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NEW YORK – A VÁROS, AMI SOHA NEM ALSZIK

1. nap Budapest – New York • Elutazás Budapestről 
repülőgéppel. Érkezést követően transzfer a szállo-
dába. Öt éjszakai szállás reggelivel Manhattanben.
2. nap New York • Félnapos autóbuszos és gyalo-
gos városnézés Manhattanben: Greenwich Village, 
az Empire State Building épülete (kívülről), Vasaló-
ház, Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall Street, 
World Trade Center emlékhely, Brooklyn híd. Pil-
lantás a Szabadság-szoborra a Battery Parkból. 
Délután szabadprogram, este fakultatív program: 
Broadway show – egy musical megtekintése.
3. nap New York • Félnapos autóbuszos és gyalo-
gos városnézés Manhattanben: Times Square, 
Metropolitan Opera, Central Park, Metropolitan 
Művészeti Múzeum (kívülről), Fifth Avenue, Szent 
Patrik-katedrális, a Rockefeller Center épülete-
gyüttese (kívülről), Grand Central Terminal. Dél-
után szabadprogram, este fakultatív program: 
New York by night.
4. nap New York • Délelőtt fakultatív program: 
hajóval átkelés a Szabadság-szigetre a szobor 
talapzatához, majd látogatás az ikertornyok he-
lyén épült felhőkarcoló, a One World Observatory 
kilátójába. Délután szabadprogram, vásárlási le-
hetőség vagy séta a High Line szabadidőparkban. 
5. nap New York • Egész nap szabadprogram. 150 
múzeum, vagy amerikai foci- és kosárlabdamérkő-
zés vár a kultúra és sportrajongókra. Aki a város leg-
újabb látnivalóit szeretné felfedezni, a One Vander-
bilt kilátókomplexumát, vagy a Top Of The Rock 
kilátóját keresheti fel a Rockefeller Centerben. 
6. nap New York – Budapest • Reggeli a szállodá-
ban, kijelentkezés a szállodából, transzfer a repü-
lőtérre, hazautazás repülőgéppel Budapestre. 
7. 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, átszállás-
sal Budapest – New York – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
a városnézések alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás deluxe kategóriájú (helyi 
négycsillagos) szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok, magyar 
idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA-engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi, májusi és júniusi időpontra vonatkozik.

2023. április 5-11., május 26. – június 2., 
június 22-28., augusztus 12-18., augusztus 18-24., 
október 6-12.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 739 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 099 000 Ft-tól/fő
Gyermek ár (6-18 éves) 519 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben: 2023. december (advent).

Fedezze fel a város ismert és eddig ismeretlen nevezetességeit. Legyen néhány napra Ön is New York-i! Múzeum, piac, sport-
esemény, felhőkarcolók – megannyi képeslap, melyen saját fényképei köszönnek vissza. Tartson velünk az izgalmas programon, 
mely betekintést nyújt a világ talán legismertebb városának életébe!
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USA – KELETI PART 
A NIAGARA-VÍZESÉS ÉS TORONTO 

1. nap Budapest – New York • Elutazás Budapestről 
New Yorkba repülőgéppel. Transzfer a szállodába.  
Három éjszakai szállás reggelivel Manhattanben.
2. nap New York/Manhattan • Manhattan felfe-
dezése: Times Square, Metropolitan Opera, Cent-
ral Park, Fifth Avenue, Szent Patrik-katedrális, 
Rockefeller Center, Greewich Village, Soho, Kínai 
negyed, Little Italy, Wall Street, 9/11 emlékhely. Az 
Empire State Building tetején lévő kilátó megte-
kintése egyénileg. Pillantás a Szabadság-szobor-
ra a Battery Parkból, hajóval átkelés a Szabad-
ság-szigetre. 
3. nap New York • Szabadprogram a „Nagy Almá-
ban”. Fakultatív program: helikoptertúra Man-
hattan felett és belépés a város fölé magasodó 
Summit One Vanderbilt kilátóba.
4. nap New York – Philadelphia – Washington 
DC • Elutazás autóbusszal a nemzet bölcsőjének 
is nevezett Philadelphiába. Látnivalók: Indepen-
dence Hall, Liberty Bell, Városháza. Két éjszakai 
szállás reggelivel Washingtonban.
5. nap Washington DC • Egész napos városnézés. 
Látnivalók: a Capitolium, a Fehér Ház, a Washing-
ton-, a Vietnámi Veteránok-, a Jefferson-, a Lincoln- 
és az Iwo Jima-emlékművek, az Arlington temető, 
ahol többek közt John F. Kennedy nyugszik.
6. nap Washington DC – Seneca-tó / Watkins 
Glen – Niagara-vízesés • Utazás autóbusszal 
északra a Finger Lakes tóvidéken át. Rövid pihe-
nő a Seneca-tónál borkóstolási lehetőséggel 
Watkins Glenben. Szállás reggelivel a Niagara-ví-
zesés közelében. 
7. nap Niagara-vízesés - Toronto • A vízesés felfe-
dezése egyénileg vagy fakultatív program: hajó-
kázás a dübörgő Patkó-zuhataghoz a Hornblo-
wer hajós programmal és ebéd a Skylon Tower 
panoráma éttermében. Délután utazás autó-
busszal Torontóba, látnivalók: Yonge Street, Parla-
ment, Eaton Center, CN Tower (kívülről). Szállás 
reggelivel Torontóban.
8. nap Toronto - Budapest • Délelőtt szabadidő 
és vásárlási lehetőség. Transzfer a repülőtérre, 
utazás repülőgéppel Budapestre.
9. nap Budapest • Megérkezés 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 – New York és Toronto – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás középkate-
góriájú (helyi három- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás 
szerinti programok, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), eTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor az ügyintézési díj 10 000 Ft/fő), 
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a júniusi és augusztusi időpontra vonatkozik. 

2023. június 9-17, augusztus 12-20., október 13-21.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 249 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 649 000 Ft-tól/fő
Gyermek ár (2-16 éves) 899 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Az USA keleti partjának történelmi városai, égbeszökő felhőkarcolói és 
természeti csodái páratlan körutazásra invitálják. New York nyüzsgése 
éles kontrasztot alkot a Finger Lakes gyönyörű tóvidékével és a fensé-
ges Niagara-vízeséssel, ahonnan még egy torontói látogatásra is lehető-
ség nyílik. 
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USA – A NYUGATI PART 
A NAGYVÁROSOK FÉNYEI ÉS A GRAND CANYON 

1. nap Budapest – Los Angeles • Elutazás Buda-
pestről Los Angelesbe repülőgéppel, átszállással. 
Transzfer a szállodába. Két éjszakai szállás reggeli-
vel Los Angelesben. 
2. nap Los Angeles • Városnézés az angyalok vá-
rosában, látnivalók: El Pueblo óváros, Beverly Hills, 
Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevardon, a hí-
rességek kéz- és lábnyomainak megtekintésével. 
Délután szabadprogram, vagy fakultatív program: 
belépés a Universal Studios látványos szabadidős 
és szórakoztató parkjába. 
3. nap Santa Monica – Kingman környéke • Délelőtt 
séta Santa Monica tengerpartján és a híres mólón. 
Délután továbbutazás a Mojave sivatag érintésével, a 
változatos természeti képződményeket felvonultató 
tájon Kingman környékére, mely az egykor forgal-
mas 66-os út egyik fontos csomópontjaként ismert. 
Szállás reggelivel Kingman környékén.
4. nap Grand Canyon • Elutazás a Colorado folyó 
által több millió év alatt vájt meredek szurdokba, 
a Grand Canyonhoz. Fakultatív program: séta-
repülés a Grand Canyon felett. Szállás reggelivel 
a kanyon környékén. 
5. nap Powell-tó – Horseshoe Bend – Bryce Ca-
nyon • Utazás a Powell-tó partjára melyet a Color-
ado folyóból mesterségesen rekesztettek le a kör-
nyék áramellátásának biztosítására. Útközben 
látogatás a Horseshoe Bend patkó alakú kanyaru-
latához. Délután utazás tovább a Bryce Canyon 
természeti képződményekben gazdag vidékén. 
Szállás reggelivel a kanyon környékén.
6. nap Bryce Canyon –Las Vegas • Utazás autó-
busszal Nevada államba, Las Vegasba, a szeren-
csejáték fővárosába. Várható érkezés a délutáni 
órákban, majd szabadprogram. Este fakultatív 
program: „Las Vegas by night” – ismerkedés a vá-
ros éjszakai arcával. Két éjszakai szállás reggelivel 
Las Vegasban.

Az Egyesült Államok csillogó nagyvárosai – Los 
Angeles, Las Vegas, San Francisco – mellett ter-
mészeti csodákban is bővelkedik az USA nyugati 
partjának szépségeit bemutató körutazás, amely 
Amerika három lenyűgöző nemzeti parkjába: a 
Yosemite-be, a Bryce Canyonhoz és a Grand Ca-
nyonhoz is ellátogat.
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2023. május 4-15., július 10-21. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 339 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 849 000 Ft-tól/fő
Gyermek ár (6-16 éves) 999 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. szeptember

7. nap Las Vegas – (Hoover-gát) • A délelőtt a ki-
kapcsolódásé és pihenésé. Kora délután fakulta-
tív program: látogatás a Colorado folyóra épült 
zseniális építészeti különlegességhez, a Hoo-
ver-gáthoz. 
8. nap Calico – Fresno • A kaszinók és a neonrek-
lámok világa után az utazás folytatódik Kaliforniá-
ba, Calico western szellemvárosába. Az aranyásók 
alapította jellegzetes vadnyugati városka meglá-
togatása. Továbbutazás a mamutfenyők birodal-
mába. Szállás reggelivel Fresnóban.
9. nap Yosemite Nemzeti Park – San Francisco • 
Kirándulás a Yosemite Nemzeti Parkban: hatal-
mas sziklák, magasból lezúduló vízesések, hűs pa-
takok, zöldellő völgyek jellemzik a tájat. A park dé-
li részének fő látványosságai az egyedül 
Kaliforniában megtalálható óriásfenyők. Két éj-
szakai szállás reggelivel San Franciscóban.
10. nap San Francisco • Városnézés; látnivalók: a 
Golden Gate híd, a Kínai negyed, a Fisherman’s 
Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, a Vá-
rosháza, a Union Square, a Telegraph Hill, a Coit 
Tower, a Transamerica piramis. 
11. nap San Francisco – Budapest • Kijelentkezés 
a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás 
repülőgéppel, átszállással a kora reggeli órákban.
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 – Los Angeles és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db 
feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi 
középkategóriájú szállodák és inn-ek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti progra-
mok, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 
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MIAMI BEACH VARÁZSA
ART DECO HANGULATOK AZ ÓCEÁN PARTJÁN

1. nap Budapest – Miami Beach • Elutazás Bu-
dapestről repülőgéppel Miamiba. Transzfer a 
szállodába. Öt éjszakai szállás reggelivel a South 
Beach- en, tengerpart közeli szállodában.
2. nap Miami Beach • South Beach-en húzódik 
az ikonikus Ocean Drive, melynek pasztellszínű 
art deco épületei a 20-as, 30-as évek ragyogását 
idézik. Városnézés: az Ocean Drive és a Collins 
Avenue jeles épületei, az Art Deco Múzeum, majd 
ital egy ikonikus szálloda bárjában. Délután séta-
hajózás a Biscayne-öbölben, a Star- és Fisher-szi-
getek között, páratlan kilátással.  
3. nap Miami Beach – (Key Biscayne) • Szabad-
program. Fakultatív program: Key Biscayne fel-
keresése, mely pálmafáival, széles strandjaival, a 
Cape Florida világítótoronnyal képeslapra kí-
vánkozó fotótéma.  
4. nap Miami Beach – (Miami) • Szabadprogram 
vagy félnapos fakultatív program: kirándulás a 
falfestményeiről ismert Wynwood művészne-
gyedbe, mely a város egyik legszínesebb negye-
de. A modern és kortárs gyűjteménnyel rendel-
kező Pérez Art Museum meglátogatása.
5. nap Miami Beach – (Everglades Nemzeti 
Park) • Félnapos fakultatív program: kirándulás 
az Everglades Nemzeti Parkba, ahol a lápvilág-
ban 300 őshonos madárfaj mellett aligátorok is 
élnek. A túra során aligátor show is látható.  
6. nap Miami Beach • Útban a repülőtér felé a 
Vizcaya Múzeum megtekintése. A milliomos ipar-
mágnás építette a kastélyt, eredetileg XVI. száza-
di olasz mintára csodálatos trópusi kerttel. Ké-
sőbb hazautazás Budapestre repülőgéppel.
7. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a me-
netrend 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 – Miami – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szálloda 
kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar 
idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 

2023. március 24-30.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 889 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 159 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2023. november, december.

Fényűző strandjai, izgalmas éjszakai élete, lehengerlő építésze-
te miatt Miami örök és megunhatatlan úti cél. Fedezze fel Mia-
mi Beach látványos utcaképeit több mint 800 art deco épüle-
tével, a szecesszió Floridai felfogásában flamingókkal, egzotikus 
növényekkel, tengeri figurákkal és a napsugarak ábrázolásával. 
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NAPFÉNYES KALIFORNIA

1. nap Budapest – San Diego • Elutazás Buda-
pestről San Diegóba repülőgéppel, átszállással. 
Érkezést követően transzfer a szállodába. Két éj-
szakai szállás reggelivel San Diegóban.
2. nap San Diego • Félnapos városnézés San Diegó-
ban. Látnivalók: a hangulatos spanyol stílusú óvá-
ros, a Balboa park, a Gaslamp Quarter viktoriánus 
kori emlékei.  Délután fakultatív program: sétaha-
józás az öbölben, ahonnan kiváló rálátás nyílik a vá-
rosra, a Coronado-szigetre és a Midway anyahajóra.
3. nap San Diego – Las Vegas • Utazás Las Vegas-
ba. Sötétedés után érdemes sétát tenni a város 
főutcáján, a Stripen, avagy Las Vegas Boulevar-
don. Két éjszakai szállás reggelivel Las Vegasban.
4. nap Las Vegas (Grand Canyon) • Szabadprog-
ram Las Vegasban. Fakultatív program: séta-
repülés a Grand Canyon felett. 
5. nap Las Vegas – Calico  – Los Angeles • Utazás 
Calico western szellemvárosába, ahol ismerkedés 
az egykori az aranyásók alapította jellegzetes vad-
nyugati városkával, az 1800-as évek hétköznapja-
ival. Utazás a Mojave sivatag érintésével az angya-
lok városába. Két éjszakai szállás reggelivel Los 
Angelesben. 
6. nap Los Angeles • Városnézés: az El Pueblo 
óváros, a Beverly Hills, a Rodeo Drive, séta a Holly-
wood Boulevardon a hírességek kéz- és lábnyo-
mainak megtekintésével. Délután fakultatív 
program: látogatás a Getty Centerben, mely mű-
vészeti és kulturális központként számos gyűjte-
ménynek ad otthont. 

Kalifornia, az Aranyállam napsütötte tengerpartjával, kellemes éghajla-
tával azonnal leveszi a lábáról látogatóit. San Diegótól Los Angelesen és 
Las Vegason át San Franciscóig haladva számos lenyűgöző várost, ter-
mészeti látnivalót és érdekességet érint a körutazás, köztük a Grand 
Canyont, Hollywoodot, Monterey vad partjait, az ikonikus Golden Gate-hidat. 
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2023. március 30. - április 11., június 20. - július 2.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 899 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 569 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. november

7. nap Santa Monica – Malibu – Solvang – San Si-
meon • Séta Santa Monica tengerparti sétányán 
és a híres mólón, majd Malibut érintve séta Sol-
vang utcáin, ahol szélmalmok és jellegzetes dán 
stílusú házak találhatók. Érdemes csatlakozni egy 
borkóstolóra (helyszíni fizetéssel). Érkezés San Si-
meonba, melynek egyik nevezetessége a Hearst 
Castle. Szállás reggelivel San Simeonban. 
8. nap San Simeon – Monterey • Az út folytatása 
Kalifornia legszebb panorámaútján. A lélegzetel-
állító sziklás öblök és parkok között könnyű sétá-
val elérhető a part. Szállás reggelivel Mont-
erey-ben.
9. nap Monterey – Carmel – San Francisco • 
Montery a mai napig őrzi halászkikötői karakte-
rét, a Cannery Row negyedében azonban ma 
már felújított éttermek, üzletek várják a vendége-
ket. Carmel festői városkája régiségboltokkal és 
galériákkal várja a látogatókat. Három éjszakai 
szállás reggelivel San Franciscóban.
10. nap San Francisco • Városnézés; látnivalók: a 
Golden Gate híd, a Kínai negyed, a Fisherman’s 
Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, a vá-
rosháza, a Union Square, a Telegraph Hill, a Coit 
Tower, a Transamerica piramis. Délután fakultatív 
program: látogatás az Alcatraz börtönszigetre.
11. nap San Francisco – (Muir Woods) • Szabad-
program. A lenyűgöző város felfedezése egyéni-
leg, vagy fakultatív program: félnapos kirándulás 
a Muir Woods Nemzeti Parkba, az óriásfenyők bi-
rodalmába.  
12. nap San Francisco – Budapest • Délelőtt sza-
badprogram. Transzfer a repülőtérre, hazautazás 
repülőgéppel, átszállással Budapestre. 
13. nap Budapest • Megérkezés a menterend 
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, átszállással 
Budapest – San Diego és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi közép-
kategóriájú szállodák és inn-ek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok, 
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 
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USA – A KELETI ÉS NYUGATI PART LEGJOBBJAI  

1. nap Budapest – Toronto • Elutazás Budapest-
ről Torontóba repülőgéppel, átszállással. Érkezést 
követően transzfer a szállodába. Szállás reggelivel 
Torontóban.
2. nap Toronto – Niagara-vízesés • Félnapos au-
tóbuszos városnézés; látnivalók: Yonge Street, 
Parlament, Eaton Center, CN Tower (kívülről). Dél-
után utazás a Niagara-vízeséshez. Fakultatív 
program: hajókázás a vízesések közelében 
Hornblower kishajóval, ebéd a Skylon Tower kilá-
tójában. Szállás reggelivel a vízesés közelében. 
3. nap Niagara-vízesés – New York • Reggeli in-
dulás déli irányba a Finger Lakes tóvidékén át. El-
ső állomás a Seneca-tó, rövid megálló és pihenés 
Watkins Glenben. Érkezés a nagy almába az esti 
órákban. Három éjszakai szállás reggelivel Man-
hattanben. 
4. nap New York • Félnapos autóbuszos városné-
zés Manhattanben; látnivalók: Times Square, 
Metropolitan Opera, Central Park, Metropolitan 
Művészeti Múzeum (kívülről), Fifth Avenue, Szent 
Patrik-katedrális, Rockefeller Center, Grand Cent-
ral Terminal. Délután szabadprogram. Este fakul-
tatív program: New York by night – sétahajózás 
panorámával a kivilágított felhőkarcolókra.
5. nap New York • Félnapos autóbuszos városné-
zés Manhattanben; látnivalók: Greenwich Village, 
Empire State Building, Vasalóház, Soho, Kínai ne-
gyed, Little Italy, Wall Street, World Trade Center 
emlékhely, Brooklyn híd. Pillantás a Szabad-
ság-szoborra a Battery Parkból. Fakultatív prog-
ram: Broadway show – est a rivaldafényben, egy 
musical megtekintése.
6. nap New York – Los Angeles • Transzfer a re-
pülőtérre, utazás repülőgéppel a nyugati partra. 
A repülőtéri transzferekhez magyar nyelvű asz-
szisztencia biztosított; a belföldi repülőjáraton 
idegenvezető nem utazik a csoporttal. Találkozás 
a szállodában. Két éjszakai szállás reggelivel Los 
Angelesben. 

A 17 napos körutazás az észak-amerikai keleti és nyu-
gati part kiemelkedő természeti látnivalóinak és nagy-
városainak felfedezésére invitálja az utazókat Torontó-
tól San Franciscóig. A nemzeti parkok változatossága 
arra emlékeztet, milyen csodálatos a természet formá-
ló, alakító ereje és mekkora érték a kultúrák öröksége. 
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2023. július 5–21.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 2 259 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 3 039 000 Ft-tól/fő
Gyermek ár (2-16 éves) 1 799 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

7. nap Los Angeles • Városnézés az angyalok vá-
rosában; látnivalók: El Pueblo óváros, Beverly 
Hills, Rodeo Drive, séta a Hollywood Boulevardon, 
a hírességek kéz- és lábnyomainak megtekinté-
sével. Délután szabadprogram, vagy fakultatív  
program: belépés a Universal Studios látványos 
szabadidős és szórakoztató parkjába. 
8.  nap Santa Monica – Kingman környéke • Dé-
lelőtt séta Santa Monica tengerpartján és a híres 
mólón. Délután továbbutazás a Mojave sivatag 
érintésével, a változatos természeti képződmé-
nyeket felvonultató tájon Kingman környékére, 
mely az egykor forgalmas 66-os út egyik fontos 
csomópontjaként ismert. Szállás reggelivel King-
man környékén.
9.  nap Grand Canyon • Elutazás a Colorado folyó 
által több millió év alatt vájt meredek szurdokba, 
a Grand Canyonhoz. Fakultatív program: sétare-
pülés a Grand Canyon felett. Szállás reggelivel a 
kanyon környékén. 
10. nap Powell-tó – Horseshoe Bend – Bryce 
Canyon • Utazás a Powell-tó partjára melyet a 
Colorado folyóból mesterségesen rekesztettek 
le a környék áramellátásának biztosítására. Út-
közben látogatás a Horseshoe Bend patkó ala-
kú kanyarulatához. Délután utazás tovább a 
Bryce Canyon természeti képződményekben 
gazdag vidékén. Szállás reggelivel a kanyon 
környékén.
11.  nap Bryce Canyon – Las Vegas • Utazás autó-
busszal Nevada államba, Las Vegasba, a szeren-
csejáték fővárosába. Várható érkezés a délutáni 
órákban, majd szabadprogram. Este fakultatív 
program: Las Vegas by night: ismerkedés a város 
éjszakai arcával. Két éjszakai szállás reggelivel Las 
Vegasban.
12. nap Las Vegas – (Hoover-gát) • A délelőtt a ki-
kapcsolódásé és pihenésé. Kora délután fakulta-
tív program: látogatás a Colorado folyóra épült 
zseniális építészeti különlegességhez, a Hoo-
ver-gáthoz. 
13. nap Calico – Fresno • A kaszinók és a neonrek-
lámok világa után az utazás folytatódik Kaliforni-
ába, Calico western szellemvárosába. Az ara-
nyásók alapította jellegzetes vadnyugati városka 
meglátogatása. Továbbutazás a mamutfenyők 
birodalmába. Szállás reggelivel Fresnóban.
14. nap Yosemite Nemzeti Park – San Francisco • 
Kirándulás a Yosemite Nemzeti Parkban: hatal-
mas sziklák, magasból lezúduló vízesések, hűs pa-
takok, zöldellő völgyek jellemzik a tájat. A park dé-
li részének fő látványosságai az egyedül 
Kaliforniában megtalálható óriásfenyők. Két éj-
szakai szállás reggelivel San Franciscóban.
15. nap San Francisco • Városnézés; látnivalók: a 
Golden Gate híd, a Kínai negyed, a Fisherman’s 
Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, a Vá-
rosháza, a Union Square, a Telegraph Hill, a Coit 
Tower, a Transamerica piramis. 
16. nap San Francisco – Budapest • Kijelentkezés 
a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás 
repülőgéppel, átszállással a kora reggeli órákban.
17. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a 
menetrend szerint.

A részletes árakról, programleírásról a QR-kód beolvasásával,  
vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Toronto, New York – Los Angeles és San Francisco – Budapest útvonalon, turista 
osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 15 éjsza-
kai szállás a keleti parton helyi három- és négycsillagos szállodák, a nyugati parton helyi há-
romcsillagos szállodák és inn-ek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok, 
magyar idegenvezető. 
New Yorkból Los Angelesbe, majd San Franciscóból Budapestre az utasok egyénileg teszik 
meg a repülőutat, magyar nyelvű asszisztenciát biztosítunk a repülőtéri transzferekhez.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA-engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), eTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor az ügyintézési díj 10 000 Ft/fő), 
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
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NIAGARA, NEW YORK, FLORIDA
ÉLMÉNYEK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Egyedülálló USA-Kanada körutunk minden kor-
osztály számára felejthetetlen élményeket kínál. A 
Niagara-vízesésnél tett kaland után New Yorkban 
életre kelnek a városi legendák. A napfényes Flori-
dában Orlando szórakoztató parkjai a Miami 
South Beach-en töltött pihenéssel válnak teljessé.

1. nap Budapest – Toronto • Elutazás Budapest-
ről Torontóba repülőgéppel, átszállással. Érkezést 
követően transzfer a szállodába, szállás reggelivel 
Torontóban. 
2. nap Toronto – Niagara-vízesés • Félnapos au-
tóbuszos városnézés Torontóban; látnivalók: a 
Yonge Street, a Parlament, az Eaton Center, a CN 
Tower. Délután a lenyűgöző Niagara-vízesés 
megtekintése. Fakultatív program: vacsora a 
Skylon Tower kilátójában és hajókázás a vízesés 
elé a Hornblower kishajóval. Szállás reggelivel a 
vízesés közelében. 
3. nap Niagara-vízesés – New York • Reggeli in-
dulás déli irányba a Finger Lakes tóvidékén át. El-
ső állomás a Seneca-tó, ahol rövid pihenő Wat-
kins Glenben. Várható érkezés a nagy almába az 
esti órákban. Három éjszakai szállás reggelivel 
Manhattanben. 
4. nap New York • Félnapos autóbuszos városné-
zés Manhattanben: Times Square, Metropolitan 
Opera, Central Park, Metropolitan Művészeti Mú-
zeum (kívülről), Fifth Avenue, Szent Patrik-kated-
rális, Rockefeller Center, Grand Central Terminal. 
Délután szabadprogram. Este fakultatív prog-
ram: New York by night.
5. nap New York • Félnapos autóbuszos városné-
zés Manhattanben: Greenwich Village, Empire 
State Building, Vasalóház, Soho, Kínai negyed, 
Little Italy, Wall Street, World Trade Center emlék-
hely, Brooklyn híd. Pillantás a Szabadság-szobor-
ra a Battery Parkból. Fakultatív program: Broad-
way show – egy musical megtekintése.
6. nap New York – Orlando • Transzfer a repülő-
térre, elutazás belföldi repülőjárattal Floridába, a 
szórakoztató parkok világába. Négy éjszakai szál-
lás reggelivel Orlandóban. 
7–9. nap Orlando • Szabadprogram. Fakultatív 
programok: az orlandói élményparkok megláto-
gatása. (A csoport a szórakoztató parkokba az 
odaúton közösen indul, hazafelé tetszés szerinti 
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2023. július 5-18.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 529 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 899 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

időpontban a szálloda által biztosított minibusz-
szal utazik.)
Magic Kingdom – a Walt Disney World legelső és 
legfontosabb parkja. Fő attrakciója a Main Street 
U.S.A.: az út végén Hamupipőke kastélya áll. Életre 
kelnek az ismert figurák, találkozhatunk a mesehő-
sökkel, zárásként pedig megcsodálható a tűzijáték.
Universal Studios – a filmek világába kalauzol a 
minden korosztály részére izgalmas program: 
igazi, működő stúdió, ahol filmeket és TV soroza-
tokat forgatnak. A parkban részesei lehetünk az 
akciónak – Men in Black, Múmia, ET, Transfor-
mers, Harry Potter varázslatos világa, Minyonok, 
Vissza a jövőbe, Cápa, Shrek.
Sea World – a víz alatti élővilág bemutatása mel-
lett különböző showműsorok, delfinek, fókák, cá-
pák és pingvinek szórakoztatják a közönséget. A 
világ legnagyobb vízalatti akváriumán mozgó jár-
da visz keresztül. Aki izgalmakra vágyik, több hul-
lámvasút, játék közül is választhat.
10. nap Orlando – Miami Beach • Elutazás autó-
busszal a napfényes Miami Beach-re. Útközben 
látogatás Cape Canaveralban a Kennedy Űrköz-
pontba, ahonnan az Apollo-program keretében 
útnak indult Neil Armstrong Hold-expedíciója. 
Három éjszakai szállás reggelivel Miami Beachen. 
11–12. nap Miami Beach – (Everglades) • Florida 
állam legismertebb üdülőhelye Miami Beach, 
ahol az utolsó néhány nap a kikapcsolódásé. Pi-
henés az óceánparton, vagy fakultatív program: 
kirándulás az Everglades Nemzeti Parkba, ahol a 
lápvilágban élő őshonos 300 madárfaj mellett ali-
gátor is rejtőzik a mocsaras vízben. A túra fény-
pontja az aligátor show. 
13. nap Miami Beach – Budapest • Transzfer a re-
pülőtérre, hazautazás repülőgéppel, átszállással 
Budapestre. 
14. nap Budapest • Hazaérkezés a menetrend 
szerint.

A részletes árakról, programleírásról a QR-kód beolvasásával,  
vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Toronto, New York – Orlando és Miami – Budapest útvonalon, turista osztályon, 
1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 12 éjszakai szállás 
középkategóriájú (helyi standard) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, programok leírás 
szerint a szükséges belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA-engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), eTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor az ügyintézési díj 10 000 Ft/fő),
 fakultatív programok, borravalók, baleset, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
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USA – A TITOKZATOS DÉL  

1. nap Budapest - Atlanta • Elutazás Budapestről 
Atlantába repülőgéppel, átszállással. Érkezést kö-
vetően transzfer a szállodába. Két éjszakai szállás 
reggelivel Atlantában.
2. nap Atlanta • Városnézés Atlantában, ismer-
kedés a város leghíresebb szülöttével, Margaret 
Mitchell-lel, az Elfújta a Szél írójával. Látogatás a 
Road to Tara múzeumban és a Stately Oaks ül-
tetvényen, melyről a híres birtokot, Tarát min-
tázta az írónő. Itt a film számos relikviája meg-
tekinthető. 
3. nap Atlanta – Augusta - Charleston • Utazás 
Augustába, mely a dél második legrégebbi városa. 
Délután Charleston felfedezése, séta a macskakö-
ves utcákon, ahol jellegzetes verandás házak búj-
nak meg a mohával benőtt tölgyek takarásában. 
Este fakultatív program: lovaskocsikázás a belvá-
rosban. Két éjszakai szállás reggelivel Charleston 
környékén.
4. nap Charleston • Charleston óvárosának meg-
tekintése után látogatás a Boone Hall ültetvé-
nyen, amelynek többszáz éves tölgyek övezte sé-
tánya a dél szimbóluma, s számos híres filmben 
szerepelt. 
5. nap Beaufort - Savannah • Port Royal szigeten 
található Beaufort városka érintése, amely jelleg-
zetes, épségben megőrzött háború előtti építé-
szetének köszönhetően a Forrest Gump film 
helyszínéül is szolgált. Délután Savannah-ban vá-
rosnézés a gondosan megőrzött többszáz éves 

A varázslatos Dél – becenevén Dixie – színeivel, hangulatával, ízeivel, el-
söprő zenéjével, látható és tapintható történelmével és kultúrájával el-
ső pillantásra levesz a lábáról. Az elbűvölő régi városkák, valamint Atlan-
ta, New Orleans és a napsütötte Florida mellett nem maradhatnak ki a 
programból az Elfújta a szél és Forrest Gump ismerős tájai sem.
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2023. április 23. – május 4. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 879 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 499 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

épületek között, látogatással a hajdani folyóparti 
gyapotraktárakban, melyek ma üzletekként és 
éttermekként szolgálnak. Szállás reggelivel Sa-
vannah környékén.
6. nap St. Augustine – Tallahassee • Utazás Flori-
dába, pihenő a 1565-ben spanyolok által alapított, 
elbűvölő St. Augustine városkában. Ez az Egye-
sült Államok legrégebbi ma is lakott európaiak 
által alapított városa és kikötője. Szállás reggelivel 
Tallahassee-ban.
7. nap Pensacola • Továbbutazás a Mexikói-öböl 
partján: ismerkedés az 1599-ben alapított Pensa-
colával, melynek több mérföld hosszú homokos 
partvonalán hófehér homok és kristálytiszta vízű 
strand nyújt kikapcsolódást. Két éjszakai szállás 
reggelivel a Pensacola Beach-i szállodában.
8. nap Pensacola üdülőhelye • Pihenés a floridai 
tengerparton. 
9. nap Mobile - New Orleans • Továbbutazás Mo-
bile-ba, az 1702-ben alapított jelentős alabamai 
kikötővárosban. Délután érkezés a kreol kultúra 
központjába New Orleansba, a jazz fellegvárába, 
ahol az építészetet és a gasztronómiát máig 
meghatározzák a spanyol, francia, karibi, afrikai és 
angolszász gyökerek. Fakultatív program: dixie-
land zenés vacsora egy folyami hajón. Két éjsza-
kai szállás reggelivel New Orleansban.
10. nap New Orleans • Séta a francia negyedben, 
a Bourbon Streeten, ahol a szűk utcákat övező 
vas erkélyes házak a város jelképévé váltak. Uta-
zás a hangulatos helyi villamossal, majd délután 
szabadprogram.
11. nap New Orleans - Budapest • Transzfer a re-
pülőtérre és utazás két átszállással Budapestre.
12. nap Budapest • Megérkezés a menetrend szerint.

A részletes árakról, programleírásról a QR-kód beolvasásával,  
vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Atlanta és New Orleans – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás, helyi közép-
kategóriájú szállodák és Inn-nek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok 
belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
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NAGY KÖRUTAZÁS MEXIKÓBAN 
all inclusive üdüléssel Cancúnban

1. nap Budapest - Mexikóváros • Elutazás repü-
lőgéppel, átszállással Mexikóvárosba. Transzfer a 
szállodába. Az áprilisi időpontban elutazás az elő-
ző napon, éjszaka a repülőgépen. Megérkezés a 
reggeli órákban Mexikóvárosba, félnapos város-
nézés. Három éjszakai szállás reggelivel Mexikó-
városban.
2. nap Mexikóváros • Félnapos városnézés Mexi-
kóvárosban; látnivalók: a főtér (Zocalo), mely az 
azték időkben ceremóniák helyszíne volt; itt lát-
ható a spanyol gótikus Metropolitan katedrális, a 
történelmi központ, a szövetségi negyed épüle-
tei; a Nemzeti Palota, az Alameda Park, a Szép-
művészeti Palota (kívülről); a Plaza Garibaldi – a 
„mariachik tere”. Transzfer Xochimilco kerületébe, 
hajókirándulás tarkabarka mexikói hajókon a csa-
tornarendszeren. A program után szabadidő a 
Chapultepec Parkban, az Antropológiai Múzeum 
fakultatív megtekintése az idegenvezetővel (a 
belépő díja kb. M$85/felnőtt, mely a helyszínen fi-
zetendő). Az áprilisi időpontban egész napos ki-
rándulás Teotihuacanba, a világörökség részét 
képező romvárosba. visszatérés a szállodába a ké-
ső délutáni órákban.
3. nap Teotihuacan – Guadalupé • Teotichua-
can megtekintése. Látnivalók: a Nap piramis, a 
Holtak útja, a Hold piramis. Látogatás Guadalu-
pé-ban, az amerikai kontinens legnagyobb bú-
csújáró helyén.
4. nap Mexikóváros - Mérida • Elutazás belföldi 
repülőjárattal Méridába. Városnézés az egykor 
maja városban; látnivalók: a San Antonio-i Szent 
Ildefonso katedrális, a Plaza a Palacio Municipal, a 
Casa de Montejo, a híres Paseo de Montejo – a 
mexikói Champs-Élysées. Két éjszakai szállás reg-
gelivel Méridában.
5. nap Kabah – Uxmal • Kirándulás a Puuc régió 
két legnagyobb városába, Kabah és Uxmal régé-
szeti lelőhelyeire. Főbb látnivalók: Kabah-ban a 
Maszkok Palotája 260 Chaac esőisten-képmással, 
Uxmalban a chultunok, az esővíz felfogására és 
tárolására szolgáló ciszternák. Fakultatív prog-
ram: az Uxmal mellett található Kakaó Múzeum 
megtekintése idegenvezetővel. (A belépő díja kb. 
M$ 165/felnőtt, mely a helyszínen fizetendő.)
6. nap Chichén Itza • Elutazás a maja kultúra 
legnagyobb és leglátogatottabb romvárosába, 
Chichén Itzába; útközben Izamal, a „sárga város”, 
megtekintése. Chichén Itzában a maja és a tol-
ték idők emlékeinek felfedezése: El Castillo (a 
kastély), a Labdajáték tere, számos templom és 

Íme egy felejthetetlen „kettő az egyben” körutazás! Mexikó lehengerlő 
kulturális emlékeinek felfedezése az azték és maja birodalmaktól a spa-
nyol hódításon át egészen a modern időkig, kalandozások ámulatba ejtő 
természeti látnivalók nyomában, majd all inclusive üdülés Cancún mesés 
tengerpartján. 
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2023. február 5-15. (9 éjszaka), 
április 8-20. (10 éjszaka)
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 099 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 359 000 Ft-tól/fő
Gyermek (12 éves korig) 799 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. december (szilveszter)

tér a hírhedt áldozatok és győztesek emlékeivel. 
Utazás egy cenotéhoz, vagyis beszakadt tetejű 
mészkőbarlanghoz, melynek kristálytiszta vizé-
ben fürdőzésre nyílik alkalom. Továbbutazás 
Cancúnba, a tengerpartra. Az időponttól függő-
en négy- vagy öt éjszakai szállás all inclusive ellá-
tással Cancúnban.
7-9/10. nap Cancún • Üdülés Cancúnban, a Maya 
Riviera központjában, fakultatív programok, ma-
gyarul beszélő idegenvezetéssel:
• Tulum és Xel-Ha – egész napos kirándulás ebéd-
del: Tulum maja romvárosa és Xel-Ha vízi parkjá-
nak élményei, a parkban all inclusive ellátással és 
büféebéddel. 
• Xcaret Park – egész napos kirándulás ebéddel: 
Xcaret tengerparti eco-parkja édes vizű barlangi 
folyóval, búvárkodási lehetőséggel, a történelem, 
a kultúra, a gasztronómia és a természet világá-
hoz kapcsolódó több mint negyven attrakcióval 
nyújt kikapcsolódást. Este ősi maja labdajá-
ték-bemutató és folklór műsor, napközben bü-
féebéd. 
• Isla Mujeres – az „asszonyok szigete” – egész na-
pos kirándulás ebéddel. Strandolás és búvárko-
dás a rövid hajóútra lévő paradicsomi szigeten. A 
hajóút során bár és snackek, a szigeten snorkel 
felszerelés biztosított. A szigeten ebéd.
10/11. nap Cancún - Budapest • Transzfer a repü-
lőtérre, elutazás repülőgéppel Budapestre.
11/12. nap Megérkezés 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, átszállással 
Budapest – Mexikóváros és Cancún - Budapest útvonalon, valamint belföldi repülőjárattal Mé-
rida – Cancún útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkon-
dicionált autóbusszal, 9 vagy 10 éjszakai szállás három- és négycsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban reggelivel, Cancúnban all incusive ellátással, a körutazásban leírt programok és 
kirándulások a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, borravalók.
A megadott ár a februári időpontra vonatkozik. 
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A MAJA MEXIKÓ
mini körutazás és all inclusive üdülés a Yucatán-félszigeten

1. nap Budapest - Cancún • Elutazás Budapestről 
repülőgéppel Cancúnba (idegenvezetői kíséret 
nélkül). Transzfer a szállodába. Szállás reggelivel 
Cancún városban.
2. nap Rio Lagartos – Ek Balam - Valladolid • Uta-
zás a Yucatán-félsziget közepe felé ősi kis falva-
kon át, ahol az igazi Mexikó mindennapi élete lát-
ható. A Rio Lagartos természetvédelmi területen 
hajókirándulás a lagúnán. Frissítő fürdő egy ter-
mészetes forrásnál. Továbbutazás Ek Balam régé-
szeti lelőhelyére, majd Valladolid gyarmati váro-
sába. Két éjszakai szállás reggelivel Méridában. 
3. nap Uxmal • Elutazás Uxmalba, a maják alapí-
totta lenyűgöző romvárosba. Egyik legkiemelke-
dőbb látnivalói a chultunok, az esővíz felfogására 
és tarolására épített ciszternák. A Kakaó Múzeum 
megtekintése, majd utazás egy maja kisvárosba, 
ahol a helyi piac meglátogatása. 
4. nap Chichén Itza – Playa del Carmen/Riviera 
Maya • Elutazás Chichén Itzába, a maja civilizáció 
legjelentősebb romvárosába; útközben Izamal 

A Yucatán–félsziget partvidékén egyedülálló a vakítóan fehér homok és a tür-
kizkék óceán kombinációja. A páratlan régészeti lelőhelyek, az északi maja in-
diánok emlékei szinte karnyújtásnyira fekszenek innen. A látni- és felfedezni 
valókban bővelkedő körutazás tengerparti üdüléssel egészül ki a fantasztikus 
all inclusive szállodák egyikében.
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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 – Cancún - Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a köru-
tazás alatt légkondicionált autóbusszal, 3 éjszaka középkategóriájú (helyi négycsillagos) szál-
lodák kétágyas szobáiban reggelivel Cancún városban és Méridában, 6 éjszaka a választott 
négy-, vagy ötcsillagos tengerparti szálloda kétágyas szobáiban all incusive ellátással, a leírás 
szerinti programok és kirándulások a szükséges belépőkkel, a körutazás során helyi magyar 
idegenvezető, az üdülés során magyar asszisztencia. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a februári és márciusi időpontokra vonatkozik. 

2023. február 26. – március 8., március 12-22. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 999 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 229 000 Ft-tól/fő
Gyermek ár (12 éves korig) 899 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2023. november

megtekintése. Chichén Itzában az ősi maja és a 
tolték idők emlékeinek felfedezése a Kukulkan 
(Tollaskígyó) piramissal és a Labdajáték terével. 
Hat éjszakai szállás all inclusive ellátással választ-
ható négycsillagos szállodában Playa del Carme-
nen vagy ötcsillagos szállodában a Riviera Mayán. 
5-9. nap Playa del Carmen/Riviera Maya • Pihe-
nés és all inclusive ellátás a választott szállodá-
ban, a mexikói Yucatán-félsziget hófehér homo-
kú tengerpartján. Fakultatív programok helyi 
magyar nyelvű idegenvezetéssel:
• Tulum – Xel-Ha park – egész napos kirándulás 
ebéddel: Tulum maja romvárosa és Xel-Ha vízi 
parkjának élményei, a parkban all inclusive ellá-
tással és büféebéddel. 
• Xcaret Park – egész napos kirándulás ebéddel: 
Xcaret tengerparti eco-parkja édes vizű barlangi-
folyóval, búvárkodási lehetőséggel, a történelem, 
a kultúra, a gasztronómia és a természet világá-
hoz kapcsolódó több mint negyven attrakcióval 
nyújt kikapcsolódást. Este ősi maja labdajá-
ték-bemutató és folklór műsor, napközben bü-
féebéd. 
• Isla Mujeres – az asszonyok szigete – egész na-
pos kirándulás ebéddel: A paradicsomi Isla Muje-
res Cancún partjaitól rövid hajóútra a legszebb 
strandokkal és búvárkodási lehetőséggel várja a 
látogatókat. A hajóút során bár és snackek, a szi-
geten snorkel felszerelés biztosított. A szigeten 
ebéd.
• Cobá és cenote – egész napos kirándulás ebéd-
del: kirándulás a dzsungelben megbújó Cobá ása-
tási területére, hagyományos maja ebéd, ismer-
kedés a maják mindennapi életével. Délután 
látogatás egy cenotéhez, amely egyedülálló szép-
ségű, földalatti folyók táplálta természetes kút. 
10. nap Cancún - Budapest • Reggeli után transz-
fer a cancúni repülőtérre. Elutazás repülőgéppel 
Budapestre.
11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.
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COSTA RICA 
FELHŐERDŐK, VULKÁNOK ÉS GAZDAG PARTOK 

1. nap Budapest – San José • Elutazás repülőgép-
pel, átszállással San Joséba. Megérkezés késő dél-
után, transzfer a szállodába. Szállás San Joséban.
2. nap San José – Tortugero Nemzeti Park • Korai 
elutazás autóbusszal Cano Blanco városába, 
ahonnan az út folyami hajóval folytatódik az észa-
kon, az ország karib-tengeri partján fekvő Tortu-
gero Nemzeti Park területére. A kb. másfél órás 
hajóút során a természet és a békés vízi világ 
szépségei láthatók. Délután az oázishoz hasonla-
tos, a tenger felől megközelíthető Tortugero vá-
roska megtekintése. Két éjszakai szállás reggeli-
vel, ebéddel és vacsorával jellegzetes, helyi 
lodge-ban.
3. nap Tortugero Nemzeti Park • Kora reggel ki-
rándulás csónakkal a Tortugero Nemzeti Park 
csatornáin. A helyi élővilág különleges fajai, ma-
darak, majmok, lajhárok, krokodilok és kajmánok, 

Costa Ricát a Föld egyik legboldogabb országaként tartják számon, s ez 
nem meglepő az ország természeti adottságait látva. A kicsiny országban 
szinte karnyújtásnyira vannak egymástól a szépségek: két csodás tenger-
part, nemzeti parkok, védett erdők, természeti világörökségek, vulkánok.
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2023. február 20. – március 2.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 299 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 699 000 Ft-tól/fő
Gyermek pótágyon (10 éves) 979 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. november-december

és olyan veszélyeztetett állatok, mint a lamantin, 
a tapír és a jaguár is élnek itt. Később gyalogtúra 
a nemzeti park ösvényein, az érintetlen esőerdő-
ben. A délután szabad. 
4. nap Tortuguero – La Fortuna • Utazás hajóval 
vissza Cano Blancóba, majd onnan autóbusszal 
az ország középső részén emelkedő Arenal vul-
kánhoz, La Fortunába. Délután fakultatív prog-
ram: betekintés a csokoládékészítés rejtelmeibe. 
A 2 és fél órás program során bemutatásra kerül 
a csokoládé ősi maja és azték kultúrában betöl-
tött szerepe és a kakaó feldolgozásának történe-
te. A bemutató helyszíne a függőhídon megkö-
zelíthető Tirimbina esőerdő. Útközben ebéd. Két 
éjszakai szállás reggelivel La Fortuna és az Are-
nal vulkán közelében.
5. nap Arenal vulkán • Reggeli után látogatás az 
Arenal Vulkán Nemzeti Parkban. Kb. 2 órás gya-
logtúra a vulkánnál, amely során az 1968-as láva-
kitörés nyomai is láthatók. Útközben ebéd. A dél-
után további részében szabadprogram. 
6. nap La Fortuna - Monteverde • Reggeli után 
átkelés az Arenal-tavon hajóval Monteverdébe, a 
felhőerdők hazájába. A hegyvidéki esőerdő fái itt 
folyamatosan felhőkbe burkolódznak, mely jelen-
ség a meleg óceáni szelek páralecsapódása miatt 
van. Szállás reggelivel Monteverdében.
7. nap Monteverde – Manuel Antonio • Kirándu-
lás a Monteverde felhőerdő természetvédelmi te-
rületére, mintegy 1400 méteres tengerszint felet-
ti magasságba. A páratlan környezet több száz 
madárfaj – köztük a világ legnagyobb quetzal po-
pulációja - és több mint száz állatfaj otthona. Dél-
után transzfer autóbusszal a csendes-óceáni 
partvidékre, az ország középső részére, Manuel 
Antonio festői tengerpartjára. Útközben ebéd. 
Három éjszakai szállás reggelivel a Manuel Anto-
nio Nemzeti Park és a tengerpart közelében lévő 
szállodában.
8-9. nap Manuel Antonio • Pihenés a szállodá-
ban, vagy a tengerparton. Fakultatív programok: 
• Kirándulás a Manuel Antonio Nemzeti Parkba 
ebéddel
Két és fél órás gyalogtúra a dús növényzetű, gaz-
dag állatvilágú Manuel Antonio Nemzeti Park-
ban; ismerkedés a belső erdők egzotikus növény- 
és állatvilágával. A park óceánparti szakaszainál 
fürdési lehetőség.
• Félnapos kajakozás búvárkodási lehetőséggel 
(snorkel): tengeri kajakozás Costa Rica legszebb 
partmenti szakaszán a közeli szigetek vízi élővilá-
gának felfedezésével. Választható egy- vagy két-
személyes kajak.
• Katamarán kirándulás ebéddel: egy kellemes 
nap az Ocean King katamarán fedélzetén teljes 
ellátással, italfogyasztással. A hajó kiköt Biesanz 
Beach-en, ahol lehetőség van megmártózni a 
kristálytiszta vízben. 
10. nap San José – Budapest • Reggel utazás San 
Joséba, Costa Rica fővárosába. Informatív autó-
buszos városnézést követően transzfer a repülő-
térre. Elutazás repülőgéppel a késő délutáni órák-
ban, átszállással Budapestre.
11. nap Budapest • Megérkezés 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, átszállással 
Budapest – San José – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetve a program szerint hajóval, 9 éjszakai szál-
lás helyi négycsillagos szállodák és középkategóriájú lodge kétágyas szobáiban reggelivel, 2 
vacsora és 5 ebéd, a leírás szerinti programok, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, borrravalók.
A megadott ár a februári időpontra vonatkozik. 
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KUBAI MOZAIK – ÜDÜLÉSSEL VARADERÓN

1. nap Budapest – Havanna • Kora reggel eluta-
zás Budapestről Havannába repülőgéppel, át-
szállással. Érkezés este. Három éjszakai szállás 
reggelivel Havannában. 
2. nap Havanna • Panoráma városnézés Havan-
nában; látnivalók: a Kapitólium, a Paseo villái, a 
Malecón tengerparti sétánya, a Plaza San Fran-
cisco, a Tőzsdepalota, az Assisi Szent Fe-
renc-templom. A Havanna Club Rum Múzeum-
ban ismerkedés a rumkészítéssel, kóstolással. 
Séta az óvárosban: a Plaza de Armas, a Kormány-
zói palota, a Katedrális tér, a Plaza Vieja, a Hotel 
Ambos Mundos (kívülről), a La Bodeguita del Me-
dio. Old timer autókkal a város további látnivalói-
nak felfedezése: a Forradalom tere, a Jose Marti 
emlékmű, a Forradalmi Múzeum kívülről. Útköz-
ben ebéd.
3. nap Havanna – Vinales-völgy • Egész napos ki-
rándulás Pinar del Rio tartományba. Látnivalók: a 
világörökség részét képező festői Vinales-völgy, a 
szivarkészítés titkai egy dohányültetvényen; a 
Mural de la Historia gigantikus sziklafestményei. 
Szabadidő. Útközben ebéd.  
4. nap Havanna – Guama – Cienfuegos – Trini-
dad • Utazás a Zapata-félszigeten lévő nemzeti 
parkba, Guamába, ahol Kuba legnagyobb kroko-
dilfarmja található. A következő állomás Cien-
fuegos gyarmati városkája, az UNESCO Világörök-

Kuba külön fogalom, egy élő legenda, 
varázsa megfoghatatlan. Gyarmati vá-
rosai nem változtak az idők során, han-
gulatuk és építészetük lenyűgöző. A 
mesés szépségű strandokon kívül ér-
demes a sziget belsejében is barangol-
ni, ahol sziklák, hegyek, zöldellő dohá-
nyültetvények fedik fel titkaikat.
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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 
– Havanna – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
a körutazás során légkondicionált autóbusszal, Havannában  3 éjszakai szállás helyi négy-
csillagos, valamint Trinidadban és Varaderón 2-2 éjszakai szállás helyi négy- és ötcsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, Havannában reggeli, a körutazás alatt 3 ebéd, Trinidadban és 
Varaderón all inclusive ellátás, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: kubai turistakártya (vízum) díja (a katalógus nyomdába 
adásakor ára 12 000 Ft/fő), helyszínen fizetendő szervizdíj (kb. 40 EUR/fő), fakultatív prog-
ram, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. április 24. – május 2.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 119 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 279 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. december

ség része. Látnivalók (kívülről): a Palacio de Valle 
palota, a katedrális, a Jose Marti tér a régi Thomas 
Terry színház.  Útközben ebéd. Két éjszakai szállás 
all inclusive ellátással Trinidad del Marban.
5. nap Trinidad • Félnapos városnézés a több 
mint ötszáz éve alapított kubai városban; látniva-
lók: a La Santissima Trinidad tér, a Plaza Mayor, a 
Contra Bandido-torony, a Canchanchara bár. Dél-
után pihenés a Karib-tenger partján all inclusive 
ellátással.
6. nap Trinidad – Santa Clara – Varadero • Eluta-
zás Varaderóra. Útközben megálló a cukormal-
mok völgyében egy cukornádültetvényen, majd 
Santa Clarában a Che Guevara Emlékmúzeum-
nál. Délután a szállás elfoglalása Varaderón, all 
inclusive ellátással.
7. nap Varadero – (Cayo Blanco) • Pihenés a 
tengerparton all inclusive ellátással, sportolási 
lehetőségekkel. Fakultatív program: egész na-
pos katamarán kirándulás Cayo Blanco szige-
tére delfines programmal.
8. nap Varadero – Havanna • Kijelentkezés, ebéd, 
majd utazás a havannai repülőtérre. Késő este ha-
zautazás repülőgéppel,  átszállással Budapestre.
9. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a ké-
ső délutáni órákban.
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Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.

Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

Foglalja le adriai szálláshelyét 
a horvat.utazas.hu honlapon!

…mert biztosan utazik!
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RIO DE JANEIRO 
ÉLMÉNYEK A CARIOCÁK VÁROSÁBAN 

1. nap Elutazás repülőgéppel, átszállással Rio de 
Janeiróba. Megérkezés az esti órákban. Transzfer 
a szállodába. Öt éjszakai szállás reggelivel a Copa-
cabana-Leme városrészben fekvő négycsillagos 
óceánpart közeli szállodában.
2. nap Félnapos városnézés; látnivalók: a Centro 
városrész a Szent Sebestyén-katedrálissal; pillan-
tás a Maracana stadionra és a Sambadrome-ra; a 
Cinelandia negyedben a Municipial Színház és a 
Nemzeti Könyvtár (kívülről); a 2016-os Olimpiára 
megépített Porto Maravilha, az olimpiai sétány és 
a Mauá tér Eduardo Kobra street art művész alko-
tásával, az Etnias-szal. Naplementekor Caipirin-
ha-készítés és brazil tánclecke a szálloda tetőtera-
szán. A program közben ebéd.
3. nap Egész napos kirándulás Rióban a város két 
emblematikus látnivalójával: a Corcovado és a te-
tején található Megváltó Krisztus szobor, majd a  
Cukorsüveg-szikla megtekintése. A program köz-
ben ebéd.
4. nap Szabadprogram. Fakultatív program: 
dzsiptúra a Tijuca-esőerdőbe, mely a világ legna-
gyobb városi esőerdeje.  Jellegzetes brazil feijoa-
da ebéd a Casa da Feijoada étteremben, mely a 
város egyik leghíresebbje.  Ebéd után a híres Ipa-
nema part meglátogatása; rövid megálló egy 
italra a legendás hírű Garota de Ipanema bárban, 
ahol az Ipanemai lány című című sláger született.  
5. nap Szabadprogram. Fakultatív program: lá-
togatás egy szambaiskolába, ahol a karnevál ku-
lisszái mögé nyerhetnek bepillantást az utazók. 
A kb. 1,5-2 órás program során az egyik vezető 
szambaiskolába látogatva a szamba történeté-
ről, a karneválok múltjáról és jelenéről és egyéb 
érdekességekről kapnak tájékoztatást. Este fa-
kultatív program: grillvacsora a Churrascaria 
Palace étteremben, majd bossa nova-est a Rio 
Scenariumban. 
6. nap Délben kijelentkezés a szállodából. Sza-
badprogram, vásárlási lehetőség, ebéd egyéni-
leg. Délután transzfer a repülőtérre, elutazás re-
pülőgéppel, átszállással Budapestre.
7. nap 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, átszállással 
Budapest – Rio de Janeiro – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
programok és a transzferek alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi négycsil-
lagos óceánpart közeli szálloda kétágyas szobájában reggelivel és 2 ebéddel, a leírás szerinti 
programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 

2023. március 12-18.
Kétágyas szobában 799 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 095 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2023. augusztus, december.

Nincs még egy olyan hely, mint Rio de Janeiro. A város önmagában is tö-
kéletes úti cél: kulturális értékeket, természeti kincseket, világhírű stran-
dokat, a szambát és a bossanovát, izgalmas gasztronómiai kalandozáso-
kat kínál egyszerre. A emblematikus látnivalók megismerése mellett 
autentikus élmények: a caipirinha-készítés és a szamba lépéseinek elsajá-
títása is vár az utazóra.

Tengerparti üdülések széles választéka az Adrián.
Szállodák, apartmanok, mobilházak.

Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

Foglalja le adriai szálláshelyét 
a horvat.utazas.hu honlapon!

…mert biztosan utazik!
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A TANGÓTÓL A SZAMBÁIG – KÖRUTAZÁS  
ARGENTÍNÁBAN ÉS BRAZÍLIÁBAN

1. nap Budapest - Buenos Aires • Elutazás repü-
lőgéppel, átszállással Buenos Airesbe a délutáni 
órákban.
2. nap Buenos Aires • Megérkezés Buenos Aires-
be a reggeli órákban. Reggeli és felfrissülés a szál-
lodában, majd félnapos autóbuszos városnézés 
Buenos Aires déli látnivalóival: a Plaza de Mayo, a 
rózsaszín ház, az elnöki palota, a Cabildo, a 
neoklasszicista stílusú Metropolitan katedrális, a 
San Telmo negyed, a színes La Boca negyed. Út-
közben ebéd. Négy éjszakai szállás reggelivel Bu-
enos Airesben.
3. nap Buenos Aires • Félnapos városnézés az 
argentin főváros északi látnivalóival: a Retiro és 
Recoleta negyedek; a San Martín tér; az Alvear 
Avenue elegáns üzletei és palotái; a Nuestra 
Señora Del Pilar bazilika (kívülről); a Recoleta te-
mető, ahol Eva Peron sírja is áll; a Palermo ne-
gyedben ebéd. Este fakultatív program: vacsora és 
tangó show. 
4. nap Buenos Aires • Egész napos kirándulás 
„Fiesta Gaucha”: látogatás az argentin pampákra. 
Egy jellegzetes argentin farmon ismerkedés a vi-
déki élettel. Házias ebéd argentin grill ételekkel. 
Zenés folklór műsor; a tehénpásztorok (gauchók) 
lovasbemutatója. A program után visszautazás 
Buenos Airesbe. 
5. nap Buenos Aires (Montevideo) • Szabadprog-
ram. Egész napos fakultatív program: kirándulás 
Montevideóba, Uruguay fővárosába. Utazás 
komppal (kb. 2,5 óra) a La Plata folyó torkolatának 
túlpartjára, Uruguay-ba.  Ebéd, majd panoráma 
városnézés; látnivalók: a Plaza Independencia fő-
tere José Gervasio Artigas generális márvány-
szobrával; a Palacio Salvo; a Solis Színház; a régi és 

Fantasztikus városok, egzotikus tájak, fülbemászó dallamok kísérik az 
utat a változatos szépségeket felvonultató körutazáson. Buenos Aires 
európai hangulatú városa, a vidéki Argentína, a lélegzetelállító Iguas-
su-vízesés, Rio de Janeiro pezsgő hangulata mellett a tangó és a szam-
ba ritmusai és a helyi gasztronómia remekei teszik teljessé a programot.
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2023. április 28. – május 9.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 399 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 619 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2023. október

új városrész további jeles épületei. Szabadidő vá-
sárlásra, visszatérés komppal a La Plata folyón 
Buenos Airesbe. 
6. nap Buenos Aires - Iguassu-vízesés • Transzfer 
a repülőtérre, elutazás az Iguassu-vízeséshez re-
pülőgéppel. Érkezés az argentin oldalra. Az ar-
gentin oldal vízeséseinek megtekintése kisvonat-
tal és gyalogosan. A kilátó pontokról az ördögtorok 
zuhatag csodálható meg. Útközben ebéd. Két éj-
szakai szállás reggelivel Iguassuban, a brazil olda-
lon. 
7. nap Iguassu-vízesés • Kirándulás a brazil oldal 
vízeséseihez ebéddel. Fakultatív program: Macu-
co-szafari kirándulás – utazás motorcsónakokkal 
a vízesések közelébe. Este fakultatív program: 
grill büfévacsora egy tipikus brazil étteremben, 
melyet folklór show műsor követ. 
8. nap Foz do Iguacú – Itaipu – Rio de Janeiro • 
Reggeli után panoráma városnézés Foz do Igua-
cuban, majd az Itaipu-gát vízerőműnél. A hét ki-
lométer hosszú, mérnöki bravúrnak is beillő épít-
mény hosszan kígyózó gátrendszere és a 
lezúduló víz lenyűgöző látványt nyújt. Ebéd, majd 
transzfer a repülőtérre, elutazás Rio de Janeiro vá-
rosába. Transzfer a szállodába. Négy éjszakai szál-
lás reggelivel Rio de Janeiróban, a Copacabanától 
séta távolságra lévő szállodában.
9. nap Rio de Janeiro • Délelőtt félnapos városné-
zés; látnivalók: a Centro városrész a Szent Sebes-
tyén-katedrálissal; pillantás a Maracana stadionra 
és a Sambadrome-ra; a Cinelandia negyedben a 
Municipial Színház és a Nemzeti Könyvtár (kívül-
ről).  Ezt követően a riói botanikus kert megtekin-
tése. Útközben ebéd. 
10. nap Rio de Janeiro • Egész napos kirándulás 
Rióban a város két emblematikus látnivalójával: a 
Corcovado és a tetején található Megváltó Krisz-
tus szobor, majd a Cukorsüveg-szikla megtekin-
tése. Útközben ebéd. Este fakultatív program: 
grillvacsora a Churrascaria Palace étteremben, 
majd bossa nova-est a Rio Scenariumban. 
11. nap Rio de Janeiro (Petropolis) • Egész napos 
szabadprogram Rio de Janeiróban. Fakultatív 
program: egész napos látogatás Petropolisban 
ebéddel. Petropolis, a Riótól autóbusszal két órára 
lévő lenyűgöző „császári város” az 1800-as években 
az uralkodócsalád nyári rezidenciájául szolgált. 
12. nap Rio de Janeiro - Budapest • A délelőtt 
szabad. Kijelentkezés a szállodából. Fakultatív 
program:  utazás Rio egyik legújabb városrészé-
be, a 2016-os Olimpiára megépített Porto Maravil-
hához, ahol az olimpiai sétány és a Mauá tér 
Eduardo Kobra street art művész alkotásával, az 
Etnias-szal látható. Ezt követően látogatás egy 
szambaiskolába, ahol a karnevál kulisszái mögé 
nyerhetnek bepillantást az utazók. A kb. 1,5-2 órás 
program során az egyik vezető szambaiskolába 
látogatva a szamba történetéről, a karneválok 
múltjáról és jelenéről, és egyéb érdekességekről 
kapnak tájékoztatást. A program ebédet is tartal-
maz. Transzfer a repülőtérre, elutazás repülőgép-
pel, átszállással Budapestre. 
13. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a 
menetrend szerint a délutáni/esti 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, átszállással 
Budapest – Buenos Aires és Rio de Janeiro - Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjára-
tokkal Buenos Aires – Iguazú – Rio de Janeiro útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott pogy-
gyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, 7 ebéddel a leírás szerint, programok és kirándulá-
sok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 
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NAGY KÖRUTAZÁS PERUBAN 
Az inkák szent földje, júniusban az Inti Raymi fesztivállal

1. nap Budapest - Lima • Reggel elutazás Buda-
pestről repülőgéppel, átszállással Limába. Meg-
érkezés a délutáni órákban, transzfer a szállodá-
ba. Szállás Limában. 
2. nap Lima – (Nazca-vonalak) – Paracas • Hajnal-
ban utazás autóbusszal a kb. 300 km-re fekvő Ica 
városába. Fakultatív program: utazás kisrepü-
lőgéppel a Nazca- vonalakhoz (kb. 1 óra 10 perces 
program). A programot nem választók a Javier 
Cabrera tudományos múzeumot tekintik meg, 
ahol a térség ritka régészeti leletei láthatók. Ebéd 
és egy helyi borgazdaság meglátogatása, ahol a 
pisco szőlőpárlat készítése ismerhető meg. A ren-
delkezésre álló idő függvényében fakultatív prog-
ram: buggytúra a huacachinai sivatag homokdű-
néin. Transzfer Paracasba, ahol szállás reggelivel.
3. nap Paracas – Ballestas-szigetek – Lima – 
Arequipa • Utazás motoros kishajókkal a Kis Ga-
lapagosnak is nevezett Ballestas- szigetekhez, 
ahol ritka tengeri madárfajok, sőt, néha oroszlán-
fókák és Humboldt-pingvinek is láthatók. Transz-
fer Limába, útközben ebéd. Délután elutazás re-
pülőgéppel Arequipába. Szállás reggelivel 
Arequipában.
4. nap Arequipa - Colca • Városnézés Arequipá-
ban, látnivalók: a Szent Katalin-kolostor, a kated-
rális, a monumentális főtér, a Jezsuita templom, a 
Carmen Alto kilátópont. Továbbutazás autóbusz-
szal Colcába. Útközben hideg ebéd csomag. Szál-
lás reggelivel Colcában.
5. nap Colca Canyon - Puno • Utazás a 3400 mé-
teres magasságban fekvő Colca Canyonhoz, ahol 
kis szerencsével az igen ritka kondorok köröző 
röpte is megfigyelhető. Az út olyan festői, tipikus 
perui városkákat is érint, mint Pinchillo, Maca, 
Achola, Yanque és Chivay. Útközben ebéd. Két éj-
szakai szállás reggelivel Puno városában.    
6. nap Puno – Titicaca-tó • Délelőt kirándulás ha-
jóval a 3821 méteres magasságban fekvő Titica-
ca-tavon. Látogatás az Uros-szigeteken, az uros 
indiánok által nádból épített szigeteken, melyek 
a tavon lebegnek és otthonként szolgálnak az itt 
élők számára. Útközben ebéd. Délután pihenés 
vagy a punói Koka Múzeum megtekintése az ide-
genvezetővel.
7. nap Puno - Cuzco • Elutazás autóbusszal Cuzcó-
ba (kb.380 km). Az út során az inka kultúra további 
kincsei láthatók: a Pukara komplexum, a 4335 mé-
teres magasságban található La Raya hágó, a 
Raqchi templom, az Andahuaylillas templom. Út-
közben ebéd. Az időponttól függően három vagy 
négy éjszakai szállás reggelivel Cuzcóban.

Dél-Amerika legtitokzatosabb országában a hatalmas Andok fenséges 
láncolata, az indiánok piros pozsgás mosolya, az inkák nyers kőépítmé-
nyei, az ízek, a színek, a csend hangjai mind egy-egy pillanatkép az emlé-
kezet számára arról, hogy itt és most egy nem mindennapi ország látni-
valóinak vagyunk tanúi. 
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2023. április 27. – május 7. (10 éjszaka), 
június 15-26. (11 éjszaka)
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 519 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 750 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: Peru-Bolívia körutazás  
2023. augusztus 31. - szeptember 13.

8. nap Szent völgy – Pisac – Cuzco • Délelőtt ki-
rándulás a szent völgybe, ahol az Urubamba, az 
inkák szent folyója folyik; Pisac falu felkeresése az 
indián piaccal. A Cuzco környéki régészeti köz-
pont megtekintése: Sacsayhuaman, a villám 
temploma, Puca Pucara, Kenko és Tamboma-
chay inka fürdői. Városnézés Cuzcóban; látniva-
lók: a Plaza de Armas a híres katedrálissal; a kolo-
niális épületek és a szűk kis utcácskák; a 
Koricancha templom. Este vacsora és folklór 
táncbemutató. 
9. nap Cuzco – Machu Picchu • Kora reggel 
transzfer a Poroy vasútállomásra, utazás az An-
dok vonulata mentén panoráma vonattal Aguas 
Calientesbe, majd onnan autóbusszal a tenger-
szint felett 2400 méterrel található híres perui 
templomváros, a Machu Picchu romjaihoz. A 
romváros megtekintése perui vezetővel. Délután 
visszautazás vonattal Cuzcóba. Útközben ebéd.
10. nap/június Napisten-ünnep: Inti Raymi fesz-
tivál a szent völgyben • Az inkák legfontosabb 
vallási ünnepét, az Inti Raymi-t, azaz a Napisten 
ünnepét minden évben június 24-én ünneplik 
Cuscóban és Sacsayhuamanban jelmezes, álar-
cos ünnepséggel és felvonulással. Az ünnepség 
egész napos megtekintése. Autóbuszos transzfer 
Sacsayhuamanba, a fő ceremónia helyszínére, 
ahol ülőhelyek biztosítottak. Napközben hideg 
ebéd csomag. Szállás reggelivel Cuzcóban. 
10. nap/április, 11. nap/június Cuzco - Lima • 
Transzfer a repülőtérre, elutazás repülővel Limába. 
Délután szabadprogram, vagy fakultatív prog-
ram: látogatás a limai aranymúzeumban idegen-
vezetővel.Vacsora és szállás reggelivel Limában.
11. nap/április, 12. nap/június Lima - Budapest • 
Városnézés Limában; látnivalók: a Plaza Mayor– a 
főtér; a katedrális; az óváros házai fedett, Mudéjar 
stílusú balkonjaikkal; a San Francisco-kolostor és 
katakombái; a Miraflores és San Isidro negyedek;
a közeli óceánpart. Ebéd, majd transzfer a limai 
repülőtérre, elutazás repülőgéppel, átszállással 
Budapestre.
12. nap/április, 13. nap/június Megérkezés Bu-
dapestre 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, átszállással 
Budapest – Lima – Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjárattal Cuzco – Lima útvona-
lon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt autóbusszal, valamint Po-
roy - Aquas Calientes között panoráma ablakos vonattal, az áprilisi időpontban 10, a júniusi 
időpontban 11 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanzióval 
(reggeli, 8 vagy 9 ebéd, 2 vacsora), programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás, borravalók.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 
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ECUADOR, AMAZÓNIA 
ÉS A GALÁPAGOS-SZIGETEK
Egyenlítői kalandok az egész családnak 

1. nap Budapest – Quito • Elutazás reggel Quitó-
ba repülőgéppel, átszállással. Megérkezés a dél-
utáni órákban. Transzfer a quitói szállodába, akkli-
matizálódás a 2850 méteres magassághoz. 
Vacsora és szállás Quitóban.
2. nap Quito – Amazónia • Utazás az amazóniai 
esőerdő felé autóbusszal, majd motoros kenuval 
Tenába (kb. 6 órás út). Köszöntést és rövid eligazí-
tást követően a szoba elfoglalása, majd piran-
ha-halászat. Vacsora a lodge-ban. Éjjel 45 perces 
fakultatív séta a lodge körül. Két éjszakai szállás 
teljes ellátással a dzsungelben, ecolodge típusú 
szálláshelyen. 
3. nap Dzsungel • Délelőtt gyalogtúra az esőer-
dőben. Délután a helyi őslakos amazóniai kichwa 
indián közösség felkeresése, akik életmódjukról, 
szokásairól mesélnek. A program után kipróbál-
ható a fánkozás (tubing) a Napo-folyón. Visszaté-
rés a lodge-ba, búcsú-tábortűz. 
4. nap Dzsungel – Baños • Hajnali madárles a 
dzsugelben. Visszatérés motoros kenukkal Santa 
Rosába, ahonnan továbbutazás autóbusszal 
Bañosba. Útközben Ecuador legszebb vízesései 
közül is látható néhány. Rövid utazás a Tarabita 
felvonóval, festői kilátással. A nap végén érkezés 
Bañosba. A rendelkezésre álló idő függvényében 
látogatás a 2660 méteres magasságban, egy sza-
kadék szélén álló La Casa Del Árbolhoz, ahol a „vi-
lágvége” hinta is található (saját felelősségre ki-
próbálható). Útközben vacsora. Szállás reggelivel 
Bañosban.
5. nap Baños – Quilotoa • Utazás a 3914 méterrel 
a tengerszint felet fekvő Quilotoa-lagúnához, 
amely a kialudt Quilotoa-vulkán kráterében talál-
ható. Szabadidő ebédre, majd kétórás gyalogtúra 
a tó partján. Transzfer a hacienda típusú szállás-
helyre, vacsora. Szállás reggelivel Quilotoa kör-
nyékén.
6. nap Quilotoa – Cotopaxi – Quito • Utazás Qui-
to irányába. Megálló a Cotopaxi Nemzeti Park-
ban. Másfél órás túrázás a  Limpiopungo-lagúna 
körül, mely 3 890 méterrel a tengerszint felett fek-
szik. Útközben ebéd. Szállás reggelivel Quitóban.
7. nap Galápagos-szigetek – Santa Cruz-sziget • 
Reggel transzfer Quito repülőterére, utazás helyi 
repülőjárattal Baltrára. Megérkezés után utazás a 
rövid kompútra lévő Santa Cruz-szigetre. Kirán-
dulás a Santa Cruz hegyvidékre, ahol az óriástek-
nősök figyelhetők meg természetes környeze-
tükben. Útközben ebéd. Utazás Puerto Ayora 
városába, szabadidő. Két éjszakai szállás reggeli-
vel Puerto Ayorában.
8. nap Santa Cruz-sziget • Délelőtt kirándulás a 
Tortuga-öbölbe (kb. egyórás gyalogtúra). Tengeri 
iguánák, zátonycápák, változatos vízimadarak 
tartoznak többek között az öböl színpompás la-
kói közé. Szabadidő pihenésre, ebédre. Délután 
látogatás a Fausto Llerena teknősközpontban, 
majd a Charles Darwin Kutatóállomásra.  Vacsora. 
9. nap Santa Cruz – Floreana – Isabela • Kora reg-
gel elutazás motorcsónakkal Floreana szigetére, 
mely természetes élőhelye többek között a zöld 
tengeri teknősöknek, számos pintyfajnak, kor-
moránoknak, partmenti madaraknak. A kikötő-
ből utazás chivával (félig nyitott helyi busz) Flo-

Ecuador tájain az Amazonas esőerdeje, az Andok vonulata és az óceá-
ni partvidék szépségei az Inka Birodalom és a spanyol gyarmatosítók 
emlékeivel egészülnek ki, s a világon egyedülálló Galápagos-szigetek 
ökológiai ritkaságával. A természet elhivatott rajongóit és a nem min-
dennapi kalandok keresőit várja itt egy életre szóló utazás!
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2023. április 28. – május 12.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 2 499 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 3 100 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 14 fő
Előkészületben: 2023. október

reana-sziget felvidékére, Asilo de La Pazhoz (béke 
menedékhely). Továbbutazás motorcsónakkal 
Isabela szigetére. Puerto Villamilban vízi és szá-
razföldi transzfer a szálláshelyre. Útközben ebéd. 
Szállás reggelivel Puerto Villamilban.
10. nap Isabela • Kirándulás a Las Tintoreras vidé-
kére, ahol többek között tengeri leguán és orosz-
lánfóka kolóniák élnek. Snorkeling lehetőség. 
Délután séta egy gyalogösvényen a Humedales 
(vizes élőhely) néven ismert mangróvék szegé-
lyezte lagúnás vidékre, majd az Isabela teknősne-
velő központba. Transzfer a szállodába; szabad-
idő. Útközben ebéd. Szállás reggelivel Isabela 
szigetén. 
11. nap Isabela – Santa Cruz-sziget • Reggel el-
utazás motorcsónakkal Santa Cruz szigetére, 
Puerto Ayorába. Kora délután az öbölmenti part-
vidék és kisebb szigetek felfedezése kishajóval; 
látnivalók: Camaño szigetecske; a Germans Bay 
(Playa de Los Alemanos); a Szerelem-csatorna 
természeti képződménye; séta a Playa de Los 
Perros felé; a Las Grietas. Vacsora. Szállás reggeli-
vel Puerto Ayorában.
12. nap Baltra – Quito • Reggeli után indulás Balt-
ra repülőterére. Elutazás helyi repülőjárattal Qui-
tóba. Transzfer a szállodába, pihenés és akklima-
tizálódás a nap hátralévő részében. Szabadidő és 
vacsora egyénileg. Két éjszakai szállás reggelivel 
Quitóban.
13. nap Quito – Egyenlítő • Délelőtt városnézés 
Quitóban, a világ legmagasabban fekvő fővárosá-
ban. Látnivalók: a főtér, a Plaza de La Indepen-
dencia, az óváros szűk utcái, a San Francisco és a 
La Compañia gyarmati templomai. Utazás az El 
Panechillo-hegyre, ahol egy 41 méter magas, 
szárnyas Szűz Mária-szobor és a városra nyíló le-

A részletes árakról, programleírásról a QR-kód beolvasásával, 
vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Quito – Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjáratokkal Quito – Baltra – Quito 
útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a helyszínen közlekedés privát busszal, 
Galápagoson az egyes szigetek között transzferek first class kategóriájú jachttal, 13 éjszakai szál-
lás középkategóriájú (helyi négycsillagos) szállodák, valamint hacienda és ecolodge típusú szál-
láshelyen, félpanzióval a leírás szerint,  programok és kirándulások a szükséges belepőkkel, tran-
zitkártya és belépő a Galápagosi Nemzeti Parkba (ára jelenleg: USD 100/fő/nemzeti parki belépő, 
USD 20/fő/tranzitkártya, mértékük előzetes bejelentés nélkül változhat), magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás, borravalók.
A sárgaláz elleni védőoltás felvétele ajánlott! 
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

nyűgöző panoráma látható. Délután látogatás az Egyenlítői Emlékműhöz, a Mitad 
del Mundo-hoz Quitótól kb. 35 km-re. Este különleges ecuadori főzőtanfolyam he-
lyi séffel, majd vacsora. 
14. nap Quito - Budapest • Délelőtt látogatás Quito színes kézműves piacára. 
Transzfer a repülőtérre, elutazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.
15. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.


