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MAURITIUS – AZ INDIAI-ÓCEÁN CSILLAGA

1. nap Budapest – Mauritius • A délutáni órákban 
elutazás repülőgéppel Budapestről átszállással 
Mauritiusra.
2. nap Mauritius • Megérkezés a reggeli órákban 
Mauritiusra. Transzfer a nyugati partvidékre, me-
lyen gyönyörű strandok, hangulatos éttermek, 
bárok sorakoznak. Pihenés a tengerparton. Hét 
éjszakai szállás Mauritiuson, félpanzióval. 
3. nap Port Louis • Kirándulás a koloniális emlé-
keket őrző Eureka udvarháznál, melynek angol 
kertjét mangófák, pálmafák és vízesések színesí-
tik. Városnézés Port Louis-ban, látnivalók: az Aap-
ravasi ghat, mely az 1849-1923 között itt kikötött 
rabszolgaszállító hajókat fogadta, a modern Wa-
terfront Caudan sétány, a Citadella, a déli félteke 
legrégebbi lóversenypályája a Champ de Mars, a 
Jummah mecset, a kínai negyed, a helyi piac 
Ebéd és a Pamplemousse botanikus kert felfede-
zése, mely óriás vízililiomairól is ismert. 
4. nap Mauritius – Curepipe – Trou aux Cerfs – 
Grand Bassin • Látnivalók: Curepipe, a Trou aux 
Cerfs alvó vulkáni kráter, a hindu Grand Bassin 
szent tó, a Black River Georges Nemzeti Park, a 
Chamarel rumfőzde (rumkóstolóval), a Hét színű 
föld, a Chamarel-vízesés megtekintése. Ebéd, 
majd rövid fotóstop a Le Morne-félszigetnél, a 
Brabant-hegy lábánál. 
5– 8. nap Szabadprogram, pihenés a tengerpar-
ton. Fakultatív programok: 
• Egész napos motorcsónakos kirándulás a keleti 
parton az Ile aux Phare, Ile aux Aigrettes, Ile aux 
Cerf szigetekhez, barbecue ebéddel és limitált 
open bárral, sznorkelezési lehetőséggel. 
• Félnapos kirándulás a Casela állat- és kaland-
parkba, ahol a nyitott szafaribuszokról testközel-
ből tekinthetőek meg az állatok, valamint zsiráf-
etetés, óriás teknősök, toboggan csúszda is várja 
a látogatókat. 
• Naplemente hajókirándulás katamaránnal a 
Benitiers-szigetekhez, a nyugati part mentén. A kö-
zel kétórás hajókirándulás során snack és italfo-
gyasztás limitált választékban. 
9. nap Mauritius - Budapest • Kijelentkezés a 
szobákból délig. Késő délután transzfer a repülő-
térre és hazautazás átszállással Budapestre. 
10. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a ko-
ra délutáni órákban.

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállás-
sal Budapest – Mauritius – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
valamint a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos 
szálloda kétágyas kertre néző szobáiban, félpanzióval és 2 ebéd, a leírás szerinti programok a 
szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, betegség-, baleset- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a szeptemberi időpontra vonatkozik. 

2023. szeptember 20-29.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 249 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 499 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

A csillagtúra során a paradicsomi Mauritius hófehér homokos strandja-
ival, hegyvidéki dzsungelekkel, különleges természeti és épített örök-
ségekkel ismerkedhet meg az utazó, miközben négycsillagos tenger-
parti szálloda nyújt tökéletes helyszínt a pihenéshez. 
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SEYCHELLES 
AZ INDIAI-ÓCEÁN ÁLOMSZIGETEI

1.nap Budapest – Victoria • Elutazás repülőgép-
pel, átszállással a Seychelle-szigetekre. 
2. nap Victoria • Megérkezés után transzfer a ki-
kötőbe, átutazás hajóval Praslin szigetére. Sza-
badprogram, pihenés a tengerparton. Négy éj-
szakai szállás reggelivel Praslin szigetén.
3. nap Praslin • Szabadprogram, pihenés a ten-
gerparton. Fakultatív program: egész napos ki-
rándulás ebéddel Praslin és La Digue szigetén. 
Látnivalók: a világörökség részét képező Valle De 
Mai Nemzeti Parkban megtekinthetők a világ 
legnagyobb tengerikókuszai (Coco de Mer). Át-
utazás hajóval La Digue szigetére, fürdési lehető-
ség a Seychelle-szigetek leglátványosabb strand-
ján, a Anse Source d’Argent-on. 
4. nap Praslin • Hajókirándulás ebéddel Cousin, 
Curieuse és St. Pierre szigetekre. Ezek az apró szi-
getek egyedülálló élővilágukról, madárpopuláci-
ójukról, teknősbékatenyészetükről és páratlan 
szépségükről híresek. 
5. nap Praslin • Szabadprogram, pihenés a 
tengerparton. 
6. nap Praslin – Mahé • Transzfer a kikötőbe, át-
hajózás Mahé szigetére. Érkezés után szabad-
program a tengerparti szállodában. Három éjsza-
kai szállás reggelivel Mahé szigetén.
7. nap Mahé • Délelőtt városnézés Victoriában. Lát-
nivalók: a belváros, a helyi piac; az Óratorony, a bíró-
ság épülete, a teaföldek és a botanikus kert meg-
tekintése. Kreol büféebéd, séta a tengerparton. 
8. nap Mahé • Szabadprogram. Fakultatív prog-
ram: látogatás a Marine Parkban ebéddel. Utazás 
Victoria kikötőjéből hajóval a partok mentén, lá-
togatás Moyenne szigetén, üvegfenekű csónak-
kal a trópusi korallzátonyok világának felfedezése.  
9. nap Mahé – Budapest • Transzfer a repülőtérre. 
Hazautazás repülőgéppel, átszállással. 
10. nap Budapest • Érkezés Budapestre. 

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Victoria – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a prog-
ramok során légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négy- és ötcsillagos szállo-
dák kétágyas szobáiban reggelivel, 2 ebéd, belépőjegyek, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, fakultatív programok, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 

2023. február 14–23., március 16–25.,  
április 11–20., augusztus 3-12., szeptember 3-12.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 575 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 049 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 10 fő
Előkészületben: 2023. november, december

Seychelles érintetlen szépségét a lenyűgöző, védett tengerpartok és a 
gömbölyű gránitsziklákkal keretezett öblök mellett a buja növényzetnek 
köszönheti, amely ritka fajok, csak itt őshonos madarak, emlősök otthona. 
Idilli szigetei, Mahé, Praslin, Cousin, Curieuse és St. Pierre ritka természeti 
kincseket rejtenek. 



AFRIKA AFRIKA 87

Kenya elsősorban vadrezervátumairól és a 
vadszafarikról ismert. A Masai Mara Nemzeti 
Park Kenya legjelentősebb vadrezervátuma, 
ahol egy kis szerencsével lencsevégre kaphat-
juk mind az öt nagyvadat: az elefántot, az orr-
szarvút, a kafferbivalyt, az oroszlánt és a leo-
párdot. A Mombasa közelében fekvő Nyali, 
vagy a szörfparadicsom Diani festői szépségű 
strandok otthona.

1. nap Budapest – Nairobi • Elutazás repülőgép-
pel Nairobiba átszállással.
2. nap Nairobi – Naivasha-tó • Megérkezés Nairo-
biba a kora hajnali órákban, rövid pihenő a szállo-
dában, majd utazás a Naivasha-tóhoz, mely a 
Kenyai-hasadékvölgy legmagasabb, 1884 méter 
magasságában található állóvíz. Délután hajós sza-
fariprogram, ismerkedés a mocsárvilág madár- és 
vízilópopulációjával. Két éjszakai szállás reggelivel 
és vacsorával a Naivasha-tónál szafari lodge-ban. 
3. nap Naivasha-tó – Nakuru-tó Nemzeti Park • 
Utazás a Nakuru-tó Nemzeti Parkba, szafariprog-
ram. A rezervátum fő látványossága a nagy szá-
mú, rózsás és kis flamingó. Itt él Kenya legna-
gyobb orrszarvú populációja, de nagy számban 
látható oroszlán, leopárd, víziantilop és hatalmas 
méretű piton is. A park egyik kiemelt látnivalója a 
kihalófélben lévő Rothschild-zsiráf. 
4. nap Naivasha – Masai Mara Nemzeti Park • 
Délelőtt elutazás Kenya legjelentősebb vadrezer-
vátumába, a Masai Mara Nemzeti Parkba, mely az 
ország délnyugati határán fekszik, s a tanzániai 
Serengetivel egybefüggő területet alkot. Délután 
szafariprogram. Két éjszakai szállás reggelivel és 
vacsorával a Masai Mara Nemzeti Parkban lévő 
szafari lodge-ban. 
5. nap Masai Mara Nemzeti Park • Egész napos 
szafariprogram. A rezervátum területén él a „Big 
5”, azaz az öt nagyvad: az elefánt, az orrszarvú, a 
kafferbivaly, az oroszlán és a leopárd. Szintén nagy 
számban fordul elő gnú, impala, antilop, számta-
lan gazella faj, zsiráf, zebra, varacskos disznó, hiéna 
és sakál. A parkban él 30-40 keskenyszájú orrszarvú 
is. Fakultatív program: hőlégballonos szafari-
program kora reggel a Masa Mara területén. 
6. nap Masai Mara Nemzeti Park – Mombasa – 
Diani Beach • Elutazás repülőgéppel Mombasá-
ba, utazás az indiai-óceáni üdülőhelyre. Öt éjszakai 
szállás reggelivel és vacsorával  a Diani Beach-en.
7-10. nap • Szabadprogram, pihenés az Indi-
ai-óceán partján. Fakultatív program: városnézés 
Mombasában. Látnivalók: óváros, nagypiac, Haller 
park, Jézus erőd.
11. nap Mombasa • Egész napos szabadprogram. 
A késő esti órákban transzfer a repülőtérre, haza-
utazás átszállással.
12. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a 
menetrend szerint.

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállás-
sal Budapest – Nairobi és Mombasa – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a Masai Mara és Mombasa között helyi repülőjárattal, transzfer légkondicionált 
autóbusszal, 4 éjszakai szállás superior három- és négycsillagos szafari lodge-ok kétágyas 
szobáiban teljes panzióval, 5 éjszakai szállás Diani Beach-en helyi ötcsillagos szálloda két-
ágyas szobáiban félpanzióval, az utolsó napon késői kijelentkezéssel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, vízumdíj (a katalógus nyomdába 
adásakor ára 29 000 Ft/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 
A megadott ár a februári időpontra vonatkozik.
A sárgaláz elleni védőoltás felvétele ajánlott!

2023. február 10-21. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 2 149 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 490 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő
Előkészületben: 2023. november

KENYAI KALANDOK 
SZAFARI KÖRUTAZÁS PIHENÉSSEL
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DÉL-AFRIKA 
Szafari és körutazás a Garden Route mentén

1. nap Budapest – Fokváros • Elutazás repü-
lőgéppel Budapestről átszállással a délutáni 
órákban.
2. nap Fokváros • Megérkezés Fokvárosba, érke-
zés után városnézés. Látogatás a városközpont-
ban, a Maláj negyedben, Bo Kaapnál, a parla-
mentnél és a Tábla-hegynél, amennyiben az 
időjárás engedi, utazás a felvonón. Két éjszakai 
szállás reggelivel Fokvárosban.
3. nap Jóreménység foka – Chapman’s Peak – 
Boulders-öböl • Utazás a Jóreménység fokához, 
amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a sziklába 
vájt Chapman’s Peak festői útjain. Rövid szaba-
didő és fényképezési lehetőség, majd látogatás a 
világítótorony lábánál felvonóval, ahonnan látha-
tó az Atlanti- és a Csendes-óceánok találkozása. 
Délután látogatás a Boulders-öbölbe, az egyik 
legnagyobb pingvinpopuláció élőhelyére. 
4. nap Knysna • Városnézés Knysnában, majd sé-
tahajókázás a látványos lagúnában. Szállás reg-
gelivel Wildernessben.
5. nap Wilderness – Port Elizabeth • Reggeli 
után utazás a Tsitsikamma Nemzeti Parkba, ami 
a Garden Route egyik partmenti természetvédel-
mi területe. Délután utazás Port Elizabeth-be, 
ahol autóbuszos városnézés, séta a Donkin 
streeten, majd a Humewood Beach mólóján, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik az óceánra és a 
partra is. Szállás reggelivel Port Elizabeth-ben.
6. nap Port Elizabeth – Johannesburg – Pretoria • 
Reggeli után transzfer a repülőtérre, utazás helyi 
járattal Johannesburgba. Érkezés után panorá-
ma városnézés Pretoriában; látnivalók: a Church 
Square és Paul Krüger szobra, a Voortrekker em-
lékmű, melynek múzeuma bemutatja az egykori 
telepesek mindennapi életét.
7. nap Pretoria – Graskop • Reggel elutazás Gras-
kopba, az egykori bányafaluba, mely természeti 
látnivalóinak köszönhetően manapság a környék 
egyik legjelesebb turisztikai központja. Útközben 

Lenyűgöző, csodálatos, sokféle és ezernyi színben pompázó – ez Dél-Af-
rika elképesztő „szivárványországa”. A varázslatos Fokváros, a csodála-
tos Kruger Nemzeti Park, a Garden Route festői, part menti útvonala, a 
természeti látnivalók, a szafari élmények és a városok életre szóló élmé-
nyekkel örvendeztetik meg az utazót.
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2023. július 12–23., augusztus 10–21.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 299 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 489 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő

látogatás a Blyde River Canyonnál és a God’s 
Window kilátópontnál. Érkezés a szállodába az 
esti órákban. Szállás reggelivel Graskop mellett.
8. nap Krüger Nemzeti Park • Utazás a Krüger 
Nemzeti Parkba, Dél-Afrika legnagyobb vadre-
zervátumába. Legfőbb látványossága az afrikai 
vadkutya, a zebra, a gepárd, a zsiráf, az antilop, 
a víziló, a kudu a „Big Five” – az öt afrikai nagy-
vad, vagyis az oroszlán, az elefánt, a kafferbi-
valy, a rinocérosz és a leopárd. Rövid autóbu-
szos látogatás a nemzeti park területén, majd 
transzfer a szállodába. Két éjszakai szállás reg-
gelivel a nemzeti park mellett található szafari 
lodge-ban.
9. nap Krüger Nemzeti Park • Szafariprogram a 
Krüger Nemzeti Park területén összkerék meg-
hajtású terepjárókkal. A szafari során közelről is 
megfigyelhető a helyi vadállomány. Közel 150 
emlős és 500 madárfaj él a területen, de növény-
világa is hasonlóan gazdag.
10. nap Pretoria • Utazás Pretoriába, a Dél-afrikai 
Köztársaság közigazgatási központjába. Látoga-
tás a Union Buldingsnél, a dél-afrikai kormány hi-
vatalos székhelyénél, mely a város legmagasabb 
pontján található. Szállás reggelivel Pretoriában.
11. nap Johannesburg – Budapest • Kijelentkezés 
a szállodából, majd transzfer a repülőtérre, és el-
utazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.
12. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a 
reggeli órákban.

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest – 
Fokváros, Port Elizabeth – Johannesburg – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 
1 db feladott poggyásszal, utazás légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi három-
csillagos superior és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti 
programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás, borravalók.
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TANZÁNIA 
Szafari körutazás üdüléssel Zanzibáron

1. nap Budapest – Kilimanjaro • Elutazás repü-
lőgéppel, átszállással Tanzániába.  
2. nap Kilimanjaro – Lake Manyara Nemzeti Park • 
Megérkezés a hajnali órákban Kilimanjaróba, 
transzfer Arushába, rövid pihenő, reggeli a szállo-
dában, majd elutazás a Lake Manyara Nemzeti 
Parkba, ismerkedés a rezervátum madár- és 
oroszlánpopulációjával. Útközben piknikebéd, 
majd vacsora és szállás reggelivel a Lake Manyara 
nemzeti park közelében fekvő szafari lodge-ban.
3. nap Lake Manyara – Serengeti • Egész napos 
szafariprogram a Serengeti Nemzeti Parkban, 
mely egy széles, végtelen szavannasíkság, ahol 2 
millió állat vándorol át évről évre. Leginkább az 
éves gnú vándorlásáról ismert, de a Serengetiben 
megtalálható a híres „Big 5”, azaz az öt nagyvad 
(oroszlán, elefánt, leopárd, fekete orrszarvú és bi-
valy), valamint közel 500 madárfaj is. Látogatás az 
előember-leletekről híres régészeti helyhez, az 
Olduvai-szurdokhoz. Két éjszakai szállás a Seren-
geti nemzeti park területén lévő szafari lodge-
ban reggelivel, piknikebéddel és vacsorával. 
4. nap Serengeti Nemzeti Park • Fakultatív 
program: hőlégballonos szafariprogram kora reg-
gel a nemzeti parkban. Egész napos szafari a Se-
rengeti síkság északi és középső régióiban.  

Tanzánia sokak szerint a szafarik iga-
zi hazája. A Kilimanjaro havas csúcsa, 
a Serengeti Nemzeti Park szavanná-
in vándorló vadak, a Ngorongoro 
többmillió éves vulkanikus krátere, 
Zanzibár mesés partjai és korallzáto-
nyai mind a csodálatos ország egy-
egy arcát mutatják. 



AFRIKA AFRIKA 91

2023. január 22. – február 1., február 26. –  
március 8., július 4-14.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 995 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 460 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő
Előkészületben: 2023. november

5. nap Ngorongoro–kráter • Egész napos szafari-
program az UNESCO Világörökség részeként is-
mert Ngorongoro – kráterben, ahová leeresz-
kedve egyedülálló gazdagságú élővilággal 
találkozhat az utazó. Itt él az öt nagyvad, emel-
lett a kialakult szikes tavak vonzzák a madarakat, 
köztük a rózsás flamingókat is. Látogatás a krá-
terben található Magadi-tónál, a térség legfon-
tosabb ivóvízforrásánál, mely körül rengeteg ál-
lat él: oroszlánok, sakálok, hiénák, gazellák. 
Útközben piknikebéd, majd vacsora és szállás 
reggelivel a Lake Manyara Nemzeti Park közelé-
ben fekvő szafari lodge-ban.
6. nap Lake Manyara – Arusha – Zanzibár • Reg-
gel transzfer Arusába, elutazás helyi repülőjárat-
tal Zanzibárra. Érkezés után utazás a sziget 
észak-keleti oldalán található szállodába. Négy 
éjszakai szállás Zanzibáron félpanzióval. 
7–10. nap Zanzibár • Szabadprogram, pihenés a 
tengerparton. Fakultatív programok: 
• Egész napos kirándulás ebéddel Stone Town-

ba. Látnivalók: óváros mecsetekkel és indiai ke-
reskedő házakkal, fűszerfarm. 

• Félnapos delfintúra Kizimkaziban, a sziget déli 
partjánál. Az ebéddel egybekötött hajókázás 
után lehetőség nyílik a vadon élő delfinekkel 
közös úszásra, sznorkelezésre. 

• Egész napos szigettúra. Látnivalók: zanzibári 
halpiac, egy jellegzetes faluban iskolalátogatás 
és ebéd. 

11. nap Zanzibár – Budapest • Hajnalban transz-
fer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel, át-
szállással Budapestre. 

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállás-
sal Budapest – Kilimanjaro és Zanzibár – Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjárattal 
Arusha – Zanzibár útvonalon,  turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a szafari köruta-
zás során légkondicionált 6–8 fős, négykerék meghajtású terepjárókkal, a körutazás alatt 5 
éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák és szafari lodge-ok kétágyas szobáiban teljes 
panzióval, valamint 4 éjszakai szállás Zanzibáron helyi ötcsillagos szálloda kétágyas szobái-
ban félpanzióval, késői kijelentkezéssel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, 
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj (a katalógus nyomdába adásakor ára USD 50/fő), 
borravalók, fakultatív programok, baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár és februári időpontra vonatkozik. 
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EGYIPTOM KINCSEI ÉS A NÍLUS

1. nap Budapest – Kairó • Elutazás repülőgéppel 
Kairóba, transzfer a szállodába. Három éjszakai 
szállás reggelivel Kairóban. 
2. nap Kairó • Délelőtt látogatás Gízában – a 
Kheopsz, Khephrén, Mükerinosz piramisok és a 
Szfinx megtekintése kívülről. Ebéd, majd látoga-
tás az Egyiptomi Múzeumban. Fakultatív prog-
ram: esti hajózás a Níluson keleti show műsorral.
3. nap Kairó – Alexandria • Egész napos kirándu-
lás Alexandriába. Látnivalók: római amfiteátrum, 
a Nemzeti Múzeum és a Montaza kert.  
4. nap Kairó – Luxor – (Dendera) • Elutazás re-
pülőgéppel Luxorba, transzfer a szállodába. Fa-
kultatív programok: Denderában a Hat-
hor-templom megtekintése. Este a hang– és 
fényjáték a karnaki templomnál. Szállás reggeli-
vel Luxorban.
5. nap Luxor – Karnak • Reggel látogatás a luxori 
templomban, melyet III. Amenhotep kezdett építe-
ni i.e. XIV. században. Bejelentkezés a nílusi hajóra, 
majd a karnaki templomkomplexum megtekinté-
se. Négy éjszakai szállás a hajón teljes ellátással.
6. nap Luxor – Edfu • Reggelit követően látogatás 
a Nílus nyugati partján. Látnivalók: Királyok völ-
gye - Tutankhamon és VI. Ramszesz sírja, a Hat-
sepszut királynő temploma és a Memnon kolosz-
szusok. A program után tovább hajózás Edfu felé. 
7. nap Edfu – Kom Ombo – Asszuán • Reggel az 
edfui, Horus és Hathor isteneknek ajánlott temp-
lom megtekintése, utazás a hajótól lovaskocsik-
kal. Továbbhajózás Asszuán felé, útközben Kom 
Omboban Horus és Sobek istenek tiszteletére 
emelt templomegyüttes felfedezése. 
8. nap Asszuán • Városnézés Asszuánban. Látni-
valók: a Nagy Gát, a Philae templom és a Befeje-
zetlen Obeliszk. 
9. nap Asszuán – (Abu Szimbel) – Kairó • Szabad-
program. Fakultatív program: utazás autóbusz-
szal az Abu Szimbel-i sziklatemplomokhoz. Kije-
lentkezés a hajóról, majd transzfer a repülőtérre, 
elutazás repülőgéppel Kairóba, transzfer a szállo-
dába. Két éjszakai szállás reggelivel Kairóban.
10. nap Kairó • Egész nap szabadprogram. Fakul-
tatív program: látogatás a Kopt-negyedben. Lát-
nivalók: a Kopt múzeum, a Függesztett templom, 
a Szent Sergius-templom, a Ben Ezra zsinagóga 
és az Amr Ibn al-As mecset. 
11. nap Kairó – Budapest • Reggeli után transzfer 
a repülőtérre, elutazás repülőgéppel Budapestre. 
Megérkezés a kora délutáni órákban. 

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest 
– Kairó – Luxor és Asszuán – Kairó – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott pogy-
gyásszal, valamint a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi ötcsil-
lagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, 4 éjszakai szállás helyi ötcsillagos nílusi hajó 
kétágyas kabinjaiban teljes panzióval, valamint 2 ebéd, vízumdíj, a leírás szerinti programok a 
szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik.

2023. április 25.- május 5., szeptember 26. – 
október 6.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 959 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 209 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő

Az ókori Egyiptom közel 4000 évig virágzott a Nílus völgyében. A csodála-
tos vidéken megelevenednek a történelemkönyv oldalai és káprázatos ré-
gészeti kincsek, templomok, síremlékek várják a kalandorokat. Kairó vará-
zsa különleges hangulatában rejlik. Tartson velünk és fedezze fel 
Egyiptom legszebb kincseit.
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NAGY KÖRUTAZÁS MAROKKÓBAN

1. nap Budapest – Casablanca • Elutazás repü-
lőgéppel, átszállással Casablancába. Vacsora és 
szállás reggelivel Casablancában.
2. nap Casablanca – Rabat – Fez • Látnivalók: 
Casablancában a Habous negyed francia és ma-
rokkói ihletésű épületei, a Királyi Palota és a II. 
Hasszán mecset (kívülről), az V. Mohamed tér, a 
központi piac; Rabatban panoráma városnézés: 
az Ouadayas kert és vár, az V. Mohamed mauzó-
leum, a Királyi Palota az Ahl Fez mecsettel, a főis-
kolával és számos kormányzati épülettel és a 
Hassan-torony. Három éjszakai szállás reggelivel 
és vacsorával Fezben. 
3. nap Fez • Egész napos városnézés. Látnivalók: a 
középkori medina, Bou Inania medresze, a Nejja-
rine kút, a Moulay Idriss mauzóleum és a Karaoui-
ne mecset megtekintése kívülről, látogatás a ba-
zárban és az „Új Fez-ben”, melyet a XIII. században 
a Merinidák építettek az uralkodó kíséretében ér-
kezett új lakosok és csapatok befogadására. 
4. nap Fez – Meknes – Volubilis – Fez • Látnivalók: 
Meknes Királyi Palota (kívülről), a 40 km hosszú, 
háromszoros városfal, a faragott Bab Mansour ka-
pu, a királyi istálló romjai és a zsidó negyed; Mou-
lay Driss szent városa; Volubilis római kori telepü-
lés részlegesen feltárt romjai.
5. nap Fez – Midelt – Erfoud • Elutazás Erfoudba, 
útközben csodálatos panoráma tárul az utazók 
elé Midelt városának közelében a keleti Ma-
gas-Atlasz hegységre.  Rövid pihenő után berber 
falvakon és a datolyapálmákkal övezett Ziz-ka-
nyonon át folytatódik az utazás. Vacsora. Szállás 
reggelivel Erfoudban.  
6. nap Erfoud – Merzouga • Szabadprogram, pi-
henés a szállodában, majd átkelés a fekete sivata-
gon, a Párizs-Dakar rali kalandos útvonalát követ-
ve. Látogatás a helyi nomádoknál, majd 
Khamliában a szudáni fekete berberek törzsi ze-
néje szórakoztatja a látogatót. Továbbutazás Mer-
zougába, vacsora és szállás reggelivel a homok-
dűnéknél elhelyezkedő sátrakban.

Marokkó a színek országa. A mozaikok, bazárok és fűszerpiacok tarkasá-
ga, a falvak sáfrány, okker és kobalt gipszfalai, az égbeszökő hegyek 
zöldje, a Szahara homokdűnéinek sárgája, vagy a csillagos sivatagi ég-
bolt kékje a körutazás palettájának is része. 
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2023. április 15–25., október 15–25.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 699 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 829 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő

7. nap Merzouga – Todra szurdok – Ouarzazate • 
Látnivalók: Tinghirben a Todra szurdok, a kb. 600 
méter hosszú kanyon falai minden napszakban 
más és más színben pompáznak. Utazás az 1000 
kászba (erőd) útján Ouarzazate-ba, El Kelaa de 
Mgouna és Skoura falvakon keresztül. Vacsora, 
majd szállás reggelivel Ouarzazate-ban.
8. nap Ouarzazate – Marrakech • Panoráma vá-
rosnézés Ouarzazate-ban, ahol szinte minden a 
filmgyártás körül forog. A város nevezetessége a 
XX. század elején épült, döngölt földből épült la-
kóvár. Továbbutazás Marrakech-be, szabadprog-
ram. Három éjszakai szállás reggelivel és vacsorá-
val Marrakech-ben.  
9. nap Marrakech • Egész napos városnézés. Lát-
nivalók: a Menara kert, az andalúz-mór stílusú Ba-
hia Palota, a Koutubia mecset, a Dar Si Said Mú-
zeum, a kézműves negyed, a Djemaa el Fna főtér 
és a piac, ahol kígyóbűvölők, mutatványosok, 
hennafestők forgataga nyújt fantasztikus él-
ményt. Útközben ebéd.
10. nap Marrakech • Reggeli után egész napos 
szabadprogram.
11. nap Marrakech – Budapest • Hazautazás repü-
lőgéppel Budapestre, átszállással.

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Casablanca és Marrakech – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, valamint légkondicionált autóbusszal a program során, 10 éjszakai szállás helyi 
négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, a sivatagban sátorban, félpanzióval, a leírás sze-
rinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető, helyi adók.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 
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KALANDOS KÖRUTAZÁS TUNÉZIÁBAN

1. nap Budapest – Tunisz • Elutazás repülőgép-
pel, átszállással Tuniszba. Transzfer a szállodába. 
Vacsora és szállás Tuniszban.
2. nap Tunisz – Karthago – Sidi Bou Said – Ham-
mamet • Városnézés, látnivalók: a La Goulet-
te-csatorna, a Zitouna-mecset; Karthagóban a 
fennmaradt romok; Sidi Bou Said hangulatos 
mór stílusú épületei. Elutazás Hammametbe. 
Szabadprogram, fürdőzés a tengerben. Szállás 
teljes ellátással Hammametben. 
3. nap Tunisz – El Jem – Matmata – Ksar Ghilane • 
El Jemben a római kori amfiteátrum, Matmata 
berber faluban a földbe vájt barlanglakások meg-
tekintése; rövid megálló Tataouine-ban a Star 
Wars rajongók egyik ikonikus helyszínén, Luke hí-
res kunyhójánál. Ksar Ghilane oázisában fürdési 
lehetőség a melegvizű forrásban. Ellátás: teljes 
panzió. Szállás: nomád sátortáborban Ksar Ghi-
lane-ben. A sátortáborban szerény körülmények 
és közös fürdőhelyiség található.
4. nap Ksar Ghilane – Douz – Tozeur • Elutazás 
Tozeurba, Douz érintésével, melyet a pálmák oá-
zisának is neveznek. A Chott El Jerid sóstavon ke-
resztül megérkezés Tozeurba, melynek medinái-
ban fellelhetők még a hagyományos arab 
építészet emlékei. Két éjszakai szállás teljes pan-
ziós ellátással Tozeurban.  
5. nap Tozeur – Chebika – Tamerza – Tozeur • 
Reggel jeep túra: Chebika romos faluban séta a 
kanyonokban; Tamerzában a fallal körülvett óvá-
ros; látogatás a Star Wars filmek forgatási helyszí-
nére, ahol ma is láthatók az eredeti díszletek. To-
zeurban az óváros és a piac megtekintése. 
6. nap Tozeur – Kairouan – Sousse • Városnézés 
Kairouanban, az Omajjádok által alapított város-
ban. Látnivalók: a Nagy Mecset, a IX. századi Há-
rom Kapu mecset. Szabadidő az óvárosban. To-
vábbutazás Sousse-ba, a föníciaiak által alapított 
tengerparti városba. Három éjszakai szállás teljes 
panziós ellátással Sousse-ban. 
7. nap Sousse – (Monastir) • Pihenés a tengerpar-
ton, szabadprogram. Fakultatív program: déle-
lőtt látogatás Monastirban, melynek fő látnivalói 
az i.e. 46-ban Julius Caesar által építtetett erőd és 
az arany kupolás Harthema kolostorerőd.
8. nap Sousse • Szabadprogram, majd ebéd. 
Transzfer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel, 
átszállással Budapestre. 
9. nap Budapest • Megérkezés Budapestre. 

Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest 
– Tunisz – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás 
során légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban, a sivatagban sátorban, teljes panzióval, késői kijelentkezés felára a 8. napon, 
a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. április 25. – május 3., szeptember 9–17.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 539 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 579 000 Ft-tól/fő
Gyermek (2–12 éves) 489 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Ez a varázslatos észak-afrikai ország nem csupán egy napsütötte tenger-
parti úti cél. A látnivalók nyomába eredve különleges UNESCO világörök-
ségi emlékekkel, a Szahara varázslatos vidékével és az arab világ egzoti-
kumával is találkozik az utazó.


