
28 ÁZSIA ÁZSIA

DUBAI

1. nap Budapest – Dubai • Elutazás repülőgéppel 
Dubaiba, érkezés késő este. Négy éjszakai szállás 
reggelivel Dubaiban.
2. nap Dubai • Városnézés, látnivalók: régi város-
rész, a helyi fűszer- és aranypiac, utazás vízitaxival 
a Creeken. Fakultatív program: vacsorával egy-
bekötött esti hajókázás a Dubai Creeken hagyo-
mányos arab hajóval. 
3. nap Dubai • Városnézés, látnivalók: a Burj Kha-
lifa, melynek üvegfalú kilátójából 360 fokos pano-
ráma nyílik a városra; hajókázás a Dubai Marinán; 
a Burj Al Arab, a Madinat Jumeirah és a Pál-
ma-szigeten lévő Atlantis The Palm szállodák 
megtekintése kívülről. Megálló a Dubai Mall be-
vásárlóközpontnál, ahol akvárium, víz alatti állat-
kert, és több száz üzlet található; a Dubai Founta-
in szökőkút vízi játékának megtekintése. 
4. nap Dubai • Szabadprogram Dubaiban. Fakul-
tatív programok egyénileg:
• Délelőtt látogatás a Miracle Gardenben, mely a 
„világ legnagyobb virágos kertje” címet viseli.
• Délután sivatagi dzsip szafari, utazás terepjárók-
kal a homokdűnéken, grillvacsorával, hastánc és 
tűztánc bemutatóval a sivatagban.
• Látogatás a világ legnagyobb fedett téma- és vi-
dámparkjában, az IMG Worlds of Adventure él-
ményparkban. mely 140 000 m2-en, négy lenyű-
göző helyszínnel várja a vendégeket.
• Egész napos kirándulás Abu Dhabiba, a Zájed 
Sejk mecset megtekintésével. 
5. nap Dubai – Budapest • Hazautazás repü-
lőgéppel 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 
– Dubai – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, az utazás alatt 
légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobái-
ban reggelivel, leírás szerinti programok belépőkkel, helyszíni idegenforgalmi adó, magyar 
idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik.

2023. április 26-30.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 459 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 549 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2023. november, december

Legyen szó kalandról, gasztronómiáról, vásárlásról, kultúráról 
vagy csak egy „egyszerű” pihenésről, Dubai mindenben a maxi-
mumot nyújtja. Fedezze fel Ön is Dubait: ismerje meg épített, 
természeti és kulturális értékeit!
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CSODÁLATOS EMIRÁTUSOK: 
ABU DHABI ÉS DUBAI

1. nap Budapest – Dubai – Abu Dhabi • Délután 
elutazás Budapestről Dubaiba repülőgéppel, 
majd transzfer. Három éjszakai szállás Abu Dha-
biban félpanzióval. 
2. nap Abu Dhabi • Szabadprogram, pihenés a 
tengerparton vagy választás az alábbi fakultatív 
programok közül: a Ferrari World, a Warner Bros. 
World vagy a Qasr Al Watan elnöki palota és az 
Emirates Palace híres aranyporos capuccinójá-
nak elfogyasztása. 
3. nap Abu Dhabi • Látnivalók: a hófehér Zájed 
sejk mecset, a Corniche Road, az Emirates Palace. 
Fakultatív program idegenvezetés nélkül: a 
Louvre Galéria meglátogatása. 
4. nap Abu Dhabi – Dubai • Utazás autóbusszal 
Dubaiba; látnivalók: a régi városrész, a helyi fűszer- 
és aranypiac, átkelés a Creeken abrával, hagyomá-
nyos vízitaxival, fotószünet a Jumeirah Mecsetnél. 
Este fakultatív program: vacsorával egybekötött 
hajókázás a Dubai Creeken vagy a Marinán. Négy 
éjszakai szállás Dubaiban félpanzióval.
5. nap Dubai • Látnivalók: a Burj Khalifa, melynek 
üvegfalú kilátójából 360 fokos panoráma nyílik a 
városra, hajókázás a Dubai Marinán, a Burj Al Arab 
Hotel, a Madinat Jumeirah Hotel, a mestersége-
sen kialakított Pálma-sziget, az Atlantis The Palm 
szállodával (kívülről), a Dubai Mall bevásárlóköz-
pont, a Dubai Fountain szökőkút zenére koreog-
rafált vízi játékának megtekintése. 
6. nap Dubai – (Omán) • Szabadprogram. Fakul-
tatív program idegenvezetővel: kirándulás a Mu-
szandam-félszigetre, mely Omán északi csücské-
ben található. Kb. 3 órás autóbuszos utazás 
Dibbába, majd dhow hajókirándulás fürdőzési és 
pipás búvárkodási lehetőséggel az Indiai-óceán-
ban, ebéddel a hajón. Fakultatív program ide-
genvezető nélkül: látogatás az IMG Worlds of Ad-
venture élményparkban. 
7. nap Dubai • Délelőtt szabadprogram, vagy fa-
kultatív program idegenvezető nélkül: látogatás 
a Miracle Gardenben. Ebéd a szállodában. Dél-
után sivatagi dzsip szafari a vöröslő homokdűnék 
között, naplementével, autentikus arab élmé-
nyekkel, grill vacsorával.
8. nap Dubai – Budapest • Kora reggel transzfer a 
dubai repülőtérre. Visszautazás közvetlen repülő-
járattal 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 
– Dubai – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt 
légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szo-
báiban, félpanzióval, a leírás szerinti programok belépőkkel, helyszíni idegenforgalmi adók, 
magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi és áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. február 20-27., március 13-20., április 5-12., 
október 23-30. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 699 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 839 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. október, november, 
december

Az Emirátusok titokzatos világába invi-
táljuk, ahol a mesés Abu Dhabi attrakciói, 
köztük a Louvre galéria mellett Dubai el-
képesztő látnivalóit is megismerheti. Az 
élményparkokon, mesterséges szigete-
ken túl lenyűgöző strandok, éttermek és 
bevásárlóközpontok gondoskodnak a ki-
kapcsolódásról és szórakozásról.
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RAS AL KHAIMAH ÉS DUBAI 
ÉLMÉNYEK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK 

1. nap Budapest – Dubai – Ras Al Khaimah • El-
utazás repülőgéppel Dubaiba, transzfer a szállo-
dába. Három éjszakai szállás reggelivel és vacso-
rával Ras Al Khaimah-ban. 
2. nap Ras Al Khaimah • Szabadprogram. Dél-
után sivatagi dzsip szafari, utazás 4x4 kerék meg-
hajtású terepjárókkal a homokdűnéken grillva-
csorával, helyi táncos előadással. 
3-4. nap Ras Al Khaimah • Szabadprogram. 
Fakultatív programok egyénileg: 
• A Jebel Jais kalandparkban a 2,85 km hosszú át-
csúszó drótkötélpálya és a 1840 m hosszú bobpá-
lya kipróbálása. 
• Látogatás Al Rams-ban egy gyöngyfarmon; ha-
jókázás a mangrovék között. 
• Egész napos hajókirándulás ebéddel az Omán 
északi csücskében található Muszandam-félszi-
getre – Dibba halászfalu, a Hadzsar-hegység 
partvidéke; fürdési és vízi sportolási lehetőség. 
5. nap Ras Al Khaimah – Dubai • Elutazás autó-
busszal Dubaiba. Városnézés, látnivalók: régi vá-
rosrész, a helyi fűszer- és aranypiac, utazás vízita-
xival a Creeken. Fakultatív program: vacsorával 
egybekötött hajókázás a Dubai Marinán. Három 
éjszakai szállás reggelivel és vacsorával Dubaiban.
6. nap Dubai • Városnézés, látnivalók: a Burj 
Khalifa, melynek üvegfalú kilátójából 360 fokos 
panoráma nyílik a városra; hajókázás a Dubai 
Marinán; a Burj Al Arab, a Madinat Jumeirah és a 
Pálma-szigeten lévő Atlantis The Palm szállo-
dák megtekintése kívülről. Megálló a Dubai 
Mallnál, és a Dubai Fountain szökőkút vízi játé-
kának megtekintése. 
7. nap Dubai • Szabadprogram, pihenés. Fakulta-
tív programok egyénileg: látogatás az IMG 
Worlds of Adventure élményparkban, vagy az 
Aquaventure & Lost Chambers vízi vidámparkban. 
8. nap Dubai – Budapest • Hazautazás Buda-
pestre repülőgéppel. 

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 
– Dubai – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, légkondicionált 
autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanzióval, 
a leírás szerint programok belépőkkel, helyszíni idegenforgalmi adók, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, all inclusive ellátás, baleset-, beteg-
ség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. február 6-13., március 19-26., április 5-12.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 719 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 899 000 Ft-tól/fő
3. fő pótágyon 619 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2023. október, november

Ras Al Khaimah emírségében az arab világ szépségei tárulnak fel. Az 
Emirátusok legmagasabb hegycsúcsa és legváltozatosabb tájai: burján-
zó oázisok, meleg források, napperzselte sivatagok váltakoznak. A lassan 
mélyülő, kristálytiszta vizű, homokos strandok a trópusokra emlékeztető 
színekben tündökölnek.
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OMÁN 

1. nap Budapest – Muscat • Elutazás repülőgép-
pel, átszállással Muscatba. 
2. nap Muscat • Érkezés hajnalban, transzfer a 
szállodába, pihenés. Délután városnézés Muscat-
ban. Látnivalók: a Bait Al Zubair helytörténeti mú-
zeum, az ománi szultán palotája, az Al Alam (kí-
vülről), melyet a Mirani és Jalali erődök védenek, 
majd séta a Muttrah bazárban. Szállás félpanzió-
val Muscatban.
3. nap Muscat – Jabel Shams – Nizwa • Muscat-
ban a Nagy Mecset; Jabreenben a vár megtekin-
tése; Bahlában fotó szünet a XII. századi erődnél; 
séta a Jebel Shams kanyonnál, majd Al Hamra ré-
gi falujában, az ősi falaj öntözőrendszer csatorná-
inál; látogatás egy nyugat-hadzsari hegyvidéki 
kis faluban, melynek jellegzetességei a sziklákra 
épült vályogházak. Szállás félpanzióval Nizwában. 
4. nap Nizwa – Birkat Al Mauz – Wahiba • Látni-
valók: Nizwában a helyi piac és az erőd; Birkat Al 
Mauzban egy datolyapálmafa farm; rövid megál-
ló Ibrában, mely Omán egyik legősibb városa; 
utazás terepjárókkal a homokdűnék között a Wa-
hiba sivatagi régióban, látogatás egy beduin ház-
ban. Szállás félpanzióval sivatagi táborhelyen. 
5. nap Wahiba – Wadi Bani Khalid – Sur – Ras Al 
Jinz • Látnivalók: Wadi Bani Khalid természetes 
oázisa; utazás négykerék meghajtású járművek-
kel; Surban egy „dhow” hajóépítő üzem; a Ras Al 
Jinz teknősrezervátum és látogatóközpont. Szál-
lás félpanzióval Surban.
6. nap Sur – Wadi Shab – Muscat • Látnivalók: 
Wadi Tiwi oázis; Wadi Shabban kb. 45 perces gya-
logos kirándulás; a Bimah víznyelő megtekintése; 
rövid megálló Quiryat halászfaluban. Két éjszakai 
szállás félpanzióval Muscatban. 
7. nap Muscat – Barka – Al Thowarah – Muscat • 
Látnivalók: Barka hal-, és zöldségpiaca; Al 
Thowarah gyógyforrása és a falaj öntözőrend-
szer; Muscatban a Bait Al Ghasham múzeum 
megtekintése. 
8. nap Muscat – 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 Budapest 
– Muscat – Budapest útvonalon, átszállással, turista osztályon,  1 db feladott poggyásszal, 
a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás három-és négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, valamint 1 éjszakai szállás középkategóriájú sivatagi tábor-
helyen kétágyas légkondicionált, fürdőszobás  kőházban, félpanzióval (reggeli és vacsora), 
a leírás szerint programok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 

2023. március 6-13. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 919 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 089 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
Előkészületben: 2023. november

Gyönyörű tájak, 5000 éves történelem, féltve őrzött építészeti emlékek 
és fehér homokú strandok várják Ománban a látogatót. A főváros, 
Muscat megőrizte a klasszikus arab idők báját, így igazi ritkaságnak 
számít a közelkelet felhőkarcolókkal tarkított, ultramodern városai között.
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IZRAEL – A SZENTFÖLD FELFEDEZÉSE

1. nap Budapest – Tel Aviv – Názáret/Tiberias • 
Elutazás repülőgéppel Tel Avivba, továbbutazás a 
szálláshelyre. Három éjszakai szállás reggelivel és 
vacsorával Názáretben vagy Tiberiasban. 
2. nap Haifa – Kána – Akko • Látnivalók: Názáret-
ben az Angyali Üdvözlet bazilikája; Haifán a Stella 
Maris-kolostor és a Bahai kert; Kánában az újszö-
vetségi menyegző helyszíne; Akkóban az óváros 
és a keresztes lovagok vára.
3. nap Yardenit – Kapernaum – Tabgha • Látniva-
lók: Yardenit, a híres keresztelőhely; Kapernaum-
ban Szent Péter háza, a régi zsinagóga; Tabghá-
ban a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne 
és a bizánci mozaik; a Nyolc Boldogság hegyén a 
ferences kápolna meglátogatása. 
4. nap Názáret/Tiberias – Jerikó – Holt-tenger – 
Betlehem/Jeruzsálem • Látnivalók: Jerikó, a Meg-
kísértés kolostor megtekintése egy kilátóról, a 
Holt-tenger fürdési lehetőséggel, a Masada-erőd. 
Három éjszakai szállás reggelivel és vacsorával 
Betlehemben vagy Jeruzsálemben az időponttól 
függően.
5. nap Jeruzsálem • Városnézés Jeruzsálemben. 
Látnivalók: az Olajfák hegye, a Getshemane kert, a 
Nemzetek Temploma, Szűz Mária sírja, a Via Dolo-
rosa, a Szent Sír temploma és a Nyugati Fal (Sirató-
fal) megtekintése. 
6. nap Betlehem – Jeruzsálem • Látnivalók: Bet-
lehemben a Születés temploma, a Pásztorok me-
zeje. Jeruzsálemben az Elszenderülés temploma, 
az Utolsó vacsora terme és Dávid király feltétele-
zett sírja, a Sion és a Jaffa kapuk, majd szabadidő. 
7. nap Ein Karem – Jeruzsálem • Látnivalók: Ein 
Karemben a Keresztelő Szent János-templom, 
Erzsébet és Szűz Mária találkozásának templo-
ma. Jeruzsálemben látogatás a Yad Vashem Ho-
lokauszt Emlékközpontban, majd a Parlament 
épülete és a Menóra megtekintése kívülről. Szál-
lás reggelivel és vacsorával Jeruzsálemben. 
8. nap Jeruzsálem – Tel Aviv – Budapest • Látni-
valók: Tel Aviv óvárosa, a Jaffa óratorony, a művész 
negyed. Transzfer a repülőtérre, hazautazás repü-
lőgéppel 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 – 
Tel Aviv – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyászzal, 7 éjszakai szállás 
helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok a 
szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. Egyes időpontoknál a 
programok sorrendje változhat a menetrendtől függően. 

2023. március 16–23., április 23–30., május 1–8., 
május 8–15., május 15–22.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 648 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 875 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben: 2023. szeptember, október, 
november

Izrael felfedezéséhez egy hét aligha lenne elég. Körutazásunk mégis kísér-
letet tesz rá: a Szentföld legszebb és legérdekesebb tájait igyekszik bemu-
tatni. A különleges atmoszférájú Jeruzsálem, a kihagyhatatlan bibliai hely-
színek, a mindig vibráló Tel Aviv látnivalói mellett a kulturális sokszínűség 
és a természeti szépségek is hozzájárulnak az egyedülálló ország varázsla-
tos hangulatához.
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NAGY KÖRUTAZÁS IZRAELBEN

1. nap Budapest – Tel Aviv • Elutazás repülőgép-
pel Tel Avivba, továbbutazás a szálláshelyre. Há-
rom éjszakai szállás reggelivel és vacsorával Tibe-
rias környékén. 
2. nap Haifa – Akko – Rosh Hanikra – Názáret 
• Látnivalók: Haifán a Stella Maris-kolostor és a 
Bahai kert (kívülről); Akkóban az óváros és a 
keresztes lovagok vára; Rosh Hanikra mészkő 
barlangrendszere; Názáretben az Angyali Üd-
vözlet bazilika. 
3. nap Banias Nemzeti Park – Safed – Yardenit – 
Hula-völgy • Látnivalók: a Banias Nemzeti Park, 
mely a Jordán folyó eredete; Safed, a Kabbala vá-
rosa - séta az óvárosban; Yardenit, a keresztelő-
hely; a Hula-völgy természetvédelmi területe és 
madárpopulációja; a Béke kilátó a Golán-fennsí-
kon, három ország határán. 
4. nap Kapernaum – Tabgha – Jerikó – Holt-tenger 
• Látnivalók: Kapernaumban Szent Péter háza és 
a régi zsinagóga, Tabghában a kenyér és halsza-
porítás csodájának  helyszíne és a bizánci mozaik, 
Jerikóban a Megkísértés kolostor megtekintése 
egy kilátóról; a Holt-tenger fürdési lehetőséggel; 
a Szent György-kolostor megtekintése a sivatagi 
kilátóról.  Szállás reggelivel és vacsorával a 
Holt-tenger környékén. 
5. nap Masada – Ein Ovdat – Mitzpe Ramon • 
Látnivalók: a Nagy Heródes által alapított Masa-
da-erőd; az Ein Ovdat Nemzeti Parkban a Wadi 
Zin homokkőkanyon. Szállás reggelivel és vacso-
rával Mitzpe Ramon közelében a sivatagban.
6. nap Mitzpe Ramon – Makhtesh Ramon – Bet 
Guvrin Nemzeti Park – Betlehem • Látnivalók: 
Mitzpe Ramon Látogatói Központ, Makhtesh Ra-
mon kanyon; a Bet Guvrin Nemzeti Park harang 
alakú, föld alatti alagúttal összekötött barlangja. 
Három éjszakai szállás reggelivel és vacsorával 
Betlehemben.
7. nap Jeruzsálem • Városnézés Jeruzsálemben. 
Látnivalók: az Olajfák hegye, a Getshemane kert, 
a Nemzetek Temploma, Szűz Mária sírja, a Via 
Dolorosa, a Szent Sír temploma, a Nyugati Fal (Si-
ratófal) megtekintése. Látogatás a Sion hegyen, 
az Elszenderülés temploma, az Utolsó vacsora 
terme, Dávid király feltételezett sírja és a Sion és 
Jaffa kapuk megtekintése. 
8. nap Jeruzsálem • Városnézés Jeruzsálemben. 
Látnivalók: a Parlament épülete és a Menóra (kí-
vülről), szabadidő, vagy látogatás a Yad Vashem 
Holokauszt Emlékközpontban és az Izraeli Nem-
zeti Múzeumban. 
9. nap Betlehem – Tel Aviv • Látnivalók: Betle-
hemben a Születés temploma, a Pásztorok me-
zeje; Tel Avivban panoráma városnézés. Szállás 
reggelivel és vacsorával Tel Avivban. 
10. nap Caesarea – Tel Aviv – Jaffa – Budapest • 
Látnivalók:  a Caesarea Nemzeti Park a római kori 
hippodrommal, színházzal és vízvezetékkel, majd 
Jaffa óvárosa és kikötője. Transzfer a repülőtérre, 
hazautazás repülőgéppel 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 – 
Tel Aviv – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 9 éjszakai szállás 
helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok a 
szükséges belépőkkel, szervizdíj, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. április 18–27.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 999 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 327 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. november.

Izrael természeti látnivalókban is páratlanul gazdag. Wadi Zin homokkőka-
nyonja, a Hula-völgy madaraktól népes lápvidéke, a Banias Nemzeti park 
vízesései és forrásai, Makhtes Ramon hatalmas „holdbéli” krátere a Negev 
sivatagban, Beit Guvrin lenyűgöző barlangrendszere, vagy a varázslatos 
Holt-tenger mind az ország lélegzetelállító természeti szépségeit gazdagítja.



34 ÁZSIA ÁZSIA

IZRAEL – JORDÁNIA

1. nap Budapest – Tel Aviv – Názáret/Tiberias • El-
utazás repülőgéppel Tel Avivba, továbbutazás autó-
busszal a szálláshelyre. Három éjszakai szállás reg-
gelivel és vacsorával Názáretben vagy Tiberiasban.
2. nap Názáret – Haifa – Kána – Akko • Látnivalók: 
Názáretben az Angyali Üdvözlet bazilikája; Haifán 
a Stella Maris-kolostor és a Bahai kert; Kánában 
az újszövetségi menyegző helyszíne; Akkóban az 
óváros és a keresztes lovagok vára.
3. nap Yardenit – Kapernaum – Tabgha • Látniva-
lók: Yardenit, a keresztelőhely; Kapernaumban 
Szent Péter háza és a régi zsinagóga; Tabghában 
a kenyér és halszaporítás csodájának helyszíne és 
a bizánci mozaik; a Nyolc Boldogság hegyén a fe-
rences kápolna meglátogatása. 
4.nap Názáret/Tiberias – Jerash • Reggeli után 
elutazás Jordániába. Látnivalók: Jerash-ban a 
Hadrianus-diadalív, a Zeusz- és Artemisz-templo-
mok, színházak, az ovális fórum, a Cardo Maxi-
mus, és a Nyamphaneum. Szállás reggelivel és 
vacsorával Ammanban.
5.nap Amman – Madaba – Nebo-hegy – Kerak - 
Petra • Látnivalók: Madabában a Szent 
György-templom; a Nebo-hegyen a Mózes-temp-
lom és II. János Pál pápa emlékműve; Kerak vár. 
Szállás reggelivel és vacsorával Petrában.
6.nap Petra – Holt-tenger • Gyalogos városnézés 
Petrában. Látnivalók: a királysírok, a kincsesház, a 
színház, az egykori városközpont, a főtemplom.  
Szállás reggelivel és vacsorával a Holt-tengernél.
7.nap Holt-tenger – Jeruzsálem – Betlehem • Vá-
rosnézés Jeruzsálemben. Látnivalók: az Olajfák 
hegye, a Getshemane kert, a Nemzetek Templo-
ma, Szűz Mária sírja és a Nyugati Fal (Siratófal) 
megtekintése. Két éjszakai szállás reggelivel és 
vacsorával Betlehemben.
8. nap Betlehem – Jeruzsálem • Látnivalók: Bet-
lehemben a Születés temploma és a Pásztorok 
mezeje; Jeruzsálemben az Elszenderülés temp-
loma, az Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja, a 
Via Dolorosa és a Szent Sír temploma. 
9. nap Tel Aviv – Budapest • Látnivalók: Tel Aviv óvá-
rosa, Jaffában az óratorony, a bolhapiac, a művész 
negyed, a világítótorony, majd a Karmel piac. Haza-
utazás repülőgéppel 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 Buda-
pest-Tel Aviv-Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 8 éjszakai 
szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti 
programok belépőkkel, vízumdíj, kilépési illetékek, szervizdíj, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 

2023. május 10–18.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 849 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 119 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 25 fő
Előkészületben: 2023. október, november

A két országot átölelő körutazás Iz-
rael bibliai helyszíneinek és törté-
nelmi tájainak bebarangolása után 
Jordánia csodálatos vidékeit járja 
be, melyek közül a legkiemelke-
dőbb a világ nyolcadik csodájaként 
számon tartott ősi Petra sziklába 
faragott, sötétvörös romvárosa.
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1. nap Budapest – Amman – Jerash • Elutazás re-
pülőgéppel Ammanba. Látogatás az ősi római 
városban, Jerash-ban: a Hadrianus-diadalív, a Ze-
usz templom, az északi színház és kapu, az ovális 
fórum, az Artemisz-templom, a Cardo Maximus, a 
Nymphaneum megtekintése. Szállás reggelivel 
és vacsorával Ammanban. 
2. nap  Amman – Holt-tenger • Panoráma város-
nézés a jordán fővárosban; látnivalók: az ókori vá-
rosrész, a fellegvár és a római kori színház. Transz-
fer a Holt-tengerhez, ahol pihenés fürdési 
lehetőséggel. Szállás reggelivel és vacsorával a 
Holt-tengernél. 
3.nap Madaba – Nebo hegy – Kerak -  Petra • Lát-
nivalók: Madabában a Szent György-templom; a 
Nebo-hegyen a Mózes-templom és II. János Pál 
pápa emlékműve; Kerak vár. Szállás reggelivel és 
vacsorával Petrában.
4. nap Petra – Aquaba • Délelőtt gyalogos város-
nézés Petrában. Látnivalók: a királysírok, a kin-
csesház, a színház, az egykori városközpont, a fő-
templom. A program után elutazás a Vörös-tenger 
partján fekvő Aquabába, ahol két éjszakai szállás 
reggelivel és vacsorával. 
5. nap Aquaba • Szabadprogram a Vörös-tenger 
partján fekvő üdülőhelyen. 
6. nap Wadi Rum • Elutazás autóbusszal a Wadi 
Rum sivatagba, amely az egyetlen vörös homokú 
sivatag a Közel-Keleten. Érkezés után kétórás dzsip-
túra keretében ismerkedés a tájjal. Szállás reggeli-
vel és vacsorával a sivatagban, deluxe sátorban.
7. nap Wadi Rum – Betánia – Amman • Utazás 
Ammanba. Útközben látogatás a Jordán-folyó 
keleti partján található Betániában, Jézus meg-
keresztelésének feltételezett helyén. Szállás reg-
gelivel és vacsorával Ammanban 
8. nap Amman – Budapest • Reggel kijelentke-
zés a szállodából, transzfer a repülőtérre. Haza-
utazás repülőgéppel 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 Buda-
pest-Amman-Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 7 éjszakai 
szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a sivatagban deluxe 
kategóriájú sátorban, a leírás szerinti programok belépőkkel, vízumdíj, magyar idegenvezető, 
szervizdíj. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a márciusi és májusi időpontra vonatkozik. 

2023. március 28. – április 4., május 9–16.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 529 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 649 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. október, november

A mai napig fennmaradt ősi rom-
városok, a Holt-tenger varázslatos 
vidéke, a Wadi Rum színpompás 
kőzetei, a Vörös-tenger egyedülálló 
élővilága és az egykori nabateus 
város, Petra, mind Jordániába csá-
bítják az utazni vágyókat. 
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1. nap Budapest – Amman – Jerash • Elutazás re-
pülőgéppel Budapestről Ammanba. Látogatás 
az ősi római városban, Jerash-ban; látnivalók: a 
Hadrianus-diadalív, a Zeusz-templom, az északi 
színház, az ovális fórum, az Artemisz-templom, az 
északi kapu, a Cardo Maximus, a déli kapu, a 
Nympha neum és a déli színház. Panoráma város-
nézés majd szállás félpanzióval Ammanban.
2.nap Amman – Madaba – Nebo hegy – Petra • 
Elutazás Petrába, útközben a római kori Madaba 
városában a Szent György-templom bizánci 
Szentföldet ábrázoló mozaiktérképe, a Nebo-he-
gyen a Mózes-templom és II. János Pál pápa em-
lékművének megtekintése. Szállás félpanzióval 
Petrában. 
3. nap Petra – Holt-tenger • Délelőtt gyalogos vá-
rosnézés a kb. kétezer éve alapított Petrában, a 
nabateusok egykor virágzó városában. Látniva-
lók: a királysírok, a kincsesház, a színház, az egyko-
ri városközpont, a főtemplom. A program után el-
utazás a Föld legalacsonyabb pontjához, 430 
méterrel a tengerszint alatt fekvő Holt-tengerhez. 
Szállás félpanzióval a Holt-tengernél. 
4. nap Holt-tenger –  Amman - Budapest • 
Transzfer a repülőtérre, hazautazás repülőgéppel 
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 – 
Amman – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 3 éjszakai szállás 
helyi négy- és háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti prog-
ramok belépőkkel, vízumdíj, kilépési illetékek, szervizdíj, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a márciusi és májusi időpontra vonatkozik. 

2023. március 11-14., május 20-23.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 339 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 409 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. október, november

Jordánia gazdag kultúrája és történel-
me tele van érdekességekkel. Petra lát-
ványos homokkő városát a Kr. e. III. szá-
zadban építették a nabateusok, akik 
palotákat, templomokat, sírokat, raktá-
rakat és istállókat faragtak a jól formál-
ható kősziklákból. Amman, az ország fő-
városa egykor a rómaiaknak és a 
bizánciaknak adott otthont. 
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1. nap Budapest – Taskent • Elutazás repülőgép-
pel Taskentbe. Éjszaka a repülőgépen.
2. nap Taskent • Érkezés Taskentbe; látnivalók: a 
Kukeldas medresze, a Hazrat-i Imám mecset, a Ba-
rak kán medresze, a Kaffál Sasí mauzóleum, a Tilla 
Sejk mecset. Délután látogatás a Taskenti Iparmű-
vészeti Múzeumban, majd Timur Lenk lovasszobra, 
a taskenti Opera (kívülről) és a Csorszú bazár. Szál-
lás reggelivel és vacsorával Taskent környékén.
3. nap Taskent – Ürgencs – Khíva • Utazás Tas-
kentből helyi repülőjárattal Ürgencsbe. Transzfer 
Khívába; látnivalók: az Icsan-Kala városrész, a Kal-
ta Minár, a Muhammad Amín khán medresze, a 
Konja Arg erőd- és palotarendszer, Vámbéry Ár-
min emlékműve, az Iszlám Khodzsa medresze, 
Pahlaván Mahmúd mauzóleuma, a Sérgházi 
khán medresze, a Tas Khauli palota és háremépü-
let. Piac- és bazárlátogatás, szabadprogram. Szál-
lás reggelivel és vacsorával Khíva környékén.
4. nap Khíva – Bukhara • Utazás Bukharába, ahol 
rövid városnézés: az óváros, a Bolo Khauz mecset, 
a számánida mauzóleum, a Csasma ’Ajjúb (Jób 
forrás). Két éjszakai szállás reggelivel és vacsorával 
Bukhara környékén.
5. nap Bukhara • Látnivalók Bukharában: a Pój-i 
Kalón épületegyüttes, a Mír-i Arab medresze, az 
Ulugbék medresze, az ’Abd al-’Azíz kán medresze, 
a bazár, a Magok-i Atori mecset. Délután szabad-
program az óvárosban. 
6. nap Bukhara – Sahriszabz – Szamarkand • Uta-
zás Szamarkandba. Útközben látogatás Sahri-
szabzban: az AkSzaráj palota maradványai, a 
Kok-Gumbaz mecset, a Dár al-Sza’ádat és Dár 
al-Tilávat mauzóleumok, a Khazrat-i Imam me-
cset, Dzsahángír mauzóleuma, Timur Lenk krip-
tája. Két éjszakai szállás reggelivel és vacsorával 
Szamarkand környékén.
7. nap Szamarkand • Látnivalók: az Afrászijáb Mú-
zeum, a Regisztán téren az Ulugbék medresze, a 
Ser-Dor medresze, a Tilla-kári mecset és medre-
sze, Gúr-e Mír mauzóleuma, a Bíbí Khaním me-
cset, a Sáh-i zinda nekropolisz és zarándokhely. 
8. nap Szamarkand – Taskent • Látogatás egy 
helyi papírmanufaktúrába. Délután látogatás a 
Sziáb bazárban, szabadidő vásárlásra. Visszauta-
zás Taskentbe, vacsora. Késő este transzfer a re-
pülőtérre.
9. nap Taskent – Budapest • Az éjjeli órákban 
haza utazás 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 – Taskent – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
a  körutazás során légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban, félpanzióval, programok és belépőjegyek, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. április 11-19., augusztus 22-30.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 689 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 759 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Üzbegisztán több mint kétezer évnyi kultúra bölcsője, ahol 
ősi városok, az iszlám vallás szent helyei, pazar építészeti al-
kotások és a csodálatos selyemút alkotja a látnivalók színes 
mozaikjának csempéit. A körutazás Vámbéry Ármin magyar 
tudós és orientalista nyomdokain kalauzol.
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1. nap Budapest – Teherán • Elutazás este Buda-
pestről repülőgéppel, átszállással Teheránba. 
2. nap Teherán • Érkezés kora reggel, később vá-
rosnézés: az Archeológiai Múzeum, a Golesztán pa-
lotaegyüttes és az Iszlám Művészetek Múzeumá-
nak megtekintése. Vacsora és szállás  Teheránban.
3. nap Kashan – Abyaneh – Isfahan • Továbbutazás 
Isfahanba, útközben látnivalók: Kashan oázisváro-
sában a Borujerdi széltornyokkal díszített háza, pi-
henővel a Fin kertben; Abyaneh vörös vályog faluja. 
Érkezés a késő esti órákban. Útközben ebéd. Két éj-
szakai szállás félpanzióval Isfahanban.
4. nap Isfahan • Látnivalók: séta az Imam téren, 
látogatás az Ali Qapou palotában, az Imam és 
Sheikh Lot Follah mecsetekben, vásárlási lehető-
ség a nagybazárban, az örmény negyed, a Vank 
katedrális és a város régi hídjainak megtekintése. 
5. nap Isfahan – Nain – Yazd • Látnivalók: a negy-
venoszlopos Chehel Sotun palota és a Péntek 
mecset. Továbbutazás Yazdba, útközben a Nain 
környéki karavánszeráj megtekintése. Két éjsza-
kai szállás félpanzióval Yazdban. 
6. nap Yazd • Látnivalók: a Jame mecset, az Amir 
Chakhmaq komplexum, a zoroasztriánus Tűz 
temploma, kirándulás a Csend tornyához, mely a 
város melletti, sivatagi temetkezési hely. 
7. nap Pasargad – Perszepolisz – Shiraz • Kora 
reggel továbbutazás autóbusszal Shirazba, út-
közben Pasargadban II. (Nagy) Kürosz király sír-
helye, a Naqs-e Rostam sziklafal, ahol több perzsa 
uralkodó, köztük Dareiosz és Xerxész kőbe vájt sír-
helyei is láthatók, majd az általuk épített Persze-
polisz romjainak felfedezése. Megérkezés Shiraz-

Perzsia, mai nevén Irán a világ egyik meghatározó civilizációjának 
bölcsője. Perszepolisz, Avicenna, az aszaszínok, Stein Aurél vagy Vámbéry 
Ármin neve sokaknak ismerősen cseng. Az iszlám előtti és iszlámkori 
Perzsia emlékeinek felfedezésével egy mesebeli, varázslatos és ismeret-
len világ tárul fel az utazók előtt.
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2023. június 5-14., szeptember 24. – október 3.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 849 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 995 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

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 – Teherán és Shiraz – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás során autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban, félpanzióval, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, (a katalógus nyomdába adásakor ára 32 000 Ft/fő), 
helyszínen fizetendő kötelező szervizdíj (60 EUR/fő), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
A megadott ár a júniusi időpontra vonatkozik. 

ba, az Imam Zade Aliebne Hamzeh tükörmecset 
megtekintése. Három éjszakai szállás félpanzió-
val Shirazban.
8. nap Shiraz • Látnivalók: a Narenjestan kert, a 
Nasir ol Molk mecset, a perzsa költő Háfiz sírja, a 
Karim Kán erőd (Arg) és a Vakil mecset felkeresé-
se. Idő függvényében a híres iráni költő Saadi sír-
jának megtekintése kívülről. 
9. nap Shiraz – Firuzábád – Shiraz • Kirándulás és 
átutazás a Qal’eh Dokhtar vadregényes völgykat-
lanján, majd Gúr-Firuzábádban, I. Ardasír szászá-
nida uralkodó III. századi palotájának (Atash-
kadeh) meglátogatása és séta a 12 km átmérőjű 
kört formázó romterületen. Shirazban az Eram 
kert felkeresése. A szállodai szobákat a késő el-
utazásig használhatják utasaink. Az éjjeli órákban 
transzfer a repülőtérre.
10. nap Shiraz – Budapest • Hajnalban hazauta-
zás repülőgéppel, átszállással Budapestre. Meg-
érkezés a reggeli órákban.
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NAGY KÖRUTAZÁS SZAÚD-ARÁBIÁBAN

1. nap Budapest – Rijád • Elutazás a kora délutá-
ni órákban Budapestről repülőgéppel, átszállás-
sal Rijádba. Éjszaka a repülőgépen.
2. nap Rijád • Érkezés a szaúdi fővárosba az éjsza-
kai órákban, transzfer a szállodába. Városnézés 
Rijádban; látnivalók: Nemzeti Múzeum a szaúdi 
nemzeti kulturális örökség kincseivel, a 99 emele-
tes Riyadh-torony, Masmak erőd. Ismerkedés a 
helyi gasztronómiával, arab hagyományokkal a 
Dira Souq bazárban. Este fény- és hangjáték a 
Diriyah-kapunál. Két éjszakai szállás teljes ellátás-
sal Rijádban.
3. nap Ushaiger • Elutazás Ushaiger Örökség Fa-
luba, mely Rijádtól 200 kilométerre, egy fennsíkon 
fekszik, gyönyörű homokdűnék környezetében. 
Séta az árnyékos, kanyargós utcákon, melyek 400 
vályogház és a 25 mecset között vezetik az utazót. 
4. nap Rijád – Al Ula • Kora reggel transzfer a re-
pülőtérre, elutazás Al Ulába. Transzfer a szállodá-
ba, majd látogatás Hegrába, Szaúd-Arábia első 
UNESCO világörökségi helyszínére. A város titkait 
legendás történeteken keresztül ismerhetik meg 
a látogatók. Továbbutazás az Elefánt-sziklához. 
Két éjszakai szállás teljes ellátással Al Ulában.
5. nap Al Ula • Reggeli, majd ismerkedés Al Ula 
városával. Látnivalók: ősi faragóhelyek, óváros, Ek-
ma és Abu Aourd régészeti lelőhelyei. Este látoga-
tás a Harrat Al-Uwayrid vulkáni mező kilátójába. 
6. nap Al Ula – Al Disah – Tabuk • Utazás a Wadi 
Qaraqir-kanyon felé, mely Szaúd-Arábia egyik 
leglátványosabb természeti képződménye. Ho-
mokkő sziklái közel 500 méter magasan emel-
kednek mindkét oldalon, míg a közöttük átfolyó 
patak a térség vízellátásáról gondoskodik. Érke-
zés Al Disah ősi városába. Két éjszakai szállás tel-
jes ellátással Tabukban.

A mai Szaúd-Arábiát alkotó terület 
számos ősi kultúra és civilizáció 
helyszíne. Az iszlám vallás ezen a 
területen alakult ki és itt található a 
két legszentebb iszlám város, Mek-
ka és Medina is. A különleges or-
szág a közelmúltban kinyitotta ka-
puit a nyugati utazók előtt, hogy 
bepillantást engedjen rendkívüli 
szépségeibe.
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2023. március 9-20.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 2 450 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 990 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő
Előkészületben: 2023. november

7. nap Tabuk – Madyan – Magna • Neom kör-
nyékének felfedezése. Utazás Madyan régészeti 
területére, mely a Biblia szerint 10 évig volt Mo-
hamed próféta lakhelye. Tiszta időben kilátás 
nyílik az Akabai-öböl túloldalán magasodó Sí-
nai-hegyre. Továbbutazás Ras Al-Sheikh Hame-
edba, ahol egy amerikai hadi hidroplán roncs 
megtekintése. 
8. nap Tabuk – Hisma • Ismerkedés Tabuk vá-
rosával. Látnivalók: Tabuk vára, az erődítmé-
nyen belül mecsetek, kanyargós lépcsőházak, 
őrtornyok. Továbbutazás Hismába, melyet a 
szaúd-arábiai Wadi Rum-ként is emlegetnek. 
Több száz ősi kődarab és a beléjük vésett írásos 
emlékek láthatók itt. Elutazás Szaúd-Arábia 
egyik legmagasabb pontjára, a 2580 méter 
magas Jebel Al Lawz-hegyre. Útközben piknki-
kebéd, vacsora.  Transzfer a repülőtérre, eluta-
zás Dzsiddába, ahol három éjszakai szállás tel-
jes ellátással.
9. nap Dzsidda • Egész napos városnézés Dzsid-
dában, Szaúd-Arábia második legnépesebb vá-
rosában. Látnivalók: Abdul Raouf Khalil Múze-
um, óváros, Al-Balad kerület, Beit Hassif ház. 
Séta a Gabel utcán. Pihenés a Jeddah Corniche 
partszakaszon. 
10. nap Dzsidda (Taif) • Egész napos kirándulás 
Taifba, Szaúd-Arábia „nyári fővárosába”. Látogatás 
a Shubra Palotában, továbbutazás Alhadába, egy 
hegytetőn fekvő városkába, majd az Al Sha-
fa-hegyre. Túra a hegycsúcsra, látogatás a rózsa-
kertbe, melynek leszedett rózsavirágaiból illatos 
parfümöket készítenek a helyiek. 
11. nap Dzsidda • Reggeli után szabadprogram, 
pihenés a szállodában. Az esti órákban transzfer a 
repülőtérre.
12. nap Dzsidda – Budapest • Az éjszakai órákban 
elutazás Budapestre repülőgéppel, átszállással. 
Érkezés 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, átszállással 
Budapest – Rijád és Dzsidda – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyás-
szal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi négy- és ötcsil-
lagos szállodák kétágyas szobáiban, teljes panzióval, programok és kirándulások belépője-
gyekkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj (a katalógus nyomdába adásakor ára 70 000/fő), 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás,  borravalók.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik.
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THAIFÖLD, KOH SAMUI ÉS DUBAI

1. nap Budapest – Bangkok • Elutazás Budapest-
ről a kora délutáni órákban repülőgéppel, átszál-
lással Bangkokba, mely a XVIII. századtól Thaiföld 
fővárosa.
2. nap Bangkok • Megérkezés a déli órákban 
Bangkokba, a szállodai szobák elfoglalása után 
szabadprogram. Fakultatív program: vacsora a 
Baiyoke Sky Towerben, sétával a Khao San Road 
híres vásárlóutcán. Két éjszakai szállás Bangkok-
ban félpanzióval. 
3. nap Bangkok • Látnivalók: az Arany, a Fekvő és 
a Smaragd Buddha templomok, valamint a Kirá-
lyi Palota meglátogatása. Hajókirándulás a folyó-
parti Thonburiba, mely tuktukokkal zsúfolt és a 
khlong (csatorna) vízi útként is szolgál és ahol a 
cölöpökre épült lakóházakat máig használják. 
4. nap Bangkok – Ayutthaya – Kanchanaburi • 
Látnivalók: a Bang Pa In palota megtekintése, 
mely Mongkut (IV. Ráma) király egykori nyári rezi-
denciája, a Sziám fővárosaként működő Ayutt-
hayában az egykori palota maradványainak és 
templomainak felkeresése, majd Kanchanaburi-
ban lehetőség a híres Kwai folyót átívelő híd meg-
tekintésére. Két éjszakai szállás félpanzióval Kan-
chanaburiban.
5. nap Kanchanaburi – Erawan Nemzeti Park • 
Látogatás az Erawan Nemzeti Parkban, ahol für-
dőzési lehetőség a hétlépcsős, festői látványt 
nyújtó Erawan-vízesés közvetlen szomszédságá-
ban. Ezt követően utazás a Kwai folyón a helyiek 
által közlekedési eszközként használt bambusz-
tutajjal. 
6. nap Kanchanaburi – Damnoen Saduak – Koh 
Samui • A Damnoen Saduakban található khlon-
gon működő úszópiac felkeresése, ahol több 
száz, néha ezer termelő és kereskedő kínálja por-
tékáját közvetlenül a csónakjából. Transzfer a 
bangkoki repülőtérre, repülés Koh Samui szige-
tére. Transzfer a szállodába. Öt éjszakai szállás 
reggelivel Koh Samuin.

A körutazás Thaiföld legszebb helyeit kínálja tálcán az utazóknak: 
Bangkok nyüzsgő nagyvárosát, Ayutthaya lélegzetelállító történelmi 
helyszíneit, a Kwai folyó és az Erawan Nemzeti Park vad szépségét, Koh 
Samui földi paradicsomát. Dubai futurisztikus élményeinek megisme-
rése rendhagyó kiegészítése az egzotikus látnivalóknak. 
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2023. március 13-26.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 499 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 850 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 12 fő
Előkészületben: 2023. november, december

7–10. nap Koh Samui • Pihenés a tengerparton. 
11. nap Koh Samui – Bangkok • Utazás repü-
lőgéppel Bangkokba, majd az Asiatic Riverfront 
éjszakai piacon vásárlási lehetőség. Szállás regge-
livel Bangkokban. 
12. nap Bangkok – Dubai • Elutazás Bangkokból 
a déli órákban közvetlen repülőjárattal Dubaiba. 
Transzfer a négycsillagos városi szállodába. Esti 
fakultatív program: vacsorával egybekötött hajó-
kázás a Dubai Creeken egy hagyományos arab 
hajón. A mintegy másfél órás program során az 
esti kivilágításban csodálhatók meg Dubai felhő-
karcolói, ikonikus épületei. Három éjszakai szállás 
reggelivel Dubaiban. 
13. nap Dubai • Dubai látnivalók: a Pálma sziget, 
az Atlantis The Palm szállodakomplexum kívülről, 
a souknak nevezett helyi fűszer- és aranypiac, át-
kelés a Creeken abrával (hagyományos vízitaxi-
val), a Burj Khalifa meglátogatása, mely a világ 
legmagasabb épülete és kilátójából káprázatos, 
360 fokos panoráma nyílik a városra. Fakultatív 
program: sivatagi szafari, vacsorával. A késő dél-
utáni dzsip szafari program során megcsodálha-
tók a vöröslő homokdűnék, a lenyűgöző sivatagi 
naplemente, valamint autentikus arab élmé-
nyekkel gazdagodnak a résztvevők.
14. nap Dubai • Szabadprogram, vásárlási lehető-
ség vagy pihenés a tengerparton. Fakultatív 
program: látogatás az IMG Worlds of Adventure 
élményparkban, vagy a világ legnagyobb virágos 
kertjében, a Miracle Gardenben.
15. nap Dubai – Budapest • Kora reggel transzfer 
a repülőtérre (reggelire hidegcsomag). Hazauta-
zás közvetlen repülőjárattal 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 – Bangkok – Koh Samui – Bangkok – Dubai – Budapest útvonalon, turista osztályon, 
1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 13 éjszakai szállás helyi 
három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, Thaiföldön a körutazás ideje 
alatt (2-6. nap) félpanzióval, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 
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NAGY KÖRUTAZÁS 
MALAJZIÁBAN ÉS SZINGAPÚRBAN

1. nap Budapest • Elutazás Budapestről a reggeli 
órákban repülőgéppel Délkelet-Ázsia leggazda-
gabb városállamába, Szingapúrba.
2. nap Budapest – Szingapúr • Megérkezés 
Szingapúrba a reggeli órákban, transzfer és a 
szállodai szobák elfoglalása után pihenés és 
szabadprogram. Két éjszakai szállás reggelivel 
Szingapúrban.
3. nap Szingapúr • Félnapos városnézés Szinga-
púrban: a közigazgatási negyed, a Raffles tér, a 
Merlion Park, a Marina-öböl, a Fullerton Hotel, az 
Esplanade park, a Marina Bay Sands Hotel, a He-
lix-híd, a Thian Hock Keng templom, a kínai ne-
gyed és a Botanikus kert felkeresése. Délután a 
Gardens by the Bay ökoturisztikai park megláto-
gatása, melyet a fenntartható fejlődés jegyében 
alakítottak ki. 
4. nap Szingapúr – Melaka • Utazás Melakába: a 
Porta de Santiago, a Szent Pál-templom, a Stadt-
huys avagy a régi városháza, a holland Krisz-
tus-templom, a Cheng Hoon Teng-templom és a 
Jonker utca antikvitásainak felkeresése. Tradicio-
nális baba nyonya ebéd. Egy éjszakai szállás reg-
gelivel Mela kában.
5. nap Melaka – Kuala Lumpur • Utazás Kuala 
Lumpurba, mely 1896 óta Malajzia fővárosa. Dél-
után szabadprogram. Két éjszakai szállás reggeli-
vel Kuala Lumpurban.
6. nap Kuala Lumpur • Félnapos panoráma vá-
rosnézés Kuala Lumpurban, látnivalók: a Királyi 
Palota, a Nemzeti Emlékmű, a Lake Gardens, a 
Függetlenség tere, a China Town és a Petro-
nas-ikertornyok. Délután a város gyalogos felfe-
dezése az idegenvezetővel.
7. nap Kuala Lumpur – Taman Negara • A Ba-
tu-barlang ősi hindu szentélyének megtekintése 
után utazás Kuala Tahan településre, mely a Ta-
man Negara Nemzeti Park mellett fekszik. Esti 
séta a dzsungelben, ahol az esőerdő éjszakai élő-
világa ismerhető meg. Két éjszakai szállás teljes 
ellátással Taman Negarában.
8. nap Taman Negara Nemzeti Park • A Taman 
Negara a Föld egyik legidősebb esőerdeje, korát 
130 millió évesre becsülik, több mint 10 000 nö-
vényfaj, 1000 lepke, 140 különböző emlős, 350 
madárfaj, 100 kígyóféle otthona. Délelőtt dzsun-
geltúra a Teresik-hegyen, majd séta a fák között 
kifeszített függőhidakon, a lombkorona-sétá-
nyon. Hajótúra a Sungai Tahanon, a folyóparti 
élővilág, a Lata Berkoh-vízesés, a Gunung Ta-
han-forrás felfedezése, a nap során fürdőzési- és 
sznorkelezési lehetőséggel. 
9. nap Taman Negara – Cameron-fennsík • Uta-
zás az 1500 méterrel a tengerszint felett fekvő 
Cameron-felföldre, mely 25 Celsius fok körüli, ta-
vaszias klímájával az Egyenlítő környékén szinte 
hidegnek tűnik. Szállás  reggelivel a Cameron- 
felföldön.
10. nap Cameron-fennsík – Penang • Kirándulás 
a Cameron-felföldön: látogatás egy helyi teaültet-
vényen, illetve teagyárban, majd a helyi eperföl-
deken és a zöldségpiacon. Továbbutazás: Ipoh-
ban a helyi buddhista barlangtemplom, Kuala 
Kangsar királyi városában az Ubudiah mecset és 
az Iskandariah palota megtekintése. Két éjszakai 
szállás reggelivel Penangon.

A Szingapúrt és Nyugat-Malajziát bejáró körutazás 
során lüktető nagyvárosokat, az érintetlen természe-
tet, paradicsomi tengerpartokat, bársonyos teaültet-
vényeket, a gyarmati építészet emlékeit és az ázsiai 
kultúrák varázslatos világát fedezheti fel az utazó.
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2023. február 6 – 22., március 20. – április 5.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 499 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 915 000 Ft-tól/fő
Pótágyon 1 389 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 12 fő
Előkészületben: 2023. november

11. nap Penang és George Town • Városnézés Pe-
nangban; látnivalók: a 830 méteres Penang Hill, a 
monumentális Kek Lok Si, a tízezer buddha 
templomegyüttese egy hatalmas bronzszobor-
ral. George Townban a közel kétszáz éves Corn-
wallis erőd bejárása.  További látnivalók: a Wat 
Chayamangkalaram templom, a Fekvő Buddha 
szobor, a Jalan Mesjid Kapitan Keling városrész, a 
Szent György-templom, az Isteni Könyörület 
temploma, a Sri Mariamman templom és a Kapi-
tan Keling mecset. 
12. nap Penang – Langkawi • Utazás komppal 
Langkawira, majd tengerparti pihenés és szabad-
program. Langkawi a thai határ közelében fekvő 
sziget, Malajzia egyik legkeresettebb nyaralóhe-
lye. Viszonylag gyéren lakott és sok az érintetlen 
erdő és természeti látnivaló. Négy éjszakai szállás 
reggelivel Langkawin.
13-14-15. nap Langkawi • Tengerparti pihenés 
Langkawin. Félnapos fakultatív program: mang-
rove túra. A hajókirándulás során a Kilim-folyó 
menti Geopark élő- és növényvilágának, barlang-
jainak és lenyűgöző strandjainak felfedezése. 
16. nap Langkawi – Kuala Lumpur – Budapest • 
Reggeli után transzfer a repülőtérre. Hazautazás 
helyi és nemzetközi repülőjáratokkal Budapestre 
az esti órákban.
17. 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 átszállással Bu-
dapest – Szingapúr és Langkawi – Kuala Lumpur – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fel-
adott poggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 14 éjszakai szállás helyi négy-
csillagos és négycsillagos superior szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, 2 ebéd, 2 vacsora, a 
leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, idegenforgalmi adók, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a februári időpontra vonatkozik. 
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BORNEÓI KALANDOK 
LÁTOGATÁSSAL KUALA LUMPURBAN

1. nap Budapest – Kuala Lumpur • Elutazás Bu-
dapestről az esti órákban repülőgéppel Malajzia 
fővárosába, Kuala Lumpurba.
2. nap Kuala – Lumpur • Megérkezés a délutáni 
órákban. Rövid panoráma városnézéssel egybe-
kötött transzfer a szállodába. Vacsora és szállás 
Kuala Lumpurban. 
3. nap Kuala Lumpur – Kuching • Transzfer a re-
pülőtérre, elutazás Borneó szigetére, Kuching vá-
rosába. Rövid autóbuszos városnézés; látnivalók: 
a Sarawak Múzeum épülete, a macskaszobor, a 
Macska Múzeum épülete, a Tua Pek Kong budd-
hista templom és a kínai negyed. Két éjszakai 
szállás reggelivel Kuchingban. 
4. nap Kuching • Látogatás a Dél-Kínai tengerbe 
ömlő Santubong és Salak folyók deltavidékén, 
melynek iszapos mangrove erdői számos hüllő-
nek, ráknak, halnak, gyíknak és majomfélének és 
az itt honos Irrawady delfineknek adnak otthont. 
Délután utazás az Annah Rais bambuszból épült 
lakónegyedbe, a borneói esőerdők mélyére.
5. nap Kuching – Mulu • Transzfer a repülőtérre, 
elutazás Muluba helyi repülőjárattal. Látogatás az 
egyik legnagyobb denevérbarlanghoz, a Deer & 
Land Caveshez. A mintegy 5 kilométeres séta so-
rán több ezer denevér, barlangképződmények, 
cseppkő- és mészkőformációk, a túra végén a 
nagy denevérkivonulás is látható. Két éjszakai 
szállás reggelivel Muluban. 

Az érintetlen borneói vadvilág a világ egyik legősibb, egyenlítői esőerde-
je mélyén fedi fel titkait. Az egyedi állatvilág közelsége: a Borneói 
nagyorrúmajmok, az indákon hintázó orángutánok, a törpeelefántok 
mellett a dzsungel áthatolhatatlan gazdagsága emlékezteti az utazókat 
a természet vad és zabolátlan szépségére.
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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 – Kuala Lumpur – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
az országon belül helyi repülőjáratokkal és légkondicionált autóbusszal, 13 éjszakai szállás 
helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, valamint egy ebéddel és három 
vacsorával, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás, borravalók.

2023. június 20. – július 5.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 799 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 110 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 12 fő

6. nap Mulu Nemzeti Park • Reggel látogatás a 
csónakkal elérhető Batu Bungan piacra, majd a 
Szelek barlangjánál. Muluban a világ egyik leg-
hosszabb barlangrendszerében lehetőség nyílik 
a föld alatti folyók megtekintésére. Itt látható a 
Sarawakban honos egylevelű virág, a Monophyl-
lea pendula is. Vacsora Muluban.
7. nap Mulu – Kota Kinabalu • Elutazás Kota Ki-
nabaluba, mely egykor kis halászfalu volt, napja-
inkban élettel teli, nyüzsgő város. Szabadprog-
ram pihenéssel. Szállás reggelivel Kotala 
Kinabaluban.
8. nap Kota Kinabalu – Sandakan – Sukau • A ko-
ra hajnali órákban utazás helyi kisrepülőgéppel a 
Sepilok Orangutan Rehabilitációs Központba, 
ahol a beteg és árva orángutánok és a rendkívül 
ritka maláj medvék nevelésével és vadonba törté-
nő visszaszoktatásával foglalkoznak. Transzfer a 
természetes környezetben fekvő szálláshelyre. 
Rövid pihenő után hajós kirándulás a Kinaba-
tangan folyó mentén az érintetlen esőerdőkben. 
A kirándulás során számtalan helyi növény és ál-
lat, köztük a Borneói nagyorrúmajom is megfi-
gyelhető. Útközben ebéd. Két éjszakai szállás reg-
gelivel természet közeli szálláshelyen. 
9. nap Sukau Kinabatangan • Ébredés után rö-
vid dzsungelszafari a környező, érintetlen őser-
dőkben, mely többek között a borneói törpeele-
fánt és a vadon élő orángutánok természetes 
élőhelye. Napközben gyalogos túra az őserdő 
érintetlen területein, majd hajókázás a Kinaba-
tangan folyón.
10. nap Sandakan – Kota Kinabalu • Reggeli után 
utazás Sandakanba, ahol látogatás a helyi piacon, 
a víz felszínére épített házaktól hemzsegő Sim-
Sim vízifaluban, majd a Puh Jih Syh buddhista 
templomban, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a 
Sandakan-öbölre. Utazás Kota Kinabaluba. Két 
éjszakai szállás reggelivel.
11. nap Kota Kinabalu – Manukan sziget • Reggel 
hajós kirándulás a festői tengerpartjáról híres Ma-
nukan-szigetre, ahol egész napos szabadprog-
ram pihenéssel, sznorkelezési és búvárkodási le-
hetőséggel (étkezés a helyszínen fizetendő).
12. nap Kota Kinabalu – Kuala Lumpur • Elutazás 
helyi repülőjárattal Malajzia fővárosába, Kuala 
Lumpurba. Szabadprogram a város felfedezésé-
re. Három éjszakai szállás reggelivel Kuala Lum-
purban.
13. nap Kuala Lumpur • Délelőtt panoráma város-
nézés; látnivalók: a Királyi Palota (kívülről), a Nem-
zeti Emlékmű, a Lake Gardens, a Függetlenség 
tere, a China Town, a Petronas-ikertornyok. Dél-
után gyalogos városnézés.
14. nap Kuala Lumpur • Látogatás a Batu-bar-
langban. A főváros közelében található mész-
kőbarlangok egyike egy hatalmas, 60 méter 
magasan fekvő ősi hindu szentélyt rejt, mely 
több mint 270 lépcsőn közelíthető meg. Vacso-
ra a szállodában.
15. nap Kuala Lumpur – Budapest • Reggeli után 
kijelentkezés a szállodából, majd egész napos 
szabadprogram és vásárlási lehetőség. Délután 
transzfer a repülőtérre, elutazás Budapestre.
16. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a 
reggeli órákban.
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VIETNÁM – KAMBODZSA
A KHMER BIRODALOM NYOMÁBAN

1. nap Budapest – Hanoi • Elutazás repülőgéppel, 
átszállással Hanoiba.
2. nap Hanoi • Érkezést követően városnézés Ha-
noiban, látnivalók: a francia gyarmati időszak jeles 
épületei, a Hoan Kiem-tó környéke, a Teknősto-
rony, az 1845-ben fából épült, pirosra festett Felke-
lő Nap hídja, a Ngoc Son templom, a „36 utca” ne-
gyede vásárlási lehetőséggel. Szállás Hanoiban.
3. nap Hanoi – Ninh Binh • Látnivalók: a Ninh 
Binh tartományban található Hoa Luban a Dinh 
és Le királyság templomai, Gia Hung falu, kerék-
pározás a folyóparton, hajókázás a Van Long Ter-
mészetvédelmi terület vizein, ahol a partokat rizs-
földek és karszthegyek szegélyezik. Útközben 
ebéd. Szállás reggelivel Ninh Binh-ben. 
4. nap Halong-öböl • Látnivalók: a festői szikla-
formációkkal tarkított Halong-öböl, hajóra szál-
lás „a leszálló sárkány öblében”, ahol hatalmas 
sziklák, kis szigetek és trópusi növényzet színesí-
ti a tájat. Szállás teljes ellátással a hajón kétágyas 
kabinokban.
5. nap Halong-öböl • A hajózás folytatása, kikö-
tés után visszautazás Hanoiba. Látnivalók: Ho 
Tayl (Nyugati-tó), a Tran Quoc pagoda, mely Ha-
noi legrégebbi buddhista temploma, az egye-
dülálló vízi bábszínház felfedezése. Szállás reg-
gelivel Hanoiban.
6. nap Hanoi – Siem Reap • Látnivalók: Ho Si 
Minh, a modern Vietnám megalapítójának ma-
uzóleuma (kívülről), a Kormányzói Palota, az 
Egyoszlopos pagoda, az Irodalom temploma. 
Délután transzfer a repülőtérre, majd utazás 
Siem Reapbe, Kambodzsába. Három éjszakai 
szállás reggelivel Siem Reapben.
7. nap Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat • 
Látnivalók: a XII-XIII. századi Angkor Thom, az arcos 
toronyról híres Bajon-templom, az Elefánt terasz, a 
Leprás király terasza, az indákkal benőtt Ta Prohm 
mahájána buddhista templom-kolostor és a 

Egyedi természeti kincseivel, hagyományőrző kultúrájával és természetessé-
gével Vietnám és Kambodzsa két érintetlen és csodálatos ország Indokína 
szívében. Angkor, az ősi khmer templomváros örökre átértékeli a múlt hagya-
tékáról alkotott fogalmainkat.
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2023. február 1-12.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 279 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 450 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. október, november

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 – Hanoi és Ho Si Minh-város – Budapest útvonalon, valamint belföldi járatokkal Ha-
noi – Siem Reap – Ho Si Minh-város útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás során légkondicionált autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban, a leírás szerinti ellátás és programok a szükséges belépőkkel, magyar 
idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj, (a katalógus nyomdába adásakor ára 35 000 Ft/fő/
Vietnám, 25 000 Ft/fő/Kambodzsa), baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a februári időpontra vonatkozik. 

khmer kultúra aranykorában épült Angkor Wat 
meglátogatása. Naplemente a Pre Rup romoknál. 
Vacsora apsara táncbemutatóval. 
8. nap Siem Reap – a helyi vidéki élet felfedezése • 
Látnivalók: a saját, hagyományos reggeli - a tradi-
cionális rizstészta – elkészítésének elsajátítása 
egy helyi család segítségével; egy bambusz, raga-
csos rizs (sticky rice) termelésére és a kókuszdió 
betakarítására szakosodott farm meglátogatása, 
a falusiak bemutatója a helyi gyümölcsök feldol-
gozásáról, pálmalevélfonás a helybéliekkel. Út-
közben ebéd. 
9. nap Tonle Sap-tó – Siem Reap – Ho Si Minh-vá-
ros • Látnivalók: Kompong Khleang, az úszó falu 
felfedezése, csónakázás a Tonle Sap tavon a cölö-
pökön álló házak között. Útközben ebéd. Délután 
elutazás repülőgéppel Vietnámba, az egykori Sa-
igonba. Két éjszakai szállás reggelivel Ho Si 
Minh-városban.
10. nap Ho Si Minh-város – Mekong-delta • Látni-
valók: hajózás a Mekong folyón, ismerkedés az 
élettől lüktető deltavidék vízi- és növényvilágával, 
mangrove erdőivel, dúsan termő ültetvényeivel,  
lakóinak hétköznapjaival. Útközben ebéd. 
11. nap Cu Chi alagutak, Ho Si Minh-város • Látni-
valók: a Cu Chi alagútrendszer felfedezése, mely-
ben a vietnámi háború alatt a vietkongok kórhá-
zakat, lakásokat, fegyvertárolókat, iskolákat 
rendeztek be a föld alatt. Ho Si Minh-város látni-
valóinak felkeresése: az Újraegyesítés Csarnoka, a 
Notre-Dame katedrális, a Dong Khoi utca, a Con-
tinental Hotel, az Operaház, a Városháza, a Régi 
Postahivatal. Vásárlási lehetőség a híres Ben 
Thanh piacon. Transzfer a repülőtérre, hazautazás 
Budapestre átszállással.
12. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a ko-
ra délutáni órákban.
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VILÁGÖRÖKSÉGEK JAPÁNBAN

1. nap Budapest – Tokió • Elutazás Budapestről 
Tokióba átszállással. 
2. nap Tokió • Megérkezés Tokióba, transzfer a 
szállodába. Három éjszakai szállás reggelivel To-
kióban. 
3. nap Tokió • Városnézés Tokióban: a Sensoji 
templom Asakusában, a Nakamise bevásárló ut-
ca, a Ginza negyed, a Meiji Jingu-szentély és az 
Omotesando és a Tokyo Metropolitan-torony a 
202 méter magas kilátóval, ahonnan tiszta idő-
ben a Fuji csúcsa is látszik. 
4. nap Tokió (Nikko) • Szabadprogram Tokióban. 
Fakultatív program: kirándulás Nikkóba, a Tokió-
tól 140 km-re, Tocsigu prefektúra hegyei között 
fekvő városba: a Toshogu kegyhely, a Nantai-hegy 
vulkanikus kráterében létrejött Chuzenji tó és a 
97 méter magas Kegon-vízesés megtekintése. 
5. nap Tokió – Kamakura • Délelőtt elutazás Ka-
makurába. Városnézés: Tsurugaoka Hachiman- 
szentély, Hase Kannon templom, Kotokuin 
templom és a 13 m magas Nagy Buddha bronz-
szobor megtekintése. Transzfer a Kawaguchi-tó-
hoz, ahonnan tiszta idő esetén szépen láható a 
Fuji csúcsa és a hegység egyik legszebb tava, va-
lamint forró vizű forrására épült üdülőhely. Va-
csora és egy éjszakai szállás reggelivel Naru-
sawa-Murában.
6. nap Narusawa-Mura – Matsumoto – Takayama • 
Látogatás az Itchiku Kubota Szépművészeti Mú-
zeumban, melyben a XIV. századi kimonófesté-
szet számos gyönyörű alkotása látható. Tovább-
utazás Takayamába, útközben Matsumotóban 
látogatás egy miso készítő üzemben és a Matsu-
moto-kastély megtekintése, mely a XVI. század-
ból való és Japán egyik legértékesebb műemlé-
ke. Vacsora és egy éjszakai szállás reggelivel 
Takayamában, japán stílusú szálláshelyen.
7. nap Takayama – Kanazawa • Kora reggel gya-
logos városnézés Takayamában: reggeli piac; séta 
az óvárosban, a Takayama Jinya XVII. századi hiva-
tali épületek megtekintése. Elutazás Kanazawá-
ba, útközben rövid megálló Shirakawában. Meg-
érkezés után látogatás egy szaké üzletben. Szállás 
reggelivel Kanazawában.
8. nap Kanazawa – Kiotó • Gyalogos városnézés 
Kanazawában, belépővel a Kenrokuen parkba, 
mely Japán három legszebb parkjának egyike és 
a XIX. században nyílt meg a nagyközönség előtt; 
séta a városi teaházak utcáján. Elutazás Kiotóba, a 
megérkezés után rövid séta a szálláshelyre. Két 
éjszakai szállás reggelivel Kiotóban. 
9. nap Kiotó • Egész napos városnézés a VIII-XIX. 
század közötti uralkodói székhelyen. Látnivalók: a 
Kinkakuji templom (Aranytemplom), mely Kiotó 
jelképe; a Nijo kastély, a Kiyomizu templom (for-
galom függvényében a Sagano bambuszerdő és 
a Togetsu híd) megtekintése, majd séta Gion-
ban, mely a város híres gésa negyede. 
10. nap Kiotó – Hirosima – Itsukushima • Transz-
fer a pályaudvarra, elutazás Shinkanzen szu-
per-expresszel Hirosimába. Megérkezés után to-
vábbutazás helyi vonattal és komppal Miyajimába. 
Látogatás az Itsukushima sintó szentélyben; a 
tájba illeszkedő épületcsoport a Világörökség ré-
sze. A program után visszautazás Hirosimába: a 
Béke Emlékmúzeum és az Atombomba-dóm 
megtekintése, majd vacsora. Szállás reggelivel 
Hirosimában.

Japán kultúrája csodála-
tos és sok arcú. Egyrészt 
mélyen és évezredekre 
visszanyúlóan tradicio-
nális, másrészt modern, 
fiatal és mai. A nagyvá-
rosok hihetetlen tem-
póját, a vidék szépségét 
és harmóniáját mind 
megtapasztalhatja az 
utazó az átfogó köruta-
zás során.
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2023. március 8-22.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 539 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 859 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. május, november.

11. nap Hirosima – Kurashiki – Himeji – Oszaka • 
Elutazás Kurashikibe, ahol séta az óvárosban, 
majd továbbutazás Oszakába, útközben Himeji-
ben látogatás a kastélyban (a vártorony megte-
kintését a program nem tartalmazza) és a Koko-
en kertekben. Három éjszakai szállás reggelivel 
Oszakában.  
12. nap Oszaka – Nara • Narában, Japán ősi fővá-
rosában a Nara park meglátogatása és belépő a 
Kasuga-Taisha búcsújáró helyre. Városnézés 
Oszakában: a Dotonbori negyed, mely a kanális 
köré épült, s híres gasztronómiájáról és középkori 
hangulatáról. Ebéd egy szusi étteremben, belépő 
az Umeda Sky épületébe, ahonnan szép kilátás 
nyílik a városra.  
13. nap Oszaka (Uji) • Szabadprogram. Fakultatív 
program: félnapos kirándulás Ujiba, mely az or-
szág második legfontosabb történelmi és kultu-
rális központja. A középkortól itt termesztik a vi-
lág legjobb minőségű zöld teáit. Városnézés: a 
Byodoin templom megtekintése, majd részvétel 
egy igazi japán tea ceremónián. 
14. nap Oszaka (Ise) • Szabadprogram. Fakultatív 
program: kirándulás vonattal Isébe, ahol 125 shin-
to szentély található Amaterasu napistennek 
ajánlva. Gyalogos városnézés: belépő az Ise Jingu- 
szentélybe; séta a hangulatos Okage Yokocho há-
zai között. Transzfer a repülőtérre, hazautazás re-
pülőgéppel Budapestre átszállással.
15. 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, átszállással 
Budapest – Tokió és Oszaka – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
a Shinkanzen szuperexpresszel Kiotó – Hirosima útvonalon, másodosztályon, valamint helyi 
vonattal és komppal Miyajimába, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 12 éjszakai 
szállás helyi háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, a takayamai szállodában japán 
stílusú, tatamis szobákban, 12 reggeli, 1 ebéd és 3 vacsora, programok és belépőjegyek, ma-
gyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 
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1. nap Budapest – Denpasar • Elutazás repü-
lőgéppel, átszállással Denpasarba. 
2.nap Denpasar – Ubud • Megérkezést követően 
utazás autóbusszal Ubudba, útközben vacsora. 
Három éjszakai szállás reggelivel Ubudban. 
3.nap Ubud • Délelőtt szabadprogram. Délután 
látogatás a helyi piacon és a XI. századi Goa Gajah, 
sziklába vájt templomnál, mely nevét a bejárat fö-
lé faragott elefántfejekről kapta. Útközben meg-
álló a rizsföldeken. 
4.nap Ubud – Besakih – Pendlipuran – Fiatalság 
Szent Forrása• Egész napos kirándulás. Látniva-
lók: a Mount Agung vulkán oldalában elhelyezke-
dő Besakih templom, mely a hindu vallás legfon-
tosabb temploma; Pendlipuran – az építészeti és 
kulturális hagyományokat örző falu; egy kávét, 
kakaót és vaníliát termesztő fűszerpark és a Fia-
talság Szent Forrása. Útközben ebéd.
5.nap Kemenuh – Betubullan – Uluwatu – Nusa 
Dua/Tanjung Benoa • Utazás a sziget deli része 
felé. Látnivalók: a fafaragásairól ismert Kemenuh 
és a batikművészetről híres Betubullan falu; a 
sziklaszirtre épült templom Uluwatuban és egy 
tradicionális táncelőadás megtekintése, mely Ra-
mayana hercegnő történetét meséli el. Hat éjsza-
kai szállás reggelivel a tengerparton.  
6. nap Nusa Dua/Tanjung Benoa • Szabadprog-
ram a tengerparti szállodában. 
7. nap Tanah Lot – Beratan-tó • Kirándulás a XVII. 
századi Tanah Lot sziklatemplomhoz, majd a Ma-
jomerdő; az Ulun Danu Beratan úszó templom és 
a Taman Ayun Mengwi királyi család főtemplo-
mának megtekintése. Útközben ebéd.
8–9. nap Nusa Dua/Tanjung Benoa • Pihenés a 
tengerparti szállodában. 
10. nap Nusa Dua/Tanjung Benoa • Transzfer a 
repülőtérre, hazautazás repülőgéppel, átszállás-
sal 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 Budapest – 
Denpasar  – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 3 éj-
szakai szállás Ubudban, 6 éjszakai szállás a tengerparton, helyi ötcsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban (az utolsó napon késői kijelentkezés) reggelivel, 1 vacsora és 2 ebéd, transzferek 
autóbusszal, a leírás szerinti programok belépővel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás, borravalók.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. április 2–12. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 879 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 133 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. június, augusztus, október.

Bali idilli szigete számos természeti szépséget: rizsföldeket, vízeséseket, 
vulkánokat, föld alatti barlangokat tartogat. Aki a sziget igazi arcára kí-
váncsi, annak kihagyhatatlan helyszín Ubud, mely őrzi a kulturális és 
képzőművészeti hagyományokat és az autentikus balinéz hangulatot.
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1. nap Budapest – Delhi • Elutazás repülőgéppel 
Budapestről Delhibe átszállással a kora délutáni 
órákban.
2. nap Delhi • Érkezés a hajnali órákban Delhibe, 
rövid pihenés és reggeli a szállodában, majd pa-
noráma városnézés Új- és Ó-Delhiben. Látniva-
lók: a Qutub Minar, Humayun uralkodó mauzó-
leuma, az India kapu, a Rajpath sugárút, a Vijay 
Chowk, a Vörös erőd, a Jama Masjid, majd Ma-
hatma Ghandi nyughelye a Raj Ghat megtekin-
tése. Később az óvárosi Chandni Chowk bazárja-
inak felfedezése riksával. Vacsora a szállodában. 
Szállás reggelivel Delhiben.
3. nap Delhi – Jaipur • Reggel utazás a kb. ha-
tórányi autóútra fekvő Jaipurba, a mesés bazá-
rok, gazdag paloták, ún. havelik városába. Meg-
érkezés majd az esti megvilágításban ragyogó 
Birla templom felkeresése. Két éjszakai szállás 
reggelivel és vacsorával Jaipurban. 
4. nap Jaipur • Látnivalók: a mesés palotákat őr-
ző Amber erőd, a Man Sangar-tó és a Jal Mahal 
palota, a Hava Mahal – a gyönyörű Szelek palotá-
ja, a Jantar Mantar obszervatórium és a Városi pa-
lota felkeresése. 
5. nap Jaipur – Agra • Reggeli után elutazás Ag-
rába. Útközben megállás Abhaneri lépéskútjá-
nál: Látogatás Fatehpur Sikriben, a vízhiány mi-
att elnéptelenedett városban. Itt található a 
gyermektelen asszonyok zarándokhelye és a csá-
szári mecset. Megérkezés, vacsora. Szállás regge-
livel Agrában.
6. nap Agra – Delhi • Kora hajnalban a világhírű, 
fehér márványból készült Taj Mahal megtekinté-
se, melyet Shah Jahan mogul építtetett a XVII. 
században felesége, Mumtaz Mahal emlékére és 
az iránta érzett örök szerelme jeléül. Később visz-
szatérés a hotelbe, reggeli majd az Agra erőd fel-
keresése. Utazás autóbusszal Delhibe, ahol va-
csora és szállás. Az éjjeli órákban transzfer a 
repülőtérre, hajnalban hazautazás repülőgéppel, 
átszállással.
7. nap Delhi – Budapest • Megérkezés Budapest-
re 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, átszállás-
sal Budapest – Delhi – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás során légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi ötcsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban, félpanzióval, a korai bejelentkezés felára a 2. napon reggelivel, a leírás 
szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíj (a katalógus nyomdába adásakor ára 19 000 Ft/fő), 
borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az októberi időpontra vonatkozik. 

2023. október 18-24.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 699 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 899 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő

India hatalmas és hihetetlen országának festővásznán a művészeti örök-
ségek, a lenyűgöző tájak, az elképesztő építészet, a gasztronómia, a gyö-
nyörű viseletek, a vallási rituálék megannyi pompás színben tündököl-
nek. A körutazás az aranyháromszög Delhi, Agra és Jaipur kincseinek 
bemutatására fókuszál.


