Amerika
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

64

Amerika

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
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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.
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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

Amerika
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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
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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 ,
Amerika

75

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
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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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Tulum

Izamal

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
Amerika
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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

Amerika

93

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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