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EZERARCÚ PORTUGÁLIA

1. nap Lisszabon • Elutazás repülőgéppel, átszál
lással Lisszabonba. Félnapos városnézés, látniva
lók: Szent György vára, az Alfama negyed, a Szent 
Jeromos-kolostor (a kerengőbe a belépő a hely
színen fizetendő) és a Belém-torony (kívülről). Két 
éjszakai szállás reggelivel Lisszabonban.  
2. nap Lisszabon – Sintra, Cabo de Roca • Déle
lőtt kirándulás Sintrába, rövid séta és a XVI. száza
di Királyi Palota megtekintése. Cabo da Roca Eu
rópa legnyugatibb pontja, a tengerbe nyúló 
sziklaszirtről lenyűgöző látvány tárul a kéklő óce
ánra. Délután szabadprogram. 
3. nap Lisszabon – Óbidos – Nazaré – Batalha – 
Fatima • Látnivalók: Óbidos dombtetőre épült, fa
lakkal védett, hófehér házas falva; Nazaré, a bájos 
halászfalu; Batalha, a világörökség részét képező 
kolostor. Rövid séta a világhírű kegyhelyen, Fa
timában. Szállás reggelivel Fatimában.
4. nap Fatima – Portó – Vila Nova de Gaia • Eluta
zás Portóba, városnézés. Látnivalók: a katedrális 
(kívülről), a tőzsdepalota, a Szent Ferenc-temp
lom, a Ribeira-negyed színes cserepes házai, az 
Eiffel tervezte kétszintes híd. Látogatás egy bo
rospincében borkóstolóval. Két éjszakai szállás 
reggelivel Portóban vagy Vila Nova de Gaiában.
5. nap Guimares – Braga – Viana do Castelo • 
Egész napos kirándulás Észak-Portugália leg
szebb városaiba. Látnivalók: Guimares – séta az 
óvárosban; Braga – Jó Jézus búcsújáró hely, séta a 
városban és a katedrális megtekintése; Viana do 
Castelo – a városháza, a templom és a szökőkutak. 
6. nap Coimbra – Tomar – Estoril • Elutazás a lissza
boni tengerpartra. Útközben Európa egyik legré
gibb egyetemi városában, Coimbrában a katedrális 
és a híres egyetemi könyvtár, Tomarban, a templo
mosok városában a Krisztus-rendi kolostor megte
kintése. Két éjszakai szállás reggelivel Estorilban.
7. nap Estoril – (Évora) • Egész nap szabadprog
ram. Fakultatív program: egész napos kirándulás 
Évorába. Látnivalók: a római templom romjai, a 
gótikus katedrális, a Szent Ferenc-templom és a 
Csontok kápolnája. Szabadidő, majd egy közeli 
farmon borkóstoló. 
8. nap Estoril – Lisszabon • Szabadprogram, 
transzfer a lisszaboni repülőtérre. Hazautazás re
pülőgéppel, átszállással 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 Bu-
dapest – Lisszabon – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a köruta-
zás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, fakultatív program, baleset-, betegség- és 
poggyász biztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. április 25. – május 2., október 20–27.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 619 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 789 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Portugália a becses látnivalók és ritka kincsek országa: rómaiak, vizigó-
tok, mórok és keresztények hagyták itt kézjegyeiket, Lisszabon, Portó, 
Tomar, Batalha, Coimbra utcáit járva az UNESCO Világörökségei kísérik a 
látogatók lépteit. 
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KÖRUTAZÁS DÉL-PORTUGÁLIÁBAN
LISSZABONTÓL ALGARVE-IG

1. nap Budapest – Lisszabon • Elutazás repü
lőgéppel, átszállással Lisszabonba. Transzfer a 
szállodába, szabadprogram. Két éjszakai szállás 
reggelivel Lisszabonban. 
2. nap Lisszabon – Sintra, Cabo de Roca • Félna
pos panoráma és gyalogos városnézés a portugál 
fővárosban: Marques de Pompal tér, Avenida Li
berdade sugárút, Rossio tér, Alfama negyed, 
Szent György vár. Délutáni program: Sintra és Ca
bo de Roca.  
3. nap Lisszabon – Castelo de Vide – Marváo – 
Estremoz – Évora • Utazás Castelo de Vidébe, sé
ta a városka macskaköves utcáin. Marváóban sé
ta a városfallal körülvett településen, melynek 
utcái fehérre meszelt házak között kanyarogva 
vezetnek fel a sziklára épült várhoz. Estremozban 
borospince látogatás helyi ebéddel, majd séta az 
óvárosban. Szállás reggelivel Évorában. 
4. nap Évora – Algarve • Városnézés Évorában: az 
óváros, a római templom romjai, a gótikus kated
rális, a Szent Ferenc-templom és a Csontok ká
polnája. Utazás az Algarve tartományban levő Ar
macao de Pera tengerparti településre, ahol négy 
éjszakai szállás reggelivel. 
5–7. nap Algarve • Szabadprogram, pihenés a 
szállodában vagy a tengerparton. Fakultatív 
programok: • Lagos és Sagres – félnapos kirándu
lás a nagy felfedezők nyomában. • Hajókirándulás 
a Ria Formosa naturparkba. • Silves és Monchique 
– félnapos kirándulás borkóstolóval a mór törté
nelem és építészet nyomában.
8. nap Algarve – Lisszabon – Budapest • Reggel 
transzfer a lisszaboni repülőtérre, utazás repü
lőgéppel, átszállással 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 – Lisszabon – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban reggelivel és egy ebéddel, a leírás szerinti programok a szükséges 
belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, fakultatív programok, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a szeptemberi időpontra vonatkozik. 

2023. június 16-23., július 21-28., szeptember 15-22.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 739 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 959 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Lisszabon történelmi látnivalói, Alentejo lankás vidékének olívaültetvé-
nyei, Evora UNESCO világörökségi helyszíne a változatos portugál tájat vo-
nultatja fel. Algarve régióban a kisvárosok és strandok szépsége gazdagít-
ja felejthetetlen élményekkel az utazást. 
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MADEIRA

1. nap Budapest – Funchal • Elutazás repülő-
géppel, átszállással Funchalba. Szabadprogram. 
Négy éjszakai szállás reggelivel Funchalban. 
2. nap Câmara de Lobos – Porto Moniz – Paúl da 
Serra • Látnivalók: déli part - Câmara de Lobos 
festői halászfalu; Cabo Girão fok, mely a sziget 
leglátogatottabb látványossága a lenyűgöző pa
noráma miatt. A hatalmas sziklatömb 580 méter
rel emelkedik a tenger fölé. Északi part – Encu
meada-hágó; panorámaút; a szabadtéri meden
céiről híres Porto Moniz; az 1400 m magasságban 
lévő Paúl da Serra fennsík. Útközben ebéd.  
3. nap Camacha – Pico Arieiro – Portela • Látni
valók: Camacha faluban a kosárfonó kézművesek 
munkáinak megtekintése, Pico Arieiro a sziget 
harmadik legmagasabb pontja, ahonnan szép ki
látás nyílik a tájra; Santana település, mely há
romszögletű házairól nevezetes; Portela, ahonnan 
az északi part sziklaképződményeire nyílik pano
ráma. Útközben ebéd.  
4. nap Funchal • Félnapos városnézés Funchal
ban. Látnivalók: a XV. században épült katedrális, 
a helyi piac. Utazás felvonóval a főváros felett fek
vő Monte településére, a Miasszonyunk templom 
és az abban található utolsó magyar király – IV. 
Károly – sírhelyének megtekintése. Lehetőség 
van egyénileg kipróbálni a híres szánkót, a tobo
gánt, mellyel helyi férfiak irányításával csúszhat
nak le a meredek aszfaltozott úton. 
5. nap. Hazautazás repülőgéppel Budapestre eu
rópai 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 
– Funchal – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
transzferek és programok alkalmával légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás négy-
csillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, 2 ebéd, a leírás szerinti programok a szük-
séges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik.

2023. március 12-16.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 479 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 599 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. augusztus és október

Madeira Európa egyik legkedveltebb 
szigete, olyan akár egy buja kert. Az 
időjárás kellemes, borai és a gasztronó-
miája pedig messze földön híres. A szi-
get fővárosa a kihagyhatatlan látnivaló. 
Az óváros keskeny kis utcáiban omla-
dozó vakolatú épületek sorakoznak, aj-
tajukon street art alkotásokkal.
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ANDALÚZIA
üdüléssel Costa Blanca tengerpartján

1. nap Budapest – Malaga – Mijas • Elutazás repü
lőgéppel Malagába, transzfer Mijasba. Séta a 
hegyoldalba épült, mórok által alapított városká
ban. Szállás reggelivel és vacsorával Mijasban.
2. nap Mijas – Ronda – Sevilla • Látnivalók: Ron
dában a Guadalevín folyón átívelő hidak, jellegze
tes mór házak, a Santa Maria La Mayor-templom 
és a bikaviadal aréna. Két éjszakai szállás reggeli
vel Sevilla elővárosában.
3. nap Sevilla • Egész napos városnézés. Látniva
lók: a gótikus katedrális, az Alcazar, a Santa Cruz 
negyed felfedezése a mór stílusjegyeket magu
kon viselő házaival, műemlékeivel, kertjeivel (a 
látnivalók az aktuális nyitvatartás függvényében 
változhatnak). 
4. nap Sevilla – Córdoba • Elutazás a mór jellegét 
napjainkig megőrző Córdobába. Érkezés után vá
rosnézés – a Nagymecset és a zsidó negyed meg
tekintése. Szállás reggelivel és vacsorával Córdo
ba környékén.
5. nap Córdoba – Granada • Elutazás a Sierra Ne
vada örök hófedte csúcsai lábánál, a Darro folyó 
két partján fekvő Granadába. Két éjszakai szállás 
reggelivel és vacsorával Granadában. 
6. nap Granada • Látnivalók: a mór palotaegyüt
tes, az Alhambra, az azt körülvevő Generalife ker
tek, a katedrális, a régi mór városnegyed, az Albai
cin szűk utcái és a bazárok. Fakultatív program: 
flamenco est.  
7. nap Granada – Cartagena – La Manga • Eluta
zás La Manga tengerpartjára, útközben; Carta
genában városnéző séta. Három éjszakai szállás 
reggelivel és vacsorával La Manga tengerpartján.  
8–9. nap La Manga • Üdülés, pihenés Spanyolor
szág egyik népszerű üdülőhelyén, melynek kü
lönlegessége, hogy a földnyelv partjait a Mar 
Menor meleg vizű kis belső tengere és a hullá
mos, hűvös vizű Földközi-tenger mossa.
10. nap La Manga – Alicante – Budapest • Utazás 
autóbusszal az alicantei 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 
– Malaga és Alicante – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 9 
éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel és 7 vacsorával, a 
leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2023. május 25. – június 3., szeptember 21–30.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 699 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 949 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Spanyolország változatos tartományai és régiói közül An-
dalúzia a leghíresebb. Különleges gasztronómiája, lenyű-
göző építészete és izgalmas történelme azonnal magával 
ragadja az ide érkezőket. Tartson velünk, fedezze fel a leg-
szebb andalúz városokat, s a körutazás után pihenjen La 
Manga tengerpartján!
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TENGERPARTI HÉTVÉGE BARCELONÁVAL

KIRÁLYI MADRID

1. nap Elutazás repülőgéppel Budapestről Barce
lonába. Transzfer a szállodába. Négy éjszakai szál
lás reggelivel Barcelona környéki, tengerpart kö
zeli szállodában (transzferidő kb. 1 óra).
2. nap Délelőtt látogatás a La Boqueria színes pi
acán. Délután városnézés; látnivalók (kívülről): a 
Ciutadella Park, a Diadalív, a Santa Maria del Mar 
templom, a Via Laietana a római eredetű városfa
lakkal, a Gótikus negyed, a Nagy Királyi Palota, a 
Szent Kereszt és Szent Eulália-székesegyház, a 
Generalitat és a Városháza, a Kolumbusz-emlék
mű, a Ramblas.
3. nap Pihenés a tengerparton, szabadprogram. 
Fakultatív program: félnapos kirándulás Mont
serratba, a sziklatömbön fekvő bencés kolostor
hoz, amelyben Katalónia patrónája, a Moreneta 
(Fekete Madonna) is található. 
4. nap Pihenés a tengerparton, szabadprogram. 
Fakultatív program: Gaudí Barcelonája. Egész 
napos program; látnivalók: a Sagrada Familia 
(Szent Család-bazilika), a Güell Park, a Paseo de 
Gracia, a Casa Batlló (a Csontok háza) és a Casa 

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 – 
Barcelona – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db fedélzeti poggyásszal, 4 éjszakai szál-
lás Barcelona környéki, tengerpart közeli, helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban 
reggelivel, repülőtéri transzferek, félnapos városnézés, helyi magyar idegenvezető, a transz-
ferek és a kirándulások alatt (a repülőúton nem kíséri idegenvezető a csoportot). 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 

2023. május 26-30., június 16-20., 
augusztus 25-29., október 6-10., október 20-24.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 249 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 289 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

1. nap Elutazás repülőgéppel Budapestről Mad
ridba. Transzfer a városközponti szállodába, négy 
éjszakai szállás reggelivel.
2. nap Városnézés; látnivalók (kívülről): a Gran Via 
sugárút, a Spanyol tér Cervantes szobrával, az im
pozáns Királyi Palota, a Nagykapu tér, a Cibeles 
tér márvány szökőkútja és a Neptun díszkút, a 
Kolumbusz tér, a Retiro park és az Atocha pálya
udvar. A Prado múzeum műkincseinek felfedezé
se, ahol más mesterek mellett Francisco de Goya 
és Diego Velázquez is képviselteti magát számos 
alkotással.
3. nap Szabadprogram. Fakultatív program: ki
rándulás Toledóba. Séta az óvárosban a gótikus 
katedrálisnál, a város legrégebbi zsinagógájának 
és El Greco világhírű festményének, az Oraz gróf 
temetésének megtekintése a Santo Tomé-temp
lomban. Este fakultatív program: Madrid éjszakai 
fényei tapas- és borkóstolóval.
4. nap Szabadprogram. Fakultatív program: 
Sego viában a római kori akvadukt (habarcs nélkül 
épült vízvezeték), a San Lorenzo de El Escorial-i ki
rályi palota és kolostor építészeti értékei, majd az 

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 
- Madrid - Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fedélzeti poggyásszal, transzferek lég-
kondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban 
reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, helyi magyar idegenvezető, a transzferek 
és a kirándulások alatt (a repülőúton nem kíséri idegenvezető a csoportot). 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- 
és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2023. április 27. – május 1., június 7-11., 
szeptember 13-17.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 329 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 419 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Elesettek völgyében a polgárháború áldozatainak nyughelye ismerhető meg. 
5. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre és hazautazás Budapestre repülőgéppel.

Milà (La Pedrera – a Kőbánya) megtekintése kívülről, majd szabadidő és séta a 
Ramblas sétálóutcán.
5. nap Szabadprogram. Hazautazás Budapestre repülőgéppel.
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PÁRIZS TITKAI

RÓMA

1. nap Elutazás Budapestről Párizsba repü
lőgéppel. Panoráma városnézés autóbusszal, 
mely során a Notre-Dame, a Louvre, az Opera, és 
az Eiffel-torony is látható. Este fakultatív prog-
ram: egy órás hajókirándulás a Szajnán. Négy éj
szakai szállás reggelivel Párizsban.
2. nap Gyalogos városnézés a metróhálózat se
gítségével, a látnivalók megtekintése kívülről: a 
Diadalív, a luxusboltokkal övezett Champs-Ély
sées sugárút, a Louvre, a Pont Neuf híd, a Sainte- 
Chapelle, a Notre-Dame. 
3. nap Gyalogos városnézés a metróhálózat se
gítségével, a látnivalók megtekintése kívülről: a 
Sacré Coeur bazilika, a Montmartre hangulatos 
művésznegyede, a Pompidou Centre kulturális 
központ, a Marais negyed és a Vogézek tere. 
4. nap Szabadprogram. Fakultatív program: láto
gatás a Louvre-ban. Délután séta az 1889-es világ
kiállításra épült Eiffel-toronyhoz, szabadidő a lába
inál futó Mars mezőn, a város népszerű parkjában.  
5. nap Szabadprogram, majd hazautazás Buda
pestre repülőgéppel a délutáni órákban.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest 
– Párizs – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, repülőtéri transz-
ferek és félnapos panoráma városnézés légkondicionált autóbusszal, 4 éjszakai szállás helyi 
háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok és gyalo-
gos városnézések helyi közlekedéssel, 10 darabos metró gyűjtőjegy, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A fakultatív programok lefoglalása a megrendeléskor szükséges. 
A megadott ár a márciusi és áprilisi időpontra vonatkozik.

2023. március 15-19., április 22-26., június 1-5., 
augusztus 19-23.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 299 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 414 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő
Előkészületben: 2023. október

1. nap Elutazás Budapestről Rómába repülőgép
pel. Panoráma városnézés: a Santa Maria Maggio
re-bazilika, a Colosseum, a Forum Romanum, a 
Piazza Venezia a Vittorio Emanuele-emlékművel, 
az Angyalvár és a Vatikán környékének érintésé
vel. Három éjszakai szállás reggelivel Rómában. 
2. nap Délelőtt félnapos gyalogos városnézés 
helyi közlekedéssel. A Spanyol lépcső, a Piazza 
Navona, a Pantheon (kívülről) és a Trevi-kút fel
keresése. Délután szabadprogram, vagy fakul-
tatív program: Róma ókori emlékei: a Colos
seum megtekintése, majd séta a Forum 
Romanum területén. 
3. nap Szabadprogram. Fakultatív program: a Va
tikáni Múzeum és a Sixtus- kápolna megtekintése, 
helyi közlekedéssel. Délután fakultatív program: 
a hangulatos Trastevere negyed felkeresése, helyi 
közlekedéssel. A Trastevere Róma legérdekesebb 
negyede, mely borostyánnal befuttatott pasztell 
házfalak, keskeny utcák labirintusa. Idő függvé
nyében ebéd vagy vacsora. 
4. nap Transzfer a repülőtérre, 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 – 
Róma – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 3 éjsza-
kai szállás helyi négycsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, repülőtéri transzferek, 
félnapos panoráma városnézés autóbusszal, félnapos gyalogos városnézés helyi közlekedés-
sel, 48 órás bérlet, mellyel ingyenesen használhatók a római tömegközlekedési eszközök, 
idegenforgalmi adó, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítás, útlemondási biztosítás.
A fakultatív programok lefoglalása a megrendeléskor szükséges. 
A megadott ár a márciusi és áprilisi időpontra vonatkozik.

2023. március 15-18., április 8-11., május 25-28., 
június 22-25., október 26-29.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 299 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 355 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő
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PROVENCE, A FRANCIA RIVIÉRA ÉS MONACO

1. nap  Budapest – Marseille • Elutazás repülő-
géppel Marseille-be. Panoráma városnézés a me
diterrán hangulatú Marseille-ben, Provence kapu
jában. Szállás reggelivel Marseille-ben.
2. nap Marseille – Aix-en-Provence – Avignon – Arles 
• Látnivalók: Aix-en-Provence, a művészek, a szökőku
tak és diákok városa calisson- kóstolással, mely hagyo
mányos mandulás provence-i édesség; Avignonban 
a pápai palota és a híres avignoni híd megtekinté
se. Két éjszakai szállás reggelivel Arles-ban.
3. nap Arles – Gordes – sénanque-i apátság • 
Látnivalók: Arles – Vincent van Gogh városa; a ro
mantikus völgyek szegélyezte Luberon Nemzeti 
Park; Gordes sziklaszirtre épült falva; a levendu
lamezőkkel körülvett sénanque-i ciszterci apát
ság; egy levendula lepárló megtekintése. 
4. nap Arles – Cannes – Nizza • Látnivalók: a film
fesztiválokról ismert elegáns Cannes felfedezése. 
Négy éjszakai szállás reggelivel Nizzában vagy 
környékén.
5. nap Nizza – Monaco – Eze • Látnivalók: a fran
cia Riviéra ékköve Nizza, az apró Monacói Herceg
ség, Eze hegytetőre épült középkori falucskája. 
6. nap Nizza (Antibes – Grasse) • Szabadprogram 
Nizzában. Fakultatív program: Antibes – Picasso 
múzsája, Grasse – a parfümgyártás fővárosa, láto
gatással egy parfümgyárban. 
7. nap Nizza • Szabadprogram Nizzában. Délelőtt 
a Matisse Múzeum vagy a Marc Chagall Nemzeti 
Múzeum megtekintése (utazás helyi buszjárattal; 
belépő a helyszínen fizetendő). 
8. nap Nizza – 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, átszállás-
sal Budapest – Nizza – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladható poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar 
idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik.

2023. május 9-16., június 27. – július 3., október 10-17.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 537 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 677 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Provence Franciaország talán leg-
szebb vidéke, ahol szél borzolta le-
vendulamezők és bájos városkák 
varázsolják el a látogatókat. A kör-
utazás Provence-tól a Riviéráig ba-
rangolja be Dél-Franciaország leg-
szebb tájait és városait. A júniusi 
időpontban a levendulavirágzás is 
megcsodálható.
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NORMANDIA – BRETAGNE

1. nap Budapest – Párizs – Rouen • Elutazás re
pülőgéppel Párizsba. Érkezés után elutazás au
tóbusszal Rouenba. Látnivalók: Giverny-ben 
Claude Monet háza és kertje; Rouenban az óvá
ros, Jeanne d’Arc vesztőhelye és a Notre-Dame 
katedrális megtekintése. Szállás reggelivel Rouen 
környékén.
2. nap Rouen – Fecamp – Etretat – Honfleur • 
Látnivalók: Fecampban a bencés apátság; Etre
tat fehér mészkősziklái; Honfleur-ben, mely Nor
mandia legszebb halászfaluja, a Sainte Catheri
ne fatemplom megtekintése, majd Calvados 
kóstoló. Szállás reggelivel Honfleur környékén.
3. nap Honfleur – Deauville – Caen • Látnivalók: 
Deauville tengerparti üdülőhelye, mely az ame
rikai filmfesztivál helyszíne; Caenben Vilmos ki
rály őrtornya, a Nők apátsága és a Férfiak apát
sága (kívülről) és a Saint-Pierre templom. 
Szállás reggelivel Caen környékén. 
4. nap Caen – Bayeux – D-Day part – Avranches • 
Látnivalók: Bayeux-ban a városi múzeumban a 
híres falikárpit megtekintése; az Arroman
ches-öbölben látogatás a D-Day Múzeumban. 
Szállás reggelivel Avranches környékén. 
5. nap Avranches – Mont-Saint-Michel – Can-
cale – Pointe du Grouin – Saint-Malo • Látniva
lók: Mont-Saint-Michelben a bencés apátság; 
Cancale-ban az „osztriga fővárosában”, látoga
tás és kóstolás egy osztrigafarmon; fotószünet a 
Pointe du Grouin kilátónál. Két éjszakai szállás 
reggelivel Saint-Malo környékén.
6. nap Saint-Malo – Fort La Latte – Dinan – Sa-
int-Malo • Látnivalók: Fort La Latte XIII. századi 
kastélya; Dinanban séta a középkori városrész
ben; városnézés Saint-Malo gránitsziklára épült, 
fallal körülvett óvárosában.
7. nap Saint-Malo – Párizs • Délelőtt szabadprog
ram Saint-Malo-ban, majd elutazás TGV vonattal 
Párizsba. Érkezés után panoráma városnézés. Lát
nivalók: a Diadalív, a Champs-Élysées sugárút, a 
Louvre, a Pont Neuf híd, a Sainte-Chapelle, a Not
re-Dame (kívülről). Szállás reggelivel Párizsban. 
8. nap Párizs – 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 – 
Párizs – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, Saint-Malo – Párizs 
között TGV vonattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi 
háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szük-
séges belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a szeptemberi időpontra vonatkozik. 

2023. június 18-25., szeptember 17-24.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 857 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 1 109 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Franciaország két tájegysége gazdag történelmi, kulturális örökséggel 
és egyedülálló természeti szépséggel rendelkezik. Normandiában Rou-
en középkori negyede és fagerendás házai Jeanne d’Arc korát idézik 
meg; Caenban a Nők apátsága a normann román építészet remeke, 
Hódító Vilmos és Matilda királyné szerelméről mesél.  Bretagne-ban az 
Atlanti-óceán partvidéke, semmihez nem hasonlítható vadregényes 
partszakaszok, védett öblök és világítótornyok várják az odalátogatót. 
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ISMERETLEN SZICÍLIA

1. nap Budapest – Catania – Taormina • Elutazás 
repülőgéppel, átszállással Cataniába. Transzfer a 
szállodába, szabadprogram. Három éjszakai szál
lás reggelivel Taormina környékén. 
2. nap Taormina – Ragusa – Siracusa • Látnivalók 
Ragusában: a San Giorgio-templom, a San Gio
vanni Battista-katedrális.  Siracusában a görög 
színház, a római amfiteátrum, az eredeti város
központ, az Ortigia-sziget. 
3. nap Etna – Taormina • Délelőtt utazás az Etná
ra. Séta az alacsonyabb kráterhez. Fakultatív 
program: utazás a 3000 méter magasan találha
tó kráterhez felvonóval. Délután séta Taorminá
ban: a görög színház és a tenger fölé magasodó 
óváros szűk kis utcái. 
4. nap Taormina – Cefalú • Látnivalók: a középko
ri, bájos Cefalú a La Roccával – a sziklaheggyel, a 
XII. századi dóm, az óváros. Délután szabadidő. 
Három éjszakai szállás reggelivel Cefalúban vagy 
környékén. 
5. nap Cefalú (Monreale – Palermo) • Szabadprog
ram. Fakultatív program: Monreale és Palermo. 
Látnivalók: Monrealéban az aranyozott mozaikjai
ról nevezetes katedrális, Palermóban a dóm, a 
Conca D’Oro, a Capella Palatina, a Chiesa degli 
Eremiti. 
6. nap Cefalú (Corleone) • Szabadprogram. Dél-
után fakultatív program: látogatás a Keresztapa 
nyomában Corleonéban. Séta a főtéren, az Anti
maffia Intézet megtekintése. 
7. nap Cefalú – Agrigento – Piazza Armerina • 
Elutazás Agrigentóba. Látnivalók: a Templomok 
völgye, a Concordia templom; a Piazza Armerina 
környékén a Villa Romana del Casale IV. századi 
mozaikjai. Szállás reggelivel Taormina környékén.
8. nap Catania – Budapest • Hazautazás repü
lőgéppel, átszállással 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 – Catania – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, 
helyi idegenforgalmi adó, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a júniusi időpontra vonatkozik. 

2023. június 12-19., október 19-26.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 559 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 649 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő

Szicília szigete Keresztapa-rajongóknak, az ókori kultúra és a gasztronó-
mia szerelmeseinek egyaránt „kötelező” úti cél. A kis hegyi falvak, a nap-
szítta barokk városok, az érintetlen, tiszta vizű öblök a háromszög alakú 
sziget kevésbé ismert arcai, az igazi Szicília titkai.
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VADREGÉNYES SZARDÍNIA

1. nap Budapest – Cagliari • Elutazás repülőgéppel 
Budapestről. Városnézés Cagliariban, látnivalók: a 
flamingótelepek a Molentargius mocsárvidéken, 
az Urpin-hegy, a római amfiteátrum, a Szardíniai 
Régészeti Múzeum (kívülről), a Szent Pongrác-to
rony, a katedrális, az Elefánt torony, a kikötőnegyed. 
Két éjszakai szállás reggelivel Cagliariban.
2. nap Barumini – Giara-fennsík • Baruminiben a 
titokzatos Su Nuraxi nurágh-komplexum megte
kintése, mely csonka kúpra hasonlító négyezer 
éves megalit-kori erődítmény. A Giara-fennsíkon, 
egy kialudt vulkán tetején található nemzeti park 
felkeresése, mely a kisméretű vadlovak rezervá
tuma is. Szabadtéri piknikebéd szárd finomsá
gokkal, borkóstolóval. 
3. nap Mamoiada – Orgosolo – Supramonte-hegy 
• Látnivalók: Mamoiadában a hagyományos szárd 
maszkok múzeuma; szabadtéri ebéd ízletes helyi 
termelői ételekből a Supramonte hegyen, a helyi 
pásztorok társaságában, zenés kísérettel; Orgoso
lo különleges falfestményei. Két éjszakai szállás 
reggelivel Olbia környékén.
4. nap Olbia (Maddalena-szigetek) • Egész na
pos pihenés Olbia festői tengerpartján. Fakulta-
tív program: egész napos hajókirándulás a kör
nyező Maddalena-szigetekre. A szigetcsoport 
felfedezése: a Caprera sziget, a Spiaggia Rosa, a 
rózsaszín part, fürdési és búvárkodási lehetőség, 
a fedélzeten egyszerű szárd tésztaebéd.
5. nap Castelsardo – Alghero • Látnivalók: Castelsar
dóban az erődítmény, a Szent Mária-templom, a 
Remete Szent Antal-katedrális, a városháza, Algher
óban a várfallal körülvett óváros, a Torre del Porta, a 
Szent Ferenc-katedrális, a Palazzo d’Albis. Egy éjsza
kai szállás reggelivel Algheróban vagy környékén.
6. nap Neptun-barlang – Bosa • Látnivalók: a ten
gerről nyíló Neptun-cseppkőbarlang felfedezése 
motoros hajóval; a híres malvasia bort termelő Bo
sa városában a XII. századi Castello Malaspina 
erőd, a XV. századi katedrális és a Nostra Signora di 
Regnos Altos templom. Két éjszakai szállás regge
livel tengerparti szállodában, Cagliari környékén. 
7. nap Pula (Nora) • Szabadprogram strandolásra, 
vagy fakultatív program: kirándulás Norába és Pu
lába, az antik világ nyomában, ebéddel. Látnivalók: 
Norában a román kori Szent Efisio-templom, majd 
a föníciaiak által alapított település romjai, mozaik
jai. Séta a hangulatos Pulában vásárlási lehetőség
gel. Házias szárd ebéd egy agriturismo-birtokon.
8. nap Cagliari – Budapest • Transzfer a repülőtér
re, elutazás repülőgéppel Cagliariból 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 
– Cagliari – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás 
alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos szállodák 
kétágyas szobáiban reggelivel, valamint két szabadtéri ebéddel, a leírás szerinti programok 
belépőkkel, helyi idegenforgalmi adók, helyi magyar idegenvezető a szardíniai tartózkodás 
alatt (a repülőúton nem kíséri idegenvezető a csoportot). 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, félpanzió, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 

2023. május 23-30., október 7-14.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 749 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 849 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő

Szardínia gyönyörű tengerpartjai, természeti látnivalói mellett épí-
tett örökségei: Cagliari római amfiteátruma, az ősi Nuraghe-építmé-
nyek, az erődök és kastélyok, római mozaikok és díszes katedrálisok 
is felejthetetlen élményeket tartogatnak. 
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DÉL-OLASZORSZÁG TITKAI: PUGLIA 
tengerparti pihenéssel

1. nap Budapest – Bari – Vieste • Elutazás repü
lőgéppel, átszállással Bariba. Transzfer a szállodá
ba. Három éjszakai szállás reggelivel  Vieste kör
nyékén. 
2. nap Vieste (Monte Sant’Angelo) • Pihenés a 
tengerparton, vagy séta Gargano „fővárosában”, 
Viestében. Fakultatív program: látogatás Monte 
Sant’Angelóban, amelynek bájos, fehérre meszelt 
házai a hegyoldalon helyezkednek el, kilátással a 
Manfredóniai-öbölre. Látnivalók: a barlangban 
épült Mihály arkangyal kápolna, az óvárosban 
Rothari longobárd király sírhelye, a XI-XII. századi 
Santa Maria Maggiore-templom és a X. század
ban épült normann-aragóniai vár. 
3. nap Vieste (Gargano-félsziget) • Pihenés a 
tengerparton vagy fakultatív program: megfele
lő időjárás esetén hajókázás a Gargano-félsziget 
öblökkel, sziklákkal és barlangokkal tűzdelt part
vidéke mentén.
4. nap Vieste – Trani – Bari • Trani felfedezése: a 
történelmi kikötő és a román kori San Nicola Pel
legrino katedrális. Séta a hangulatos óvárosban, 
melynek házai a környéken kitermelt trani már
ványból épültek. Három éjszakai szállás reggeli
vel Bari környékén. 
5. nap Matera – Bari • Kirándulás Materába: Sassi 
mészkő házai, teraszai megkapó látványt nyújta
nak. 155 barlangtemploma a középkorban a szer
zetesek befogadására szolgált. Városnézés Bariban 
a Szent Miklós-templom meglátogatásával. Séta 
az óvárosban, ahol a helyi lakosok az utcán ücsö
rögve készítik az orecchiette (fülecske) tésztát. 
6. nap Alberobello – Locorotondo • Utazás a trul
li házak városába, Alberobellóba, mely a helyi kő
ből készült hagyományos kupola alakú épületei
ről ismert, majd a fehérre meszelt házairól híres 
Locorotondóba. Útközben bor és tradicionális 
ételek kóstolója egy helyi birtokon. 
7. nap Polignano a Mare – Bari – Budapest • Ki
rándulás a különleges fekvésű, tengerparti szik
lákra épült Polignano a Mare-ba. Délután haza
utazás repülőgéppel, átszállással 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 
– Bari – Budapest útvonalon, átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a köru-
tazás alatt légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos szál-
lodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, idegenforgalmi 
adók, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a júniusi időpontra vonatkozik. 

2023. június 20-26., október 10-16.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 579 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 709 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 15 fő

A csizma sarkán húzódó Puglia tarto-
mánya megmutatja a jellegzetes 
Dél-Itália igazi arcát. Vieste képeslapra 
kívánkozó tengerpartja, Alberobello 
mesébe illő kerek trulló házai, Matera 
ősi barlanglakásai, az álmos déli kisvá-
rosok barokk épületei mind felfedik 
kincseiket a körutazás során.
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AZ AMALFI-PART KINCSEI

1. nap Budapest – Nápoly – Sorrento • Elutazás 
repülőgéppel Budapestről Nápolyba. Panoráma 
városnézés a főbb látnivalókkal: a Castel Nuovo, a 
San Carlo operaház a Piazza del Jesú Nuovo. Öt 
éjszakai szállás reggelivel Sorrento környékén.
2. nap Pompei és a Vezúv • Utazás a ma is aktív 
Vezúvhoz 1000 méterig autóbusszal, majd onnan 
gyalogtúra az 1280 méteres magasságban lévő 
kráterig. Kirándulás Pompei romvárosába, mely
nek régészeti lelőhelyén fantasztikus épségben 
tárulnak a látogatók szeme elé az ókori élet hét
köznapjai: átriumos lakóházak, piacok, terek, für
dők, mozaikok és freskók. A program után helyi 
termelői finomságok (olíva olaj, szalámi, bor) kós
tolása egy farmon. 
3. nap Capri szigete • Egész napos kirándulás 
Capri szigetére hajóval, majd minibusszal Ana
capriba. Látnivalók: Monte Solaro – a sziget leg
magasabb pontja libegővel; a Villa San Michele – 
Axel Munthe háza, majd Capriban séta a Piazza 
Umbertóra - becenevén a Piazettára. Visszauta
zás komppal Sorrentóba. 
4. nap Positano – Amalfi – Ravello • Az Amalfi- 
part felfedezése: Positano, Amalfi, Ravello város
kái, útközben megállóval egy farmon, ahol a nép
szerű olasz citromlikőr, a limoncello kóstolására 
nyílik alkalom. 
5. nap Sorrento (Procida szigete) • Szabadprog
ram vagy fakultatív program: kirándulás szár
nyashajóval Procida szigetére. Mintha megállt 
volna az idő a Nápolyi-öbölből kiemelkedő, csu
pán 3,7 km2-es, vulkanikus kis szigeten.Marina 
Grandétól, a kikötőtől rövid sétára Corricella falvá
ban a halászok békésen javítgatják hálójukat, a 
trattoriák asztalára a napi fogás tengeri finomsá
gai kerülnek. 
6. nap Sorrento – Nápoly – Budapest • Szabad
program Sorrentóban vásárlásra, pihenésre, séta 
az idegenvezetővel. Transzfer a repülőtérre, eluta
zás 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 
– Nápoly – Budapest útvonalon, átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szállo-
da kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, idegenforgalmi 
adók, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a szeptemberi időpontra vonatkozik. 

2023. június 7-12., szeptember 27. – október 2.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 559 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 649 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Mediterrán életérzés és minden ér-
zékszervre ható élmények várják az 
utazókat Olaszország egyik leg-
szebb vidékén, az Amalfi-part szik-
lameredélyeken kapaszkodó ten-
gerparti városkáiban. Capri és 
Procida ékszerdoboz szigetein a 
helyi finomságok zamata is hozzá-
járul az utazás örömeihez.  
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BERLIN

HAMBURG, LÜBECKI LÁTOGATÁSSAL

1. nap Elutazás Budapestről repülőgéppel, át
szállással Berlinbe. Panoráma városnézés során a 
Charlottenburg kastély, a szórakozóhelyekkel és 
dizájner üzletekkel teli Kurfürstendamm, a Vil
mos császár emléktemplom, a hétszintes 
KaDeWe áruház megtekintése. Három éjszakai 
szállás reggelivel Berlinben.
2. nap Egész napos gyalogos városnéző program, 
mely során felfedezhető a Potsdamer Platz, a 
berlini fal, a Brandenburgi kapu, a berlini dóm, a 
Múzeum-sziget és a többi belvárosi látványosság. 
Este szabadprogram. 
3. nap Egész napos szabadprogram. Fakultatív 
program: látogatás a potsdami Sanssouci kas
télyban. A volt porosz királyi kastélyegyüttes és 
park Berlintől 40 km-re található és Brandenburg 
szövetségi tartomány egyik legfőbb látnivalója. 
4. nap Reggeli után kb. egyórás hajókázás a Spree 
folyón, majd látogatás a Checkpoint Charlie Múze
umban. Délután hazautazás Budapestre repü
lőgéppel, átszállással. Érkezés a késő 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 – Berlin – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fedélzeti poggyásszal, transz-
ferek légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai szállás helyi négycsillagos szálloda kétágyas szo-
báiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, félpanzió, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2023. április 14-17., május 19-22., szeptember 9-12., 
október 7-10.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 449 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 519 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

1. nap Elutazás repülőgéppel, átszállással Ham
burgba. Panoráma városnézés; látnivalók: a St. 
Pauli negyed, a Reeperbahn, a Speicherstadt, 
az Elba-part, az Elbai Filharmónia, a kikötő
negyed. Három éjszakai szállás Hamburg ban 
reggelivel.
2. nap Transzfer a Landungsbrücken városrész
be; útközben a hamburgi tőzsde épülete, a Szent 
Miklós-templom, a Hopfenmarkt látható. Egy 
órás hajókirándulás, mely során megtekinthető 
Hamburg kikötője, a speichertstadti raktárak, a 
Hafencity és az Elbai Filharmónia épülete a víz fe
lől is. Visszautazás a szállodába metróval. Délután 
szabadprogram.
3.nap Fakultatív program: egész napos láto
gatás Brémába. Bréma szabad Hanza-város, 
egyike annak a három német városnak, mely 
szabad tartományi jogokkal is rendelkezik. Sé
ta az óvárosban, a Böttcherstrassén, a Schnoor 
negyedben, majd a Márton-templom és a Rat
haus megtekintése. Délután szabadprogram 
Brémában. 
4. nap Kirándulás Lübeckbe, kétórás városnézés a 
szigeten elterülő város látnivalóival: az Altstadt, a 

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 – Hamburg – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db fedélzeti poggyásszal, 
transzferek légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szálloda két-
ágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar ide-
genvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, félpanzió, baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2023. április 13-16., május 11-14., szeptember 
7-10., október 5-8.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 469 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 699 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Motke strasse patinás villái, a Holsten-kapu és a XIII. században épült városháza. 
Délután hazautazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.
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TÜRINGIA, SZÁSZORSZÁG ÉS BERLIN FELFEDEZÉSE

1. nap Budapest – Frankfurt • Elutazás repü
lőgéppel Frankfurtba. Panoráma városnézés: Rö
merberg, a régi városháza, a Majna-torony, a 
Szent Pál-templom, a múzeum negyed, a régi 
operaház és az üzleti negyed. Szállás reggelivel 
Frankfurtban.
2. nap Frankfurt – Wartburg – Eisenach – Weimar • 
Látnivalók: Wartburg vára, rövid városnézés Eisena
chban. Két éjszakai szállás reggelivel Weimarban. 
3. nap Weimar – Erfurt • Látnivalók Erfurtban: a 
Szatócsok hídjára épült középkori faházak, az er
furti katedrális. Weimarban: Goethe-ház, Schil
ler-ház, piactér, Nemzeti Színház, Szent Péter és 
Pál-templom, Goethe és Schiller emlékműve, 
hercegi kastély, Liszt Ferenc Múzeum. 
4. nap Weimar – Naumburg – Lipcse – Drezda • 
Látnivalók: a naumburgi dóm, Lipcsében a Né
pek csatája emlékmű, régi városháza, Ta
más-templom. Két éjszakai szállás reggelivel 
Drezdában.
5. nap Drezda – Meissen • Látnivalók Drezdában: 
Állami Operaház, katedrális, Királyi Palota, az Elba 
felett húzódó Brühl-terasz, Kultúrpalota, Frauen
kirche; Meissenben: alsó- és felsőváros, a székes
egyház, porcelánmanufaktúra.  
6. nap Drezda – Berlin • Látnivalók Berlinben: 
Charlottenburg kastély, Kurfürstendamm, Vilmos 
császár emléktemplom. Három éjszakai szállás 
reggelivel Berlinben.
7. nap Berlin • Gyalogos városnézés: Potsdamer 
Platz, berlini fal, Brandenburgi kapu, dóm, Múze
um-sziget. Délután szabadprogram. 
8. nap Berlin – Potsdam • Egész napos látogatás 
a potsdami Sanssouci kastélyba.
9. nap Berlin – Budapest • Egyórás hajókázás a 
Spree folyón, majd látogatás a Checkpoint Char
lie Múzeumban. Délután hazautazás repülőgép
pel 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 – Frankfurt és Berlin – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 8 éjszakai szállás helyi négy-
csillagos szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges be-
lépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 

2023. április 6-14., május 11-19., szeptember 10-18. 
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 779 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 909 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Türingia az egyik legszebb német tarto-
mány. Erfurt középkori városa Schiller, Goe-
the és Liszt Ferenc otthonául szolgált. Szász-
ország fővárosa, Drezda épületei a drezdai 
barokk pompás stílusjegyeit viselik. A Meisse-
ni Porcelánmanufaktúra megtekintése és 
Berlin izgalmas látnivalói megannyi él-
ményt kínálnak.
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SKÓCIA – A LEGENDÁK FÖLDJÉN

1. nap Budapest – Edinburgh • Elutazás repü
lőgéppel, átszállással Skóciába. Panoráma város
nézés Edinburghban, látogatással a Szent 
Egyed-katedrálisban, amely a skót egyház fő
temploma. Két éjszakai szállás reggelivel és va
csorával Edinburghban vagy környékén. 
2. nap Edinburgh • Látnivalók: az edinburghi vár 
a koronázási ékszerekkel, a koronázókővel, Stuart 
Mária szobájával, a Szent Margit-kápolnával, séta 
a híres „Királyi mérföld”-ön, a Royal mile-on, a brit 
uralkodók hivatalos skóciai rezidenciája a Holy
roodhouse palota (amennyiben a királyi család 
bármely tagja nem tartózkodik a palotában), II. 
Erzsébet királynő egykori jachtja, mely 1954 és 
1997 között állt szolgálatban. 
3. nap Edinburgh – Inverness • Látnivalók: utazás 
a Felföldre, whisky kóstoló egy helyi lepárlóban, a 
vadásztrófeákkal díszített viktoriánus Blair Atholl 
kastély, a szép fekvésű Inverness. Két éjszakai 
szállás reggelivel és vacsorával Inverness környé
kén.
4. nap Inverness – Loch Ness – Cawdor • Látniva
lók: hajókázás a szörnyéről elhíresült, legendák 
övezte Loch Ness-i tavon, a vadregényes Urqu
hart vára, a Cawdor kastély, amely Shakespeare 
Macbethjében is szerepel, az Elgin székesegyház 
romjai.
5. nap Inverness – Glen Coe-völgy – Stirling – Fal-
kirk – Glasgow • Látnivalók: a festői Glen Coe-
völgy, az egyik legnagyobb skót vár, a Stirling vár, 
az óriási Falkirk kerék, amely a Union-, a Forth- és 
a Clyde-csatornákat összekötő modern hajólift. 
Két éjszakai szállás reggelivel és vacsorával Glas
gowban vagy környékén. 
6. nap Glasgow • Panoráma városnézés Glasgow 
dinamikus városában. Látogatás a St. Mungo-ka
tedrálisban és a kulturális értékekben gazdag 
Kelvingrove Múzeumban.
7. nap Glasgow – Budapest • Haza utazás repü
lőgéppel, átszállással 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 
– Edinburgh és Glasgow – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi három-
csillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanzióval, a leírás szerinti programok belépőkkel, 
magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 

2023. május 19-25.,  július 1-7., szeptember 15-21.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 669 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 799 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő

Skócia festőien zord tájai, a híres, szilaj 
skót felvidék ködbe vesző zöldje, a szél-
fútta kikötők, a végtelen mély tavak, a 
rettenthetetlen kastélyok és természe-
tesen a skót whisky mindenkit levesz a 
lábáról, aki ide ellátogat.
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ÍRORSZÁG, A SMARAGD SZIGET

1. nap Budapest – Dublin • Elutazás repülőgép
pel, átszállással Dublinba. Panoráma városnézés 
az ír fővárosban, majd transzfer a szállodába. Va
csora és szállás reggelivel Dublin környékén.
2. nap Dublin – Avoca – Wexford • Látnivalók Avo
cában: kézi szőttes manufaktúra. Útközben rövid 
megálló a Curracloe Beach partjainál. Wexfordban 
az Ír Nemzeti Örökség Park megtekintése. Szállás 
reggelivel és vacsorával Wexford környékén.
3. nap Wexford – Kilkenny • Látnivalók: Kilkenny 
kastély, Szent Kanice-székesegyház, Smithwick’s 
Sörfőzde, ahol egy ír különlegesség, a vörös sör 
kóstolása. Szállás reggelivel és vacsorával Kilkenny 
környékén.
4. nap Kilkenny – Cashel – Midleton – Blarney – 
Cork • Utazás Cashel sziklájához: a sziklahegy és a 
rajta álló vár megtekintése. Midletonban a Jame
son ír whiskey lepárló, Blarney-ban a híres Blar
ney kő és vár meglátogatása. Szállás reggelivel és 
vacsorával Cork környékén.
5. nap Cork – Killarney • Panoráma városnézés 
Corkban, amely 2005-ben Európa Kulturális Fő
városa volt. Látogatás a Killarney Nemzeti Park 
területére. Szállás reggelivel és vacsorával Killar
ney környékén.
6. nap Killarney – Moher-sziklák – Galway • Uta
zás a Burren Nemzeti Park területein keresztül a 
varázslatos Moher-sziklákhoz. Szállás reggelivel 
és vacsorával Galway környékén.
7. nap Galway – Clonmacnoise – Dublin • Látni
valók: Clonmacnoise egykori monostorának rom
jai, Írország legrégebbi épen fennmaradt kelta 
keresztje. Transzfer a dublini repülőtérre, haza
utazás repülőgéppel, átszállással 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 – Dublin – Budapest útvonalon, turista osztályon, 
1 db feladott poggyásszal, a körutazás során légkondicionált autóbusszal, 6 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, 
félpanzióval, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,  
útlemondási biztosítás. 
A megadott ár a júniusi időpontra vonatkozik.

2023. június 19-25., szeptember 18-24.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 699 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 809 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Írország maga a vadregényes romantika. Hullámzó dombok és legelők, 
tenger csapkodta sziklák, zsúp fedeles házikók váltják egymást a sma-
ragdzöld tájakon. A barátságos Dublin, Kilkenny középkori városa, Mo-
her mészkősziklái, Galway utcazenészei, ősi emlékek, várak és kastélyok 
ejtik rabul az utazók szívét.
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LONDON VARÁZSTANONCOKNAK

1. nap Elutazás Budapestről Londonba repü
lőgéppel. Panoráma városnézés; látnivalók: a Buc
kingham Palota, a Westminster apátság, a West
minster palota, a Big Ben harangnak helyet adó 
Óratorony, a London Eye, a Trafalgar Square, a 
Szent Pál-székesegyház, a Tower Bridge. A város 
számos inspirációt és forgatási helyszínt biztosí
tott a Harry Potter regénysorozathoz és az abból 
készült filmekhez, melyek egy részét a városnézés 
érinti kívülről. Transzfer a szállodába. Három éjsza
kai szállás reggelivel Londonban vagy környékén.
2. nap Utazás a Warner Bros. stúdióba, ahol a 
Harry Potter filmek forgatási körülményei, egyes 
díszletei, jelmezei, teremtményei, köztük a Rox
fort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola 
nagyterme, a Tiltott rengeteg, a Roxfort expressz, 
az Abszol út, Aragog és Csikócsőr fedezhetők fel 
egyénileg, vásárlási lehetőséggel. 
3. nap Szabadprogram Londonban. Fakultatív 
program: egész napos kirándulás Oxfordba, 
amely mintául szolgált a Roxfort varázslóiskola 
megalkotásában, látogatással Bodleian Libra
ry-ban. Séta a kora középkor óta számottevő és 
elismert oktatási intézmények, bentlakásos colle
ge-ok városában. Látnivalók: a Christ Church Col
lege, a Radcliffe Camera, a Merton College, a Szűz 
Mária-plébániatemplom, a Trinity College, a Bal
liol College. Belépés a Divinity Schoolba – a Teoló
giai Fakultásba, melynek gótikus legyezőboltoza
tával díszített mennyezete a Roxfort 
gyengélkedőjének jeleneteit is biztosította, itt 
vették fel a Duke of Humfrey könyvtári részleg
ben Harry láthatatlanná tevő köpenyben való es
ti lopakodását is. Visszatérés a szállodába. 
4. nap Transzfer a repülőtérre, 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 – 
London – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db kézipoggyásszal, valamint a program 
szerint légkondicionált autóbusszal, 3 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szálloda kétágyas 
szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok belépőkkel, 48 órás londoni bérlet, mellyel 
korlátlanul használhatók a tömegközlekedési eszközök, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív program, betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

2023. április 8-11., június 24-27., október 18-21.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 379 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 479 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

London minden korosztály számára szám-
talan felfedezni valót tartogat: múzeu-
mok, kiállítások, családbarát programok 
sokasága várja az ide érkezőket. A Harry 
Potter-kötődésű helyszínek töretlen nép-
szerűségnek örvendnek gyerekek és fel-
nőttek körében egyaránt. Fedezze fel 
London legvarázslatosabb helyszíneit. 
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ISZTAMBUL, A BOSZPORUSZ PARTJÁN

1. nap Elutazás repülőgéppel Budapestről Isz
tambulba. Érkezés után transzfer a szállodába, 
majd látogatás a közel 4000 üzletből álló Fedett 
Bazárban. Három éjszakai szállás reggelivel Isz
tambulban. 
2. nap Egész napos gyalogos városnézés ebéddel 
az óvárosban, az Hagia Sophia, a XVII. században, 
Ahmed szultán által épített Kék mecset, majd a bi
zánci időkben rendezett versenyek helyszíne, a hip
podrom és a Topkapi Palota meglátogatása. Sza
badprogram, vásárlási lehetőség a Fedett Bazárban. 
3. nap Egész nap szabadprogram. Fakultatív 
programok: városnézés ebéddel. Látnivalók: a 
Szulejmán-mecset, a Fűszerbazár, a Dolmabahce 
palota, hajókázás az Aranyszarv öbölből az Euró
pát és Ázsiát elválasztó Boszporusz tengerszoro
son. Este fakultatív program: hajós vacsora.
4. nap 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 
– Isztambul – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, repülőtéri 
transzferek, 3 éjszakai szállás helyi háromcsillagos szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, 
autóbusszal, egész napos isztambuli városnézés a szükséges belépőkkel és ebéddel, magyar 
idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás, borravalók.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 

2023. március 16–19., április 20–23., május 4–7., 
május 25–28., június 15-18., augusztus 3-6., 
augusztus 24-27., szeptember 7-10., 
szeptember 21-24., október 5-8.

Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 269 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 339 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

A város többezer éves múltja során volt már Lygos, Konstantinápoly és 
Új-Róma. A régi korok titkait őrzik a páratlanul gazdag építészeti emlékek: 
mecsetek, minaretek, paloták, templomok, zsinagógák, múzeumok. A 
számtalan kontraszt, az illatok, a színek és az ízek pompás kavalkádja 
azonnal lenyűgözi az utazót Isztambulban, ebben a semmihez sem ha-
sonlítható városban.
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KAPPADÓKIA CSODÁI
Tengerparti pihenéssel

1. nap Budapest – Ankara • Elutazás repülőgép
pel átszállással Ankarába. Érkezést követően 
transzfer a szállodába, szabadprogram. Vacsora 
és szállás Ankarában.
2. nap Ankara – Ürgüp • Gyalogos városnézés An
kara belvárosában és az Anatóliai Civilizációk Mú
zeumának megtekintése. Látogatás az Ihla
ra-völgyben. Látnivalók: a barlanglakások és a 
színes freskókkal díszített templom. Két éjszakai 
szállás reggelivel és vacsorával Ürgüpben.
3. nap Göreme – Zelve – Uchisar • Kappadókia fel
fedezése. Látnivalók: Göreme szabadtéri múzeu
ma; a Szerelem-völgy; az uchisari erőd. Séta a Zel
ve-völgyben. Fakultatív program: zenés török est. 
4. nap Avanos – Kaymakli – Konya • Látnivalók: 
Avanosban egy fazekasműhely; Kaymakliban a 
föld alatti város több szintes barlangrendszeré
nek megtekintése. Vacsora és szállás reggelivel 
Konyában.
5. nap Konya – Antalya • Látnivalók: Konya belvá
rosa és a Mevlana Múzeum. Elutazás Antalyába a 
Taurus hegységen keresztül. Három éjszakai szál
lás reggelivel és vacsorával Antalyában.
6. nap Antalya – Aspendos – Perga • Látnivalók: 
Aspendos ókori római színháza; Perga romváro
sa; a Kursunlu-vízesés. 
7. nap Antalya • Szabadprogram, pihenés a ten
gerparti szállodában. 
8. nap Antalya – Budapest •  Hazautazás repü
lőgéppel átszállással 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 – Ankara és Antalya – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyás-
szal, utazás a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban félpanzióval, a leírás szerinti programok a szükséges belépők-
kel, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 

2023. május 10-17., szeptember 6-13., október 2-9.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 575 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 699 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

A mesebeli vidékek, az eposzi múlt 
emlékei és a bőkezű természet adta 
látnivalók összessége teszi Kappadókiát 
a világutazók kedvencévé. A lenyűgöző 
földalatti városoktól a lélegzetelállító tá-
jakig Törökország ezen szeglete felejt-
hetetlen élményeket nyújt.
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GEORGIA
Az építészet és a különleges borok kedvelőinek

1. nap Kutaiszi – Gori – Upliszcihe – Tbiliszi • El
utazás repülőgéppel Kutaiszibe. Utazás Tbiliszi 
felé, útközben rövid megálló Goriban és Upliszci
hében, majd vacsora. Öt éjszakai szállás reggeli
vel Tbiliszi környékén.
2. nap Tbiliszi – Mukhrani – Tbiliszi • Városnézés 
Tbilisziben. Látnivalók: Metheki templom, zsina
góga, a Béke hídja, Ancsiszkati templom, Narika
la erőd, az óváros a kénes fürdővel. Délután láto
gatás a Chateau Mukh rani borászatban 
borkóstolóval.
3. nap Tbiliszi – Ananuri – Sztepancminda – Ger-
geti – Tbiliszi • Látnivalók: Ananuri erőd- és temp
lomkomplexum. Továbbutazás Sztepancmindá
ba, ahol a Gergeti Szentháromság templom 
látható. Útközben ebéd. 
4. nap Tbiliszi – Telavi – Tsinandali – Kondoli – 
Tbiliszi • Utazás a Kakheti borrégióba, rövid meg
álló Telavi városában. Kakhetiben borkóstoló és 
ebéd a Mosmieri borászatban. Tsinandaliban az 
Alexander Chavchavadze múzeum megtekinté
se. Utazás Kondoliba, borkóstoló egy hagyomá
nyos grúz borászatban.
5. nap Tbiliszi – Sighnaghi – Sagaredjo – Tbiliszi • 
Látogatás a Bodbe kolostorban, majd ismerke
dés Sighnaghi városával. Rövid szabadidő. Bor
kóstoló egy helyi borászatban. 
6. nap Tbiliszi – Mcheta – Kaspi – Kutaiszi • Uta
zás Mchetába; a Jvari és Szvetichoveli székesegy
házak megtekintése. Továbbutazás Kaspi városá
ba, ahol látogatás egy helyi borászatban. Két 
éjszakai szállás reggelivel és vacsorával Kutaiszi 
környékén.
7. nap Kutaiszi – Gelati – Motsameta – Kutaiszi  • 
Látnivalók Kutaisziben az élelmiszerpiac, a Gelati 
kolostor, a Motsameta kolostor megtekintése, 
majd látogatás a Bagrati székesegyházban. Dél
után szabadprogram. Útközben ebéd.
8. nap Kutaiszi – Budapest • Transzfer a repülő
térre 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 – 
Kutaiszi – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás során 
autóbusszal, 7 éjszakai szállás helyi három- és négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, 
reggelivel, 3 ebéd és 3 vacsora, a leírás szerinti programok és borkóstolók a szükséges be-
lépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.

2023. május 15-22., június 16-23., október 6-13.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 619 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 799 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 20 fő

Georgia országában a természet vad szépsége magával ragadó. A kultúra 
gazdag és ősi gyökerei háromezer évre nyúlnak vissza; a bortermelés a 
történelem előtti időkben kezdődött. Ismerje meg ezt a különleges orszá-
got ízein és építészetén keresztül!


