fort Por-
tal városába. Fort Portal Uganda nyu-
gati körzetének pénzügyi központja és 
az egykori Toro királyság fővárosa.  Az 
alig több mint 120 km hosszú és 60 
km széles Rwenzori-hegység kis kiter-
jedése ellenére rendkívül látványos 

ENTEBBE
QUEEN ELISABETH 
NEMZETI PARK

BWINDI NEMZETI PARK 

MBURO TÓ

KIBALE 
NEMZETI PARK 

hegylánc Uganda és a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság határvidékén, vál-
tozatos vegetációval és állatvilággal. 
Érkezés a Kibale Nemzeti Parkba a dél-
utáni órákban. A Nyugat-Ugandában 
elterülő Kibale esőerdő számtalan, 
csak itt élő madárfajnak és 13 főemlős 
fajnak ad otthont, többek között csim-
pánzoknak, vörös kolobuszoknak, fej-
díszes cerkófoknak, galléros mangá-
béknek, verveteknek, páviánoknak, sat-
nyaujjú makiknak és fülesmakiknak. 
Útközben vacsora.

3. nap • Kibale Nemzeti Park 
Reggeli. A kora reggeli órákban bejelent-
kezés a Kibale Nemzeti Park vadőri 
központjában, majd indulás az erdő 
csimpánzainak megfigyelésére. Az er-
dős területen három nagy, több mint 
100 tagot számláló csimpánzközös-
ség, valamint számtalan veszélyezte-
tett faj él. A gyalogtúra során a kíséretet 
biztosító tapasztalt vadőr bemutatja a 
vadon élő csimpánzcsaládok tagjait, 
viselkedésüket, életmódjuk jellegzetes-
ségeit. Az esőerdőben sétálva kis sze-
rencsével akár egészen közelről is lát-
hatók a csimpánzok. Délután látogatás 
a Bigodi Vízi Menedékhelyen, ahol 
ügyesen felépített gyalogutak vezetnek 
a magasra növekvő papíruszsás me-
zők 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 átszelé-
sével. Az egykor vulkanikus terület 
változatos domborzatának, növényvi-
lágának köszönhetően ma Uganda 
vadállományban egyik leggazdagabb 
része. A szafari során oroszlán, erdei 
disznó, bivaly, elefánt, impala, a szikes 
tavaknál flamingó, pelikán, víziló tűn-
het fel a közelben. A délelőtti és esti 
szafari, valamint a délutáni hajós 
program a Kazinga csatornán szám-
talan meglepetést tartogat. Ebéd és 
vacsora az utazás közben.

5. nap • Bwindi Nemzeti Park
Reggeli után utazás az UNESCO Vi-
lágörökség részét képező Bwindi 
Nemzeti Parkba. Az ország délnyugati 
részén elterülő, áthatolhatatlan er-
dőkkel borított nemzeti park a világ 
egyik leggazdagabb biológiai és bota-
nikai 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 kolo-
buszmajmok, a szarvascsőrű madár 
és a turákó, de a területet igazán 

Uganda
A csimpánzok és hegyi gorillák hazája
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híressé  a  k iemelkedően magas 
egyedszámú gorilla populáció teszi. A 
Bwindi Nemzeti Park területén nagy-
jából 400 hegyi gorilla él, ami a nagy-
világban szabadon és vadon élő goril-
laállomány mintegy fele. Érkezés Bu-
homába a délutáni órákban, ahol a 
délutáni séta során számtalan érde-
kes kézműves termék és ajándék vá-
sárolható 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 terü-
letén. Jelentkezés, majd szóbeli eliga-
zítás a helyi, vadőri központban. A go-
rillacsaládok megkeresése után, las-
san és kizárólag egy fényképezőgéppel 

felszerelkezve lehet megközelíteni 
ezeket a gyönyörű és ritka embersza-
básúakat. A kíséretet biztosító vadőr 
folyamatos tájékoztatást nyújt állatok 
hangulatáról és viselkedéséről, és be-
tartandó 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 halad-
hatja meg az egy órát, hiszen az em-
ber közelsége őket is izgatottá teheti, 
de megfigyelésük és a találkozás ga-
rantáltan életre szóló élmény. A gya-
logtúra az esőerdőben és a bambusz-
szal benőtt hegyi lejtőkőn akár egész 
nap is eltarthat. Ebéd és vacsora az 
utazás során.

7. nap • Lake Mburo 
Nemzeti Park 
Reggeli után utazás a Lake Mburo Nem-
zeti Parkba. A nemzeti park változatos-
ságáról és mozaikszerű felépítéséról hí-
res, területén száraz és sziklás lejtők, a 
fás és füves szavannák, esőerdők és 
mocsarak váltják egymást. Az élőhe-
lyek 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 aján-
déktárgyak vásárlására. Útközben ebéd. 
Érkezés Entebbébe a délutáni órákban, 
szabadprogram, pihenés a szállodában. 

9. nap • Entebbe – Budapest
A kora hajnali órákban hazautazás, re-
pülőgéppel, átszállással Budapestre. 
Érkezés a kora délutáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repü-
lőgéppel, átszállással Budapest – Entebbe – Budapest útvonalon turista osz-
tályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusz-
szal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szál-
lodák és lodge-ok kétágyas szobáiban, a leírás szerinti programok belépőkkel, 
7 reggeli, 5 ebéd, 6 vacsora a program szerint, ingyenes ásványvíz fogyasz-
tás 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 poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!

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

1. nap • Budapest – Kilimanjaro
Elutazás Budapestről repülőgéppel, 
átszállással Tanzániába a kora reg-
geli órákban. Megérkezés a késő es-
ti órákban Kilimanjaro nemzetkö-
zi repülőterére, majd transzfer a Meru 
hegy lábánál található Arusha váro-
sába, ahol vacsora és szállás.

2. nap • Kilimanjaro – 
Lake Manyara Nemzeti Park
Reggeli után transzfer a Lake Manya-
ra Nemzeti Parkba. Útközben ismer-
kedés az ország etnikailag egyik leg-
színesebb, maszájok által is lakott te-
lepüléseivel, Makuyuni és Mto wa Mbu 
falvakkal. Lakóik ma már elsősorban 
banánnal kereskednek, de a maszá-

jok ősi szokásai a mai napig megfi-
gyelhetőek. Továbbutazás a nemze-
ti park területére, mely nevét a helyi-
ek által a kunyhóik építésére használt 
növényről kapta. A rezervátumban el-
sősorban Tanzánia madárvilágát is-
merheti meg az idelátogató, az itt re-
gisztrált mintegy négyszáz madár-
fajból kis szerencsével akár százféle 
is látható egy egynapos látogatás so-
rán. A turisták nagy kedvencei a ván-
dorlásuk során feltűnő rózsaszín fla-
mingók, kormoránok, valamint a te-
rületre jellemző fára mászó oroszlá-
nok. A piknikebéd elfogyasztása után 
délután ismerkedés a park élővilágá-
val. Vacsora és szállás a nemzeti park 
közelében fekvő szafari lodge-ban.

3. nap • Manyara – Serengeti
Reggeli után kijelentkezés a szállás-
helyről, 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-szur-
dokhoz. 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 programlehe-
tőség: 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 gyönyör-
ködni a hely vad- és élővilágában, a 
végtelen akácia erdőkben Afrika egyik 
legrégebbi, legnagyobb kiterjedésű és 
legnagyobb vadállományával rendel-
kező nemzeti parkjában. Az egész na-
pos program után vacsora és szállás 
a nemzeti park területén található au-
tentikus szafari camp-ben.

5. nap • Ngorongoro-kráter
Reggeli után egész napos szafariprog-
ram az UNESCO Világörökség részeként 
ismert Ngorongoro-kráterben. A kráter-
be leereszkedve egyedülálló gazdag-
ságú élővilággal találkozhat az utazó. 
Itt él az öt nagyvad (oroszlán, leopárd, 
kafferbivaly, elefánt, orrszarvú), emellett 
a kialakult szikes tavak vonzzák a ma-
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helyi repülőjárattal Zanzibárra. Va-
csora és szállás a repülőtértől 60 km-
re, a sziget észak-keleti oldalán talál-
ható, helyi besorolás szerinti ötcsilla-
gos tengerparti szállodában.

7-10. nap • Zanzibár
Pihenés all inclusive ellátással Zanzi-
bár szigetén, fakultatív programlehető-
ségekkel. A Tanzániához tartozó, az or-
szág partjaitól alig 40 km-re fekvő pa-
radicsomi szigetcsoport elsősorban fe-
hér homokos, pálmafás, búvárkodásra 
csábító, színes korallzátonyokkal tar-
kított, háborítatlan tengerpartjai miatt 
vált népszerűvé a turisták körében.
Fakultatív programok: 
Félnapos kirándulás Stone Town-ba: 
az egykor a világ fűszerkereskedel-
mi központjának számító Stone Town 
városának felkeresése. Az óváros alig 
változott az elmúlt kétszáz évben, a 
zegzugos sikátorok, a módos indiai 
kereskedők házait díszítő fából fara-
gott kapuk, erkélyek, az ománi fenn-
hatóságra emlékeztető mecsetek, az 

illatos fűszerpiacok, bazárok méltán 
kaptak világörökségi védelmet.
Félnapos fűszertúra: Kidichi Zanzi-
bár szigetének egyik legjelentősebb fű-
szerfarmja. Évszázadok óta ugyanazo-
kat, a mai napig is keresett és használt 
fűszer- és gyógynövényeket termesz-
tik, de mellette rengeteg különleges és 
meglepő illattal és ízzel is megismer-
kedhetnek 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 repü-
lőtérre, hazautazás repülőgéppel, át-
szállással Budapestre.

12. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a déli órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel 
átszállással Budapest – Kilimanjaro és Zanzibár – Budapest útvonalon, vala-
mint Arusha – Zanzibár útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
a szafari körutazás során légkondicionált 6-8 fős, négykerék meghajtású terep-
járókkal, a körutazás alatt 5 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsil-
lagos superior és négycsillagos szafari lodge-ok és camp-ek kétágyas szobáiban 
teljes panziós ellátással, az üdülés alatt 5 éjszakai szállás Zanzibáron helyi öt-
csillagos 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 repülő-
téren fizetendő), kilépési illeték (kb. 25 USD/fő, hazautazáskor, a repülőtéren fi-
zetendő), fakultatív programok, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.

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

darakat, köztük a rózsaszín flamingó-
kat is. A piknikebéd elfogyasztása után 
látogatás a kráterben található Maga-
di-tónál, a térség legfontosabb ivóvíz-
forrásánál, mely körül rengeteg állat él, 
oroszlánok, sakálok, hiénák, gazellák. 
Az egész napos program után vacsora 
és szállás a nemzeti park szomszédsá-
gában található szafari lodge-ban.

6. nap • Arusha – Zanzibár
Reggeli után kijelentkezés a szállodá-
ból, transzfer a repülőtérre, elutazás 
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Dél-Afrika

1. nap • Budapest - Johannesburg
Elutazás repülőgéppel Budapestről át-
szállással a délutáni órákban.

2. nap • Johannesburg – Pretoria 
Megérkezés Dél-Afrika legnagyobb és 
legnépesebb városába, Johannesburg-
ba. Afrika egyetlen hivatalosan elis-
mert világvárosa megannyi izgalmas 
látnivalót kínál az ide érkező turistá-
nak, nem véletlen a számtalan be-
cenév, amit a város kapott. A helyi-
ek Joburgnak, Jozinak, eGolinak (az 
arany helye) is nevezik a várost. Érke-
zés után panoráma városnézés, mely 
során látható többek között a Carlton 
Center, a Nelson Mandela híd, az Al-
kotmány-hegy és a Gandhi tér. Dél-
után transzfer a szállodába, szállás 
Pretoriában.

3. nap • Pretoria – 
Graskop
Reggel elutazás Graskop-
ba, az egykori bányafalu-
ba, mely természeti lát-
nivalóinak köszönhető-
en manapság a környék 
egyik legjelesebb turisz-
tikai központja. Útköz-
ben látogatás a Blyde Ri-
ver Canyonnál és a God’s 
Window kilátópontnál. 

Érkezés a szállodába az esti órákban, 
szállás Graskop mellett.

4. nap  • Kruger Nemzeti Park
Reggeli után utazás a Kruger Nem-
zeti Parkba. Az 1898-ban Paul Kruger 
által alapított természetvédelmi te-
rület jelenleg a legnagyobb vadrezer-
vátum Dél-Afrika területén, és leg-
főbb látványossága az afrikai vad-
kutya, a zebra, a gepárd, a zsiráf, az 
antilop, a víziló, a kudu és termé-
szetesen a „Big Five” – az öt afrikai 
nagyvad, vagyis az oroszlán, az ele-
fánt, a kafferbivaly, a rinocérosz és a 
leopárd. Érkezés után rövid autóbu-
szos látogatás a nemzeti park terü-
letén, majd transzfer a szállodába. 
Szállás a nemzeti park mellett talál-
ható 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 hasonló-
an gazdag. A kiváló infrastruktúrával 
ellátott park ideális a vadlesre. A Kru-
ger 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 központ-
jába. Érkezés után látogatás a Union 
Buildingsnél, a dél-afrikai kormány 
hivatalos székhelyénél. A látványos 
épület nem Pretoria központjában ta-
lálható, hanem a város legmagasabb 
pontján és a dél-afrikai nemzeti örök-
ség részét képezi. Transzfer a szállo-
dába, szállás Pretoriában.

7. nap • Pretoria – Port Elizabeth 
Reggeli után panoráma városnézés 

JOHANNESBURG

PRETORIA GRASKOP

PORT ELIZABETH

TSISIKAMMA NEMZETI PARK

KNYSNA

JÓREMÉNYSÉG
FOKA

GEORGE
(GARDEN ROUTE)

KRUGER
NEMZETI
PARK 

FOKVÁROS

Szafari és körutazás a Garden Route mentén

Csoportos
körutazás Szafari

Magyar
Idegenvezető

Természeti
 látnivalók

142 Afrika



Pretoriában: látogatás a Church Squa-
re-nél és Paul Krüger szobránál, majd 
a Voortrekker emlékműnél, melynek 
múzeuma bemutatja az egykori tele-
pesek mindennapi életét. Transzfer a 
repülőtérre, majd utazás helyi járattal 
Port Elizabeth-be, Dél-Afrika legjelen-
tősebb 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 természetvédel-
mi területe és őshonos erdeiről, lát-
ványosan változatos tengerpartjá-
ról híres. Délután rövid városnézés a 
Garden Route egyik legnépszerűbb 
városában Knysna-ban, ahol rövid 
sétahajókázás a látványos lagúná-
ban. Este transzfer a szállodába, szál-
lás George-ban.

9. nap • Garden Route – Fokváros
Reggeli után utazás Fokvárosba a fes-
tői Garden Route-on, érkezés után vá-
rosnézés. A város a Dél-afrikai Köztár-
saság második legnépesebb települé-
se, egyben a dél-afrikai parlament és 
több kormányhivatal otthona, az or-
szág törvényhozási fővárosa. Nevét 
onnan kapta, hogy közel fekszik a Jó-
reménység fokához. Látogatás a vá-
rosközpontban, a Maláj negyedben, 
Bo Kaapnál, a parlamentnél és a Tábla 
hegynél, amennyiben az időjárás en-
gedi, utazás a felvonón. Transzfer a 
szállodába, szállás Fokvárosban.

10. nap • Jóreménység foka – 
Chapman’s Peak – 
Boulders öböl
Reggeli után utazás a Jóreménység 
fokához. Amennyiben az időjárás le-
hetővé teszi, az utazás a sziklába vájt 
Chapman’s Peak festői útjain törté-
nik. Érkezés után rövid szabadidő és 
fényképezési lehetőség a Jóremény-
ség fokánál, majd látogatás a világí-
tótorony lábánál felvonóval, ahonnan 
látható az Atlanti- és a Csendes-óce-
ánok 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 re-
pülőgéppel, átszállással Budapestre.

12. nap
Megérkezés Budapestre a délutáni 
órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgép-
pel Budapest – Johannesburg – Port Elizabeth és Fokváros – Budapest útvo-
nalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, utazás légkon-
dicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti háromcsilla-
gos 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 poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.

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

A lapos tetejű, hatalmas 
homokkő Tábla-hegy a 
legszebb panorámájú 
kirándulóhely Dél-Afri-
kában.
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Az Indiai-óceán csillaga
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Mauritius

1. nap • Budapest – Mauritius  
Elutazás az esti órákban Budapestről 
repülőgéppel átszállással Mauritiusra.

2. nap • Mauritius
Megérkezés a déli órákban Mauritius-
ra, az Indiai-óceán csillagára - ahogy 
az ország nemzeti mottójában is sze-
repel. A Mascarenhas-szigetcsoport 
tagjaként Mauritius kristálytiszta vizé-

ről, arany és fehér, finom homokú ten-
gerpartjairól és a Le Morne-félsziget 
fölé tornyosuló Brabant-hegyről neve-
zetes. Mauritius a tökéletes úti cél a ki-
kapcsolódásra, a tengerparti nyaralás 
mellett az aktív pihenés, a gasztronó-
miai élmények, a gyarmati korszakból 
megmaradt emlékek várják az utazót. 
Transzfer Mauritius nyugati partvidé-
kére, melyen gyönyörű strandok, han-
gulatos éttermek, bárok, üzletek sora-
koznak. A délkeleti széltől védett part-
szakasz nyugodt vize ideális úszás-
ra, sznorkelezésre, búvárkodásra, vízi 
sportok kipróbálására. Érkezést köve-
tően a szobák elfoglalása, pihenés és 
vacsora a szállodában. 

3. nap • Mauritius 
(Benitiers-szigetek)
Szabadprogram, üdülés a tengerpar-
ton. Reggeli és vacsora a szállodában. 

Fakultatív programlehetőség: naple-
mente hajókirándulás katamaránnal. 
Délután transzfer a kikötőbe, majd kö-
zel kétórás hajókirándulás a nyugati 
part mentén a Benitiers-szigetekhez. 
A hajón snack és italfogyasztás limi-
tált választékban. 

4. nap • Port Louis 
Reggeli, majd kirándulás a koloniá-
lis emlékeket őrző Eureka udvarház-
nál, bepillantás a gyarmatosítás ko-
rabeli mindennapokba. Az 1830-ban 
épült Eureka a 109 ajtajával és ablaká-
val a sziget egyik legnagyobb fennma-
radt udvarháza. A múzeumként üze-
melő házhoz tartozik egy gyönyörű an-
gol kert is, melyet mangófák, pálmafák 
és vízesések színesítenek. Egy csésze 
tea elfogyasztása az Eureka hangula-
tos verandáján, majd utazás a főváros-
ba, 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 rabszol-
gaszállító hajókat fogadta, főleg Indiá-
ból. Port Louis főbb látványosságainak 
megtekintése: a modern Waterfront 
Caudan sétány, a Citadella, az angolok 
által 1812-ben épült és a déli félteke leg-
régebbi 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 Pamp-
lemousse botanikus kert felfedezése, 
mely az óriás vízililiomairól is ismert. A 
kertet 1770-ben alapították. Visszatérés 
a hotelbe. Este vacsora a szállodában.

FLIC-EN-FLAC

BENITIERS-
SZIGETEK

MAHÉBOURG

CUREPIPE

CHAMAREL

LE MORNE

ILE AUX CERFS

TROU AUX CERFS

PORT LOUIS

Hétszínű föld
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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 hegyek-
kel tűzdelt sziget belsejébe és a déli ré-
szére, melyet eltérő, hűvösebb, hegy-
vidéki időjárás és buja növényzet jelle-
mez. Vásárlási lehetőség Curepipében, 
majd a közelben található alvó vulká-
ni kráter, a Trou aux Cerfs is látható, ké-
sőbb licsiből készült borkóstoló, majd a 
hinduk szent tava, a Grand Bassin fel-
keresése. Később a Black River Gorges 
Nemzeti Park, a Chamarel rumfőzde 
(rumkóstolóval), a Hétszínű föld, a Cha-
marel-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 tengerpar-
ton. Reggeli és vacsora a szállodá-

ban. Fakultatív programlehetőség: ha-
jókirándulás a keleti parton. Transzfer 
Pointe Jerome kikötőbe, majd kirán-
dulás motorcsónakokkal a tenger-
part mentén, a dél-keleti szigetek-
hez (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 tengerpar-
ton. Reggeli és vacsora a szállodában.  

8. nap • Mauritius (Casela park)
Szabadprogram, üdülés a tengerparton. 
Reggeli és vacsora a szállodában. Dé-
lelőtti fakultatív programlehetőség: Ca-
sela állat- és kalandpark. Reggel a Ca-
sela park felfedezése, melyben nyitott 
szafari buszokról testközelben tekint-
hetőek meg az állatok, valamint zsiráf-
etetés, óriás teknősök, tobogán csúsz-
da is várja a látogatókat. A parkban felár 
ellenében a kalandpark szolgáltatásai is 
igénybe vehetők: sétálás oroszlánokkal 
(meghatározott időpontokban), quado-
zás, segway, nagymacska etetés, teve-

gelés és számos további adrenalin fo-
kozására alkalmas program. A park 
gyermekeknek és felnőtteknek is kiváló 
aktív kikapcsolódást nyújthat.

9. nap • Mauritius – Budapest
Szabadprogram, üdülés a tengerpar-
ton. Reggeli, majd kijelentkezés a szo-
bákból délig. Késő délután transzfer a 
repülőtérre és hazautazás átszállás-
sal Budapestre. 

10. nap • Budapest 
Megérkezés Budapestre a regge-
li órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgép-
pel Budapest – Mauritius – Budapest útvonalon átszállással, turista osztá-
lyon, 1 db feladott poggyásszal, valamint a körutazás során légkondicionált 
autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos kategó-
riájú szálloda kétágyas kertre néző szobáiban félpanzióval (7 vacsora italfo-
gyasztás nélkül), valamint 2 ebéd a programok során, a leírás szerinti progra-
mok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

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 Ft/fő

Keleti parti 
motorcsónak túra 65 000 Ft/fő

Casela Park 30 000 Ft/fő

Minimum létszám: 10 fő
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1. nap • Budapest – Victoria
Elutazás Budapestről a Seychelle-szi-
getekre 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 bejelent-
kezés után szabadprogram pihenéssel. 
Seychelles a Föld legrégibb óceáni szi-
getegyüttese, 115 kisebb és nagyobb grá-
nit- és korallszigetből áll. Némelyikük la-
katlan, és vannak, amelyeken mindösz-
sze egy szálloda található. Időtlen szép-
ségüket a lenyűgöző, védett partoknak 
és növényzetnek köszönhetik, amely rit-
ka fajok, csak itt őshonos madarak, em-
lősök otthona. A világ zajától távoli ki-
kapcsolódás vár arra, aki ide ellátogat. 
Szállás Praslin szigetén.

3. nap • Praslin
Szabadprogram pihenésre, strando-
lásra, vagy egész napos fakultatív ki-
rándulás 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 legen-
da szerint a fa „a jó és a rossz tudásá-
nak fája” az Édenkertből, és termése le-
hetett valaha a tiltott gyümölcs. A világ 
legnagyobb tengeri kókuszai között 
akár 20 kg-os példány is akad. Később 
utazás hajóval a paradicsomi szép-
ségű 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 tengerpart-
ja 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 

Seychelles
Az Indiai-óceán álomszigetei

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Természeti
 látnivalók

Pihenés

MAHÉ

PRASLIN
COUSIN

CURIEUSE ST. PIERRE
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A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgép-
pel, 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.

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 Ft/fő

Félpanzió (4 vacsora) 
felára Praslin szigetén 79 000 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

deket és a botanikus kertet. Kreol 
büféebéd egy helyi étteremben. Dél-
után tengerparti séta, majd transzfer 
a szállodába. Szállás Mahé szigetén.

8. nap • Mahé 
(Marine Park és Moyenne)
Egész napos szabadprogram tenger-
parti  pihenéssel ,  vagy fakultatív 
programlehetőség: látogatás a Mari-
ne Parkba üvegfenekű csónakkal. A 
program különleges alkalmat kínál a 
trópusi korallzátonyok világának fel-
fedezésére a Seychel le-szigetek 
egyik víz alatti nemzeti parkjában. 
Utazás Victoria kikötőjéből hajóval a 
gyönyörű partok mentén, látogatás 
Moyenne szigetére, a csodálatos kör-
nyezet felfedezése, haletetés. A prog-
ram tartalmazza az ebédet. Szállás 
Mahé szigetén.

9. nap • Mahé – Budapest
Reggeli után kijelentkezés a szállodából. 
Délután transzfer a nemzetközi repülő-
térre. Hazautazás menetrend szerinti 
járatokkal, átszállással Budapestre.

10. nap – Budapest
Érkezés Budapestre a kora reggeli 
órákban.

szépségükről híresek. A program ebédet 
is tartalmaz. Szállás Praslin szigetén.

6. nap • Praslin – Mahé
Reggeli után kijelentkezés a szállo-
dából, transzfer a kikötőbe, majd 
utazás Mahé szigetére. A szállodai 
szobák elfoglalás után szabadprog-
ram, 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 gyümöl-
csökön és halkülönlegességeken át 
szinte minden helyi portéka besze-
rezhető. A városnézés érinti az óra-
tornyot, a bíróság épületét, a teaföl-
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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 545 000 Ft-tól/fő

5 csillagos szállodában, Havannában reggelivel, Varaderón all inclusive ellátással 630 000 Ft-tól/fő

Turistakártya (vízum) díja:  10 000 Ft/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 620 000 Ft-tól/fő

5 csillagos szállodában reggelivel 1 016 000 Ft-tól/fő

5 csillagos szállodában félpanzióval 1 190 000 Ft-tól/fő
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Mauritius • egész évben
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában félpanzióval  539 000 Ft-tól/fő

5 csillagos szállodában félpanzióval 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 495 000 Ft-tól/fő

5 csillagos szállodában all inclusive ellátással 879 000 Ft-tól/fő

Vízumdíj: 50 USD/fő. kilépési illeték: USD 25/fő.

Thaiföld – Phuket • egész évben
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában, reggelivel 515 000 Ft-tól/fő

5 csillagos szállodában, reggelivel 599 000 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.
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