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Európa

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

Kultúra
és látnivaló

Autóbuszos
csillagtúra

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

VINTGAR-SZOROS
BOHINJ

BLED

ŠKOFJA LOKA
PREDJAMSKI
BARLANGVÁR

POSTOJNAI
CSEPPKŐBARLANG

1. nap • Budapest – Bled

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

2. nap • Vintgar-szoros

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

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

3. nap • Bled – Bohinj

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

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

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás légkondicionált autóbusszal Budapestről pihenőkkel és városnézéssel a program szerint,
4 éjszakai szállás Bledben helyi besorolás szerinti háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, kirándulások autóbusszal a program szerinti belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, baleset-, betegségés poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

10

Európa

ben megtekinthető az ún. emberhal – a
barlangi vakgőte ritka példánya is. Délután látogatás a Predjamski barlangvárban, mely Szlovénia egyik legérdekesebb
vára. A sziklafalba épült vár lenyűgöző látványt nyújt, legendás lakója a rablólovag címet viselő Erazmus hűbérurai
elleni rablóhadjáratairól volt híres. A vár
mellett található Fájdalmas Szűz kápolnát II. Pius pápa szentelte fel. A legenda
szerint a kápolna mellett álló hatalmas
fa alatt nyugszik a lázadó várúr, Erazmus Predjamski. Szállás Bledben.

5. nap • Skofja Loka – Budapest

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

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

21 900

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

Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Balkáni kalandozások
Kultúra
és látnivaló

Autóbuszos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

PLITVICE
ZADAR

SZARAJEVÓ

MOSTAR
KRAVICA-VÍZESÉS

MEDUGORJE

DUBROVNIK

1. nap • Budapest – Szarajevó

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

2. nap • Mostar – Medjugorje –
Kravica-vízesés

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

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

3. nap • Neum (Dubrovnik)

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

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

4. nap • Neum – Zadar – Plitvice

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

5. nap • Plitvicei Nemzeti
Park – Budapest

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

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

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

PLZEŇ
CESKE
BUDEJOVIČE
HOLAŠOVICE
ČESKÝ KRUMLOV
MELK

1. nap • Budapest – Ceske
Budejoviče – Český Krumlov

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

2. nap • Český Krumlov

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

3. nap • Český Krumlov –
Holašovice – Plzeň

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

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

Autóbuszos
kirándulás

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

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

4. nap • Plzeň – Melk – Budapest

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

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

Ft/fő
Ft/fő

A Cseh Paradicsom
és Prága

SYCHROV

TURNOV
VALDŠTEJN

KOST
PRACHOVSKÉ
SKÁLY

JIČÍN

PRÁGA
BRNO

1. nap • Budapest – Brno – Jičín.

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

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

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

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

3. nap • Turnov – Valdštejn –
Sychrov – Turnov

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

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

Kultúra
és látnivaló

Természeti
látnivalók

Autóbuszos
kirándulás

Magyar
Idegenvezető

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

4. nap • Turnov – Mladá
Boleslav – Prága

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

5. nap • Prága – Budapest

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

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő
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Ezerarcú
Portugália

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

BRAGA
GUIMARÃES
PORTÓ

COIMBRA
BATALHA
NAZARÉ
ÓBIDOS

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

TOMAR
FATIMA

SINTRA
LISSZABON
ESTORIL

1. nap • Lisszabon

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

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

2. nap • Lisszabon - Sintra

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

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

3. nap • Óbidos – Nazaré –
Batalha - Fatima

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

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

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

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

5. nap • Guimares – Braga –
Viana de Castelo

6. nap • Coimbra –
Tomar – Estoril

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

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

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

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

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

7. nap • Estoril

Egész nap szabadprogram, üdülés a
tengerparton reggelivel.

8. nap • Estoril – Lisszabon

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

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

69 000

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

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

CASTELO DE VIDE

MARVÁO

SINTRA
LISSZABON

ESTREMOZ

ÉVORA

LAGOS

1. nap • Lisszabon

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

2. nap • Lisszabon – Sintra,
Cabo da Roca

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

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

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

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

4. nap • Évora – Lagos

Reggelit követően városnézés a tör-

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

5–8. nap • Lagos

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

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

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

Lagos

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

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

9. nap • Faro – Lisszabon –
Budapest

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

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

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

79 000

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

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

Európa
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Királyi Madrid
Csillagtúra Spanyolország szívében
Magyar
Idegenvezető

Kultúra
és látnivaló

SEGOVIA
SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
ELESETTEK-VÖLGYE

MADRID

TOLEDO

1. nap • Budapest – Madrid

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

2. nap • Madrid

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

Csoportos
városlátogatás

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

3. nap • Madrid – Toledo – Madrid

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

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

Európa

5. nap • Madrid

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

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

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

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

Ft/fő

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

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Barcelona
Tengerparti hétvége
Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

1. nap

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

2. nap

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

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

3. nap

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

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

5. nap

Transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre repülőgéppel.

4. nap

Pihenés a tengerparton, szabadprogram.

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

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
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Andalúzia
üdüléssel Costa Blanca tengerpartján

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

Magyar
Idegenvezető

Pihenés

ALICANTE
CÓRDOBA
GRANADA

CARTAGENA

SEVILLA

RONDA

LA MANGA

MALAGA

1. nap • Budapest – Malaga –
Mijas

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

2. nap • Mijas – Ronda – Sevilla

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

3. nap • Sevilla

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

4. nap • Sevilla – Córdoba

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

5. nap • Córdoba –
Zuheros – Granada

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

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

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

6. nap • Granada

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

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

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

8. nap • La Manga

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

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

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

9. nap • La Manga

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

10. nap • La Manga –
Alicante – Budapest

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

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő

21

Párizs titkai
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

1. nap

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

2. nap

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

Csoportos
városlátogatás

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

3. nap

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

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

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

5. nap

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

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

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

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

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura.

…mert biztosan utazik!

Provence
A francia Riviéra és Monaco

Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
körutazás

AVIGNON
GORDES
ROUSSILLON

ARLES

AIX-EN-PROVENCE

MONACO

NIZZA
MARSEILLE

ÈZE

CANNES

1. nap • Budapest –
Nizza – Marseille

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

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

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

3. nap • Arles – Gordes –
Roussillon

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

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

4. nap • Arles – Cannes – Nizza

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

Eze, francia Riviéra

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

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

6. nap • Nizza (Antibes – Grasse)

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

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

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

8. nap • Nizza – Budapest

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

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
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Ismeretlen Szicília

TAORMINA

CEFALÚ
ETNA

CATANIA
AGRIGENTO
RAGUSA

1. nap • Budapest – Catania –
Taormina

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

2. nap • Taormina – Ragusa –
Siracusa

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

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Pihenés

3. nap • Taormina – Etna

PALERMO
MONREALE

Kultúra
és látnivaló

SIRACUSA

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

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

4. nap • Taormina – Cefalú

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

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

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

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

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

8. nap • Catania – Budapest

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

5. nap • Cefalú
(Monreale – Palermo)

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

6. nap • Cefalú (Corleone)

Reggeli, majd szabadporgram és pi-

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

Cefalú

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

65 000

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
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Vadregényes Szardínia
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

MADDALENA-SZIGETEK
OLBIA

CASTELSARDO
ALGHERO
NEPTUN-BARLANG
MAMOIADA

ORGOSOLO

BOSA
GIARA-FENNSÍK

BARUMINI

CAGLIARI

1. nap • Budapest – Cagliari

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

Természeti
látnivalók

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

2. nap • Barumini – Giara-fennsík

PULA

28

Pihenés

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

3. nap • Mamoiada – Orgosolo
– Supramonte-hegy

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

4. nap • Olbia (Maddalenaszigetek)

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

Nuraghe

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

5. nap • Castelsardo – Alghero

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

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

6. nap • Neptun-barlang – Bosa

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

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

7. nap • Pula (Nora)

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

8. nap • Cagliari - Budapest

Transzfer a repülőtérre, elutazás repülőgéppel Cagliariból Budapestre.

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

62 000

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

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

Európa
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Dél-Olaszország titkai: Puglia
Tengerparti pihenéssel

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető
Pihenés

3. nap • Vieste (Gargano-félsziget)

VIESTE

kos vagy aprókavicsos
strand nagyszerű kikapcsolódást kínál. Fakultatív programlehetőség:
MONTE
SANT’ANGELO
elutazás az UNESCO Világörökség részét képező Monte Sant’Angelóba,
TRANI
BARI
POLIGNANO
amelynek bájos, fehérA MARE
re meszelt házai a hegyALBEROBELLO
o lda lo n he lye z ke dne k
LOCOROTONDO el. Olaszország egyetlen
tölgy- és bükkfaerdője,
MATERA
a Foresta Umbra szélén
1. nap • Budapest – Bari –
található kisváros páratlan kilátást
Vieste
nyújt a Manfredóniai-öbölre. Monte
Délelőtt elutazás Budapestről átszál- Sant’Angelo kiemelkedő keresztény
lással Bariba. Megérkezés után transz- zarándokhely Olaszországban az I.
fer a Vieste környéki szálláshelyre.
Anjou Károly által építtetett Mihály
arkangyal szentélyével, ahol a le2. nap • Vieste (Monte Sant’Angelo) genda szerint megjelent Mihály arReggeli, majd pihenés a tengerpar- kangyal és Isten szavát tolmácsolta,
ton, vagy séta Gargano „fővárosá- mely szerint a barlang változzon át
ban”, Viestében, ahol a sziklafalakra keresztény templommá. A barlangépült középkori óváros kis utcácskái, ban épült, XI. századi freskók maradüzletek, hangulatos kávézók és ét- ványaival díszített kápolna meglátotermek várják a látogatókat. Vieste a gatása után séta a történelmi városGargano-félsziget legkeletibb részén központban, ahol Rothari longobárd
fekszik, festői kilátással és tájakkal, király sírhelye, a XI-XII. századi Sana csodálatos Gargano Nemzeti Park ta Maria Maggiore-templom és a X.
kal övezve. A szálloda tengerpar- században épült normann-aragóniti strandja, valamint a Vieste környé- ai vár is található. Szállás Viestében,
kén található több mint 20 homo- vagy környékén.

30

Európa

Pihenés a tengerparton vagy fakultatív
programlehetőség: hajókázás a Gargano-félsziget öblökkel, sziklákkal és
barlangokkal tűzdelt partvidéke mentén. A Vieste kikötőjéből induló motorcsónakos hajókirándulás a félsziget
legendás szikláit (Pizzomunno, Zagare) és Gargano legszebb tengeri barlangjait érinti, amelyek csak a tengerről láthatók. A rájuk jellemző formák,
színek vagy a hozzájuk kapcsolódó
anekdoták alapján a halászok által
„megkeresztelt” barlangok megtekintése. A kirándulás során pihenés egy
festői öbölben és fürdési lehetőség a
tenger kristálytiszta vizében. Amen�nyiben a nem megfelelő időjárás esetén a hajókirándulás nem indul, látogatás a Gargano Nemzeti Parkban és
a Gargano-félsziget igazgyöngyének
tartott, festői Peschiciben. Szállás Viestében vagy környékén.

4. nap • Vieste – Trani – Bari

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

5. nap • Matera – Bari

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

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

6. nap • Alberobello –
Locorotondo

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

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

Alberobello

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

7. nap • Polignano a Mare –
Bari – Budapest

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

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
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Róma
Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

1. nap

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

2. nap

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

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

3. nap

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel
Budapest – Róma – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fedélzeti pog�gyásszal, 3 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, repülőtéri transzferek, félnapos panoráma városnézés autóbusszal, félnapos gyalogos városnézés helyi közlekedéssel, 48 órás közlekedési bérlet, mellyel ingyenesen használhatók a római tömegközlekedési eszközök, idegenforgalmi adó és magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
*Kérjük, hogy jelentkezésüket a fakultatív programokra és a félpanzió igénylésére a megrendeléskor szíveskedjenek jelezni.
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Európa

lakosztályai, a quattrocento kiemelkedő műalkotásai. Délután fakultatív programlehetőség: a hangulatos
Trastevere negyed felkeresése. A Tras
tevere a város egyik legérdekesebb negyede, mely az ókortól kezdve lakott,
borostyánnal befuttatott pasztell házfalak, apró, keskeny utcák, közök, terek,
átjárók labirintusa. A környék felfedezése, köztük a gazdagon díszített Santa Maria in Trastevere templom, majd
ebéd vagy vacsora egy jellegzetes helyi étteremben. Szállás Rómában.

4. nap

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

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

25 000

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

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

Athén
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
városlátogatás

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

4. nap

1. nap

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

2. nap

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

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

3. nap

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

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

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

5. nap

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

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

Európa
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Ciprus
Csillagtúra és üdülés Afrodité szigetén
Csoportos
körutazás

Kultúra
és látnivaló

LARNACA

PAPHOS
LIMASSOL

1. nap • Budapest –
Larnaca – Limassol

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

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

Családi
utazás

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

TROODOS

2. nap • Limassol

Magyar
Idegenvezető

3. nap • Limassol (Nicosia)

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

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

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

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

5. nap • Limassol

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

Büyük Han karavánszeráj

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

7. nap • Limassol

Reggeli után szabadprogram, a szálloda szolgáltatásainak kipróbálása.

8. nap • Limassol – Budapest

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

6. nap • Limassol – Paphos

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

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

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

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
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Georgia
Az építészet és a különleges
borok kedvelőinek

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

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

3. nap • Tbiliszi – Mukhrani –
Tbiliszi

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

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

5. nap • Tbiliszi – Telavi –
Tsinandali – Tbiliszi

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

6. nap • Tbiliszi – Sighnaghi –
Sagaredjo – Tbiliszi

Reggelit követően utazás Sighnaghiba. A szerelem városának is nevezett

Tbiliszi

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

7. nap • Tbiliszi – Mcheta –
Kaspi – Kutaiszi

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

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

8. nap • Kutaiszi – Gelati –
Kutaiszi

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

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

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

9. nap • Kutaiszi – Budapest

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

2022. május 16-24., június 13-21.,
szeptember 12-20.
Kétágyas szobában 489 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 625 000 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
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Törökország
Kappadókia csodái
Természeti
látnivalók
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

ANKARA

GÖREME
UCHISAR
KAYMAKLI

ANTALYA

1. nap • Budapest – Ankara

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

2. nap • Ankara – Göreme

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

3. nap • Göreme – Zelve – Uchisar

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

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

4. nap • Avanos –
Kaymakli – Konya

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

Aspendos

5. nap • Konya – Antalya

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

6. nap • Aspendos – Perga

Aspendos, Anatólia szinte tökéletesen
megmaradt ókori-római színházának

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

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

7. nap • Antalya – Budapest

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

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

Kultúra
és látnivaló
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
városlátogatás

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

1. nap

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

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

2. nap

3. nap

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

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

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

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

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

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

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

Moszkva
Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
városlátogatás

1. nap

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

2. nap

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

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

3. nap

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

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

4. nap

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

5. nap

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

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

SZENTPÉTERVÁR

Metróállomás, Moszkva

2. nap • Moszkva
(Szergijev Posad)

SZERGIJEV
POSAD

MOSZKVA

1. nap • Budapest – Moszkva

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

3.nap • Moszkva

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

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

4. nap • Moszkva –
Szentpétervár

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

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

5. nap • Szentpétervár (Peterhof)

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

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

6. nap • Puskin

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

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

7. nap • Szentpétervár –
Budapest

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

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

Európa
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Szentpétervár
A cárok városa

Kultúra
és látnivaló

Magyar
Idegenvezető

1. nap

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

2. nap

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

Csoportos
városlátogatás

Vinci és Rembrandt műalkotásai. Délután szabadprogram.

3. nap

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

4. nap

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

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

5. nap

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

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

Ft/fő

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

MURMANSZK

TERIBERKA

SZENTPÉTERVÁR

MOSZKVA

1. nap • Budapest – Moszkva

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

2. nap • Moszkva

Reggeli után a világ második legsűrűbben használt metróhálózatának

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

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

3. nap • Moszkva

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

4. nap • Moszkva – Murmanszk

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

5. nap • Murmanszk – Teriberka

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

6. nap • Murmanszk

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

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

7. nap • Murmanszk –
Szentpétervár

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

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

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

8. nap • Szentpétervár

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

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

9. nap • Szentpétervár

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

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

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

10. nap • Szentpétervár

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

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

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

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

TALLINN
PARNU
SIGULDA

RIGA

KERESZTEK HEGYE
KAUNAS
TRAKAI

VILNIUS

1. nap • Budapest – Vilnius

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

2. nap • Vilnius

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

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

4. nap • Rundale kastély – Riga

Reggelit követően kijelentkezés, majd

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

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

5. nap • Riga – Sigulda – Parnu

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

6. nap • Parnu – Tallinn

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

Turaida várrom, Litvánia

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

8. nap • Tallinn – Budapest

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

7. nap • Tallinn

Reggelit követően városnézés az észt

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

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

69 000

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
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Türingia, Szászország
és Berlin felfedezése

Kultúra
és látnivaló
Csoportos
körutazás
Magyar
Idegenvezető

BERLIN
POTSDAM

NAUMBURG

LIPCSE

MEISSEN
DREZDA

EISENACH
WARTBURG

WEIMAR
ERFURT

FRANKFURT

1. nap • Budapest – Frankfurt

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

2. nap • Frankfurt – Wartburg –
Eisenach – Weimar

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

50

Európa

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

3. nap • Weimar – Erfurt

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

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

4. nap • Weimar – Naumburg –
Lipcse – Drezda

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

5. nap • Drezda – Meissen

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

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

6. nap • Drezda – Berlin

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

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

7. nap • Berlin

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

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

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

8. nap • Berlin – Potsdam

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

9. nap • Berlin – Budapest

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

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

Európa
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Skócia
A legendák földjén
Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

INVERNESS

CAWDOR

LOCH
NESS-I TÓ

STIRLING
PITLOCHRY
FALKIRK
GLASGOW

EDINBURGH

1. nap • Budapest – Edinburgh

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

Magyar
Idegenvezető

Természeti
látnivalók

2. nap • Edinburgh

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

3. nap • Edinburgh –
Pitlochry – Inverness

A reggelit követően elhagyva Edin-

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

4. nap • Inverness –
Loch Ness – Cawdor

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

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

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

csatornát összekötő hajólift. Vacsora
és szállás Glasgow környékén.

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

6. nap • Glasgow – Budapest

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

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

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

7. nap • Glasgow - Budapest

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

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

Európa

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
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London varázstanoncoknak

Kultúra
és látnivaló

Csoportos
körutazás

1. nap • Budapest – London

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

2. nap • London

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

Magyar
Idegenvezető

Családi
utazás

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

3. nap • London (Oxford)

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

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

4. nap • London – Budapest

A menetrendnek megfelelően transzfer a repülőtérre és hazautazás Budapestre repülővel.

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

Nagy körutazás
Izlandon
Magyar
Idegenvezető
Csoportos
körutazás
Természeti
látnivalók

HJÓDAKLETTAR KANYON

EYJAFJÖRDUR-FJORD

DETTIFOSS-VÍZESÉS

GODAFOSS-VÍZESÉS

MYVATN

LÖGURRIN-TÓ

SNAEFELLSNES-FÉLSZIGET
THINGVELLIR NEMZETI PARK
GEYSÍR
REYKJAVÍK

VATNAJÖKULL NEMZETI PARK
JÖKULSARLÓN-TÓ

GULFOSS-VÍZESÉS

SELJALANDFOSS-VÍZESÉS

SKÓGAFOSS-VÍZESÉS

1. nap • Budapest – Reykjavík

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

2. nap • Snaefellsnes-félsziget

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

vidékén, majd továbbutazás és szállás Snaefellsnesben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geysir

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

9. nap • Reykjavík (Kék Lagúna)

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

Lunda

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

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

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

10. nap • Reykjavík - Budapest

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

2022. június 28. – július 8.
Kétágyas szobában 1 290 000 Ft/fő
Egyágyas szobában 1 780 000 Ft/fő
Félpanzió felára
225 000 Ft/fő
Minimum létszám: 20 fő
Fakultatív program ára
Kék Lagúna
49 900
Minimum létszám: 10 fő
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Ft/fő
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