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Ázsia

Ázsia múltat és jövőt idéző látnivalókban és rendkívüli
földrajzi változatosságban bővelkedő kontinensén páratlanul gazdag helyszínek várják az utazókat. A több ezer éves
kultúrák, a sokféle vallás és a spirituális hagyományok, a
hihetetlen természeti szépségek, a meghökkentő ázsiai
városok kavalkádja mágnesként vonzza a kalandra fogékony látogatókat immár évszázadok óta.
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Csodálatos Emirátusok
Abu Dhabi - Dubai
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

1. nap • Budapest – Dubai

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

2. nap • Abu Dhabi

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

3. nap • Abu Dhabi

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

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

Mosque, Abu Dhabi

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

5. nap • Dubai

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

4. nap • Abu Dhabi – Dubai

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

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

6. nap • Dubai (Omán)

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

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

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

7. nap • Dubai

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

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

Kora reggel transzfer a dubai repülőtérre. Visszautazás repülőgéppel Budapestre.

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

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

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

Omán

BARKA

MUSCAT

AL THOWARAH
JEBEL SHAMS
NIZWA

WADI
SHAB

BIRKAT
AL MAUZ
WADI BANI
KHALID

SUR
RAS AL JINZ

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

3. nap • Muscat –
Jebel Shams – Nizwa

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

WAHIBA

1. nap • Budapest – Muscat

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

2. nap • Muscat

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

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

Magyar
Idegenvezető

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

4. nap • Nizwa – Birkat Al Mauz
– Wahiba

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

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

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

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

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

6. nap • Sur – Wadi Shab –
Muscat

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

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

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

7. nap • Barka – Al Thowarah –
Muscat

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

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

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

8. nap • Muscat – Budapest

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

2022. március 21-28.
Kétágyas szobában 699 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 829 000 Ft/fő
Vízumdíj
15 000 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2022. október

Ázsia

109

Izrael
A Szentföld felfedezése
Kultúra
és látnivaló

AKKO

Csoportos
körutazás

KAPERNAUM

TABGHA
HAIFA
NÁZÁRET

YARDENIT
JERIKÓ

TEL AVIV
JERUZSÁLEM

SIONHEGY
HOLT-TENGER

EIN KAREM

BETLEHEM

1. nap • Budapest – Tel Aviv

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

2. nap • Názáret – Kána –
Akkó – Haifa

Reggeli után egész napos autóbuszos kirándulás: Názáretben az Angyali Üdvözlet bazilika meglátogatása után Haifán
a Stella Maris-kolostor és a Bahai kert
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Magyar
Idegenvezető

megtekintése kívülről. Továbbutazás Kánába, az újszövetségi menyegző helyszínére. Séta az UNESCO Világörökség részét
képező Akkó városában, ahol látogatás
a keresztes lovagok várában. Vacsora és
szállás Názáretben vagy Tiberiasban.

3. nap • Yardenit –
Kapernaum – Tabgha

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

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

Reggeli után elutazás Jerikóba, a Megkí-

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

5. nap • Jeruzsálem

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

6. nap • Betlehem – Jeruzsálem

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

Jeruzsálem

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

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

7. nap • Jeruzsálem

8. nap • Tel Aviv –
Jaffa – Budapest

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

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

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

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

Kultúra
és látnivaló

AKKO

HAIFA

TABGHA

KÁNA
NÁZÁRET

TEL AVIV

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

KAPERNAUM

YARDENIT
AMMAN

NEBOHEGY

HOLTSION- TENGER
MADABA
HEGY

JERUZSÁLEM
BETLEHEM

1. nap • Budapest –
Tel Aviv – Tiberias

KERAK

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

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

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

3. nap • Yardenit –
Kapernaum – Tabgha

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

4. nap • Jerash – Amman

Reggeli után elutazás Jordániába.

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

5. nap • Madaba –
Nebo-hegy – Kerak

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

Bahai kert, Haifa

Petra

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

6. nap • Petra

Reggeli után gyalogos városnézés Petrában, a nabateusok egykor virágzó

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

7. nap • Jeruzsálem

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

Jeruzsálem

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

8. nap • Betlehem –
Jeruzsálem

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

9. nap • Tel Aviv – Jaffa –
Budapest

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

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

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

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

AJLOUN

JERASH

AMMAN
NEBO-HEGY
BETÁNIA
HOLT-TENGER

MADABA

KERAK
PETRA

AQUABA

Magyar
Idegenvezető

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

WADI RUM

1. nap • Budapest – Amman

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

2. nap • Amman – Ajloun –
Jerash - Amman

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

Holt-tenger

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

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

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

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

4. nap • Petra – Aquaba

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

5. nap • Aquaba

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

6. nap • Wadi Rum

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

7. nap • Betánia - Holt-tenger

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

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

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

8. nap

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

2022. április 22-29., május 13-20.
Kétágyas szobában 435 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 536 000 Ft/fő
Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben:
2022. október, november
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Foglalja le adriai szálláshelyét
a horvat.utazas.hu honlapon!
Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.
Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

…mert biztosan utazik!

Pillantás Jordániára

Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

látogatásának emlékműve is megtekinthető. Vacsora és szállás Petrában.
JERASH

3. nap • Petra – Holt-tenger

AMMAN
NEBO-HEGY
MADABA
HOLT-TENGER

PETRA

1. nap • Budapest – Amman

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

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

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

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

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

4. nap

Reggeli után hazautazás repülőgéppel
Budapestre a menetrend szerint.

2022. március 13-16.,
április 29.-május 2., június 3-6.
Kétágyas szobában 249 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 285 000 Ft/fő
Pótágyon
248 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben:
2022. október, november
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Üzbegisztán öröksége
Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

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

2. nap • Taskent

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

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

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

4. nap • Khíva - Bukhara

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

Szamarkand

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

5. nap • Bukhara

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

6. nap • Bukhara - Sahriszabz Szamarkand

Reggeli után utazás autóbusszal Szamarkandba. Útközben látogatás Timur

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

7. nap • Szamarkand

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

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

8. nap • Szamarkand

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

9. nap • Taskent - Budapest

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

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

Csoportos
körutazás

Természeti
látnivalók

Pihenés

Magyar
Idegenvezető

BERATAN-TÓ

BATUR-HEGY

BESAKIH
TAMPAKSIRING
UBUD

PENGLIPURAN
KEMENUH

TANAH
LOT

BETUBULLAN
DENPASAR
TANJUNG BENOA
NUSA DUA

ULUWATU

1. nap • Budapest – Denpasar

Elutazás Budapestről az átszállással
Denpasarba. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap • Denpasar – Ubud

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

3. nap • Ubud

Reggeli a szállodában. Délelőtt szabadprogram. Ubud rizsföldekkel és
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dús erdőkkel szabdalt varázslatos vidéke megmutatja Bali igazi arcát. A
hagyományos balinéz kultúra itt mindenhol jelen van: a táncelőadásokban,
a zenében, a színes portékákban, a
gasztronómiában és a mindennapokban. Délután látogatás a helyi piacon,
majd látogatás az Elefánt-barlanghoz
(Goa Gajah), a IX században épített
hindu szentélyhez, melynek misztikumát csak növeli, hogy bejárata egy
démoni arcot ábrázol. Visszautazás a
szállodába, útközben megálló a rizsföldek között. Szállás Ubudban.

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

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

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

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

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

6. nap • Nusa Dua / Tanjung Benoa

Reggeli után szabadprogram pihenés-

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

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

8–9. nap • Nusa Dua /
Tanjung Benoa

Reggeli után szabadprogram a tengerparti szállodában.

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

7. nap • Tanah Lot –
Beratan-tó

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

nah Lot sziklatemplomhoz, mely csak
apály idején közelíthető meg gyalogosan. Látogatás az Alas Kedaton templomot őrző majmok élőhelyén, a Majomerdőben, ahol egészen közelről,
természetes környezetükben lehet
megfigyelni a bolondos és vidám álla-

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

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

11. nap

Hazaérkezés a reggeli órákban.

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

Kultúra
és látnivaló

ERAWAN
NEMZETI PARK

AYUTTHAYA

KANCHANABURI

THONBURI

DAMNOEN SADUAK

BANGKOK

PETCHABURI
HUAHIN

SAM ROI YOT
NEMZETI PARK
CHUMPHON

KHAO SOK NEMZETI PARK
KRABI

1. nap • Budapest – Bangkok

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

2. nap • Bangkok

Megérkezés a déli órákban Bangkokba,
majd transzfer a szállodába. A szállodai
szobák elfoglalása után szabadprogram.
Fakultatív programlehetőség: Vacsora a
Baiyoke Sky Tower közelében, majd séta a Khao San Roadon. A Baiyoke Sky
Tower Thaiföld második legmagasabb
épülete, 309 méteres magasságával
és 88 emeletével igen impozáns látványt nyújt, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a városra. A Khao San Ro-
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Magyar
Idegenvezető

Pihenés

Természeti
látnivalók

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

3. nap • Bangkok

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

4. nap • Bangkok –
Ayutthaya – Kanchanaburi

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

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

5. nap • Kanchanaburi –
Erawan Nemzeti Park

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

6. nap • Kanchanaburi –
Petchaburi – Huahin

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

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

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

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

gerpart felkeresése, ahol lehetőség nyílik napozásra és fürdőzésre is. Délután
transzfer Chumphonba, ahol szállás.

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

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

9–10. nap • Krabi

Reggeli a szállodában, pihenés a tengerparton. A 150 km hosszú partszakasszal büszkélkedő Krabi fantasztikus fehér homokos strandokkal, tür-

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

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

11. nap • Krabi – Budapest

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

12. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre délben.

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

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

Természeti
látnivalók

Családi
utazás

ERAWAN NEMZETI PARK
KANCHANABURI

AYUTTHAYA
BANGKOK

DAMNOEN SADUAK

KOH SAMUI

1. nap • Budapest - Bangkok

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

2. nap • Bangkok

Megérkezés a déli órákban Bangkokba, majd transzfer a szállodába.
A szállodai szobák elfoglalása után
szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: vacsora a Baiyoke Sky Towerben, majd séta a Khao San Roadon. A Baiyoke Sky Tower Thaiföld második legmagasabb épülete, 309 méteres magasságával és 88
emeletével impozáns látványt nyújt,
ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a városra. A Khao San Road Bangkok híres-hírhedt vásárlóutcája, a hátizsákos turisták gyülekezőhelye. A
mondás szerint itt minden – vagy legalábbis mindennek a másolata – beszerezhető, ami mégsem, az megrendelhető. Szállás Bangkokban.
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3. nap • Bangkok

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

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

4. nap • Bangkok – Ayutthaya –
Kanchanaburi

5. nap • Kanchanaburi –
Erawan Nemzeti Park

Kijelentkezés a szállodából, majd a
nagyközönség számára csak korlátozottan látogatható Bang Pa In megtekintése. A palota építése a XVII. században kezdődött, de mai, európai
stílusú formáját a XIX. században,
Mongkut (IV. Ráma) király uralkodása alatt nyerte el, amikor a Csakri-dinasztia nyári rezidenciája lett. A palota megtekintése után látogatás az
UNESCO Világörökség részét képező, 1351-1767 között Sziám fővárosaként működő Ayutthayába. Az egykori palota maradványainak és templomainak megtekintése után utazás
Kanchanaburiba, a mianmari (bur-

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

6. nap • Kanchanaburi –
Damnoen Saduak - Koh Samui

Utazás a méltán híres, Damnoen Saduakban található úszópiacra. A hajóval megközelíthető, helyi csatornahálózaton (khlong) működő piacon több
száz, néha ezer termelő és kereskedő
kínálja portékáját közvetlenül a csónakjából. Az úszópiac az egyik legjobb
lehetőség az út során helyi ajándéktárgyak, különleges gyümölcsök vásárlására, vagy akár helyi ételkülönlegességek megkóstolására. A piac elhagyása
után utazás a bangkoki repülőtérre, repülés Koh Samui szigetére. Transzfer a
szállodába, a szállodai szobák elfoglalása, szabadprogram.

7-10. nap • Koh Samui

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

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

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

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

11. nap • Koh Samui – Bangkok

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

12. nap • Bangkok – Budapest

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

13. nap • Budapest

Megérkezés Budapestre a délelőtti órákban.

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

Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Pihenés

Természeti
látnivalók

POLONNARUWA
SIGIRIYA
DAMBULLA
MATALE
KANDY
PERADENIYA
NUWARA
ELIYA

WATTALA
COLOMBO

PINNAWELA

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

4. nap • Dambulla – Sigiriya –
Matale – Kandy
BERUWALA

1. nap • Budapest – Colombo

Elutazás repülőgéppel Budapestről Srí
Lankára egy átszállással.

2. nap • Colombo – Wattala

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

3. nap • Wattala – Pinnawela –
Polonnaruwa – Dambulla
Elutazás a Pinnawelába, az 1975-ben
alapított elefánt árvaházba, ahol a
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Indulás a reggeli órákban Sigiriyába, az ősi városba, Srí Lanka egy másik UNESCO világörökségi helyszínére. Itt található a 200 méter magasan
kiemelkedő Oroszlánszikla, a romjaiban is lenyűgöző pompájú erődítmény
és palotarendszer, melyet látványos
kertek – a világ legrégebbi tervezett
kertjei – öveznek. Sigiriya hatalmas
és látványos sziklájának kialakulása sem mindennapi, a szikla ugyanis
egy megszilárdult lávadugó, amely körül szép lassan erodálódott a vulkán.
A szikla megmászása során láthatók
a „sigiriya-i asszonyok” híres freskói
és a „tükörfal” is. (A szikla megmászása 2-3 órát vesz igénybe oda-vissza;

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

5. nap • Kandy – Peradeniya –
Nuwara Eliya

A nap fénypontja a buddhizmus egyik
fontos zarándokhelye, a legendák szerint a Buddha fogát is őrző Szent Fog
temploma. A templom a Királyi Palota épületegyüttesének része. Maga a
palota napjainkban régészeti múzeum, a gyarmati időkben pedig a kormányzó irodájaként szolgált. A Kandy Nemzeti Múzeum is a palotaépületekben kapott helyet. Útközben látogatás és vásárlási lehetőség a bazárban.
A következő megálló a Királyi Botanikus kert Peradeniya tengerszint felett
460 m-en fekvő városában. A rendkívül párás klimatikus adottsággal rendelkező kert híres a több, mint 4000

Nuwara Eliya

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

6. nap • Nuwara Eliya – Beruwala

Látogatás egy teaültetvényen és teafeldolgozó-üzemben, ahol a világ

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

7. nap • Beruwala

Egész napos szabadprogram, pihenés
a tengerparton, vagy fakultatív program: látogatás egy teknős óvodában
és kirándulás a Gallé-erődhöz. A fallal körülvett kikötőt a portugálok építették a gyarmati idők kezdetén, majd

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

holland és angol fennhatóság alá került. Napjainkban is érezhető az utcákon sétálva a gyarmati kor hangulata
a városban, ahol sok pompás épület
maradt fent. Vacsora és szállás a tengerparti üdülőhelyen.

8. nap • Tengerparti pihenés

Egész napos szabadprogram, pihenés
a tengerparton.

9. nap • Colombo – Budapest

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

10. nap

Megérkezés Budapestre menetrend
szerint.

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