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Az OTP Travel Kft. az általa szervezett, és a katalógusban vagy a www.otptravel.hu honlapon 
meghirdetett teljes áru külföldi csoportos utazások részvételi díjából 8% kedvezményt 
biztosít az OTP Private Banking ügyfelek részére. Az ajánlat visszavonásig érvényes, további 
részletekről az OTP Travel irodáiban tájékozódhat.
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Az OTP Travel a programváltoztatás jogát fenntartja, amennyiben szolgál-
tató partnerei (légitársaságok, szállodák, látnivalók) szolgáltatásaiban vál-
tozás történik. 

A katalógusban szereplő utazások részvételi díjai 1 EUR = 430 Ft, 1 USD = 420 Ft, 
1 GBP = 500 Ft OTP Bank Nyrt. deviza eladási árfolyamig változatlanok. 

A katalógusban feltüntetett részvételi díjak irányárak és bizonyos indulási 
időpontokra vonatkoznak. Az egyes utazások részletes árai és programjai 
az utak alatt megtalálható QR-kódok beolvasásával érhetők el az
otptravel.hu weboldalon.

OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21., 
telefonszám: (1) 354-7300, faxszám: (1) 999-7958, adó-
szám: 10174902-2-41, bankszámla szám: 11794008- 
20500612, BFKH bejegyzési szám: R-0115/92/2001., va-
gyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.)

Feliratkozáshoz 
szkennelje be a QR 
kódot vagy látogasson 
el weboldalunkra!

www.otptravel.hu
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Utazási szerződés: A csoportos utazásokra az OTP Travel által 
szervezett és meghirdetett külföldi utazási csomagokra vonatko-
zó általános szerződési feltételek érvényesek. Részletes tájékoz-
tatással az utazásra történő jelentkezéskor az OTP Travel munka-
társai szolgálnak. Az Általános Szerződési Feltételek honlapunkon 
olvashatók:  https://www.otptravel.hu/altalanos-szerzodesi-felte-
telek-2021

Részvételi díj: A részvételi díjak személyenként, forintban érten-
dők és az adott utazásnál részletezett szolgáltatásokat tartalmaz-
zák: az egyes leírásoknál megadott időtartamú szállás, ellátás, a 
közlekedés költsége, a külföldi repülőtér és a szálláshely közötti 
retúr transzfer, a feltüntetett programok. Csoportos utazásaink 
részvételi díja tartalmazza az illetékeket, valamint minden, a rész-
vételi díjhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó költséget is; például 
belépők ára, szervízdíj (kivétel a helyszínen, külföldi valutában 
fizetendő szervízdíj). Az opcionálisan választható egyéb szolgál-
tatások, mint a biztosítások, a fakultatív programok, a vízumdíj 
továbbra is a részvételi díjon felül fizetendők. A részvételi díjak 
nem tartalmazzák továbbá a be- és hazautazáshoz esetlegesen 
szükséges kötelező egészségügyi teszt(ek) költségét, vagy bármi-
lyen, az aktuális egészségügyi helyzet miatt érvényben lévő extra 
költséget, mely az utazó által külön fizetendő.
A katalógusban meghirdetett utazások részvételi díjai 1 EUR = 430 
Ft, 1 USD = 420 Ft, 1 GBP = 500 Ft (OTP Bank Nyrt.) deviza eladási 
árfolyamig változatlanok. A jelen katalógusban feltüntetett rész-
vételi díjak irányárak és bizonyos indulási időpontokra vonatkoz-
nak. Az egyes utazások részletes árai és programja, valamint az 
utazások további részletei az utak alatt megtalálható QR-kódok 
beolvasásával érhetők el az otptravel.hu weboldalon.

Szervizdíj: Egyes utazásoknál a részvételi díjon felül szervízdíj fi-
zetendő a helyszínen USD-ben vagy EUR-ban, melynek összege 
az érintett utazásoknál feltüntetésre kerül.

Borravalók: A csoportos utazások díja nem tartalmazza a borra-
valókat (kivéve ott, ahol külön feltüntetésre került). A helyi idegen-
vezetőnek és gépkocsi-vezetőnek szokás borravalót adni, ameny-
nyiben az utas elégedett a szolgáltatásaikkal. A borravaló javasolt 

mértékéről az utazás előtt átadott információs levélben adunk 
tájékoztatást.

A megrendelő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje: 
az utazási szerződés megkötésekor a megrendelő az általa fize-
tendő részvételi díj legfeljebb 40%-át – kivéve, ha a külföldi közre-
működővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró 
az OTP Travel Kft.-re – köteles megfizetni. A megrendelő által fi-
zetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére a meg-
rendelő az utazás megkezdése előtti 30. napig köteles, kivéve, ha 
a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi 
teljesítésre van szükség. 

A megrendelő által fizetendő bánatpénz: Ha a megrendelő az 
utazás megkezdése előtt az utazását lemondja, vagy egyéb, nem 
az OTP Travel Kft.-nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, 
bánatpénzt tartozik megfizetni, melynek mértéke: 
61 napon túli lemondás esetén 10.000 Ft/foglalás, függetlenül a 
foglalásban szereplő személyek számától; 
60-46. nap esetén: a teljes díj 10%-a; 
45-31. nap esetén: a teljes díj 40%-a; 
30-11. nap esetén: a teljes díj 80%-a; 
10 napon belüli lemondás esetén, illetve lemondás nem közlése 
esetén a teljes díj 100%-a.
Lemondás esetén a részvételi díjhoz hozzászámítandó a megren-
delt fakultatív programok díja is. 

Biztosítás: A csoportos utazások részvételi díja nem tartalmaz 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint útlemondási 
biztosítást, melyek megkötését feltétlenül javasoljuk. Útlemon-
dási biztosítás kizárólag az út lefoglalásakor köthető, mértéke a 
részvételi díj 2 %-a. A biztosításokról részletes tájékoztató az OTP 
Travel weboldalán olvasható.

Úti okmányok: A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az 
utazó gondoskodik, annak érvényessége és a szükséges vízum be-
szerzése az utazó felelőssége. Az útlevélnek a hazaérkezést követően 
még legalább hat hónapig érvényesnek kell lennie; az érvényesség 
az egyes országoknál eltérő lehet. Az érvényes úti okmányok és a ví-
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zum hiányából eredő károkért az OTP Travel Kft. felelősséget nem 
vállal. Amennyiben az OTP Travel Kft. az utazási szerződés megköté-
sekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges vízumokat beszerzi, tájé-
koztatja a megrendelőt az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. 
A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, vala-
mint ennek felmerülő költségeiért a megrendelő tartozik felelős-
séggel. Lemondás esetén a már kiállított vízum díja nem téríthető 
vissza. A vízumbeszerzés feltételeiről az OTP Travel Kft. irodái adnak 
felvilágosítást. Az utazók és útiokmányaik pontos adatait a megren-
deléskor szükséges megadni. A téves vagy késedelmes adatszolgál-
tatásból adódó károkáért az OTP Travel nem vállal felelősséget. 

Az egyes országok aktuális beutazási feltételei: az egyes 
országok aktuális beutazási feltételeiről a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium Konzuli Szolgálatának weboldala nyújt napra-
kész tájékoztatást: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas/utazasi-
tanacsok- orszagonkent
Az OTP Travel kiemelt úti céljainak beutazási feltételei a https://
www.otptravel.hu/covid-19-informaciok linkre kattintva olvasha-
tók. Az információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak! 
Az országok biztonsági besorolásával kapcsolatos naprakész in-
formációval a Konzuli Szolgálat honlapja szolgál: https://konzinfo.
mfa.gov.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Járványügyi előírások: Az egyes úti célok aktuális járványügyi 
előírásairól munkatársaink az utazásra történő jelentkezéskor 
adnak tájékoztatást. A beutazáshoz kötött egészségügyi tesztek, 
online regisztráció (stb.) határidőre történő elvégzése az utas fele-
lőssége, ezek költségeit a részvételi díj nem tartalmazza.

Egészségügyi előírások, védőoltások: Az egyes országokkal 
kapcsolatos kötelező védőoltásokról és egészségügyi előírásokról 
a jelentkezéskor az OTP Travel Kft. irodái tájékoztatást nyújtanak, 
azonban a védőoltások beszerzése és az utazásra történő egész-
ségügyi felkészülés az utazó felelőssége. Azoknál az országoknál, 
ahol kötelező védőoltás szükséges a belépéshez, azt az adott út 
leírásánál jelezzük. Az esetlegesen javasolt védőoltásokról, veszély-
forrásokról és egészségügyi tudnivalókról a www.utazaselott.hu 
honlap, valamint a Nemzetközi Oltóközpont (+36 20 208 7878, 

+36 1 78 78 770) nyújt részletes tájékoztatást. További egészség-
ügyi információkkal a háziorvosok is szolgálhatnak. Bármilyen 
tartósan fennálló egészségügyi problémáról még az utazásra tör-
téntő jelentkezést megelőzően szükséges értesíteni irodánkat. A 
körutazások jellegükből fakadóan sok gyaloglást és sétát, illetve 
az egyes utazásoktól függően országon belül hosszabb autóbu-
szos utazásokat is tartalmazhatnak. 

Az utazáshoz szükséges egészségügyi alkalmasság és fizi-
kai állapot: Az OTP Travel számára az utasok biztonsága és ké-
nyelme kiemelkedő fontosságú. Ennek biztosítása érdekében az 
utazásainkon való részvétel feltétele, hogy utasaink mind mentá-
lisan, mind fizikailag alkalmasak legyenek arra, hogy magatartá-
sukkal vagy állapotukkal ne veszélyeztessék saját és utastársaik 
biztonságát. Kérjük utasainkat, hogy az utazásra való jelentkezés 
során mérlegeljék az utazáson történő részvétel feltételeit, az 
utazás körülményeit, azok egészségükre gyakorolt hatását. Tá-
jékoztatjuk továbbá utasainkat, hogy a csoportos utazásokon a 
speciális igényű utasok számára nem minden esetben tudunk 
megfelelő szolgáltatásokat biztosítani. Amennyiben egészség-
ügyi állapotukból adódóan utazásainkkal kapcsolatban egyéni 
igényeik merülnének fel, kérjük tájékoztassák erről munkatársa-
inkat. A hiányos vagy téves tájékoztatásból adódó kellemetlensé-
gekért irodánk nem vállal felelősséget. Az utazáson való részvétel 
visszaigazolásához a fenti információk szolgáltató partnereinkkel 
történő előzetes egyeztetése szükséges. 

Mozgáskorlátozottak az utazásokon: A csoportos körutazáso-
kon és városlátogatásokon mozgáskorlátozott személyek számá-
ra nem javasolt a részvétel, mert az út során az utazási szolgál-
tatások jellegéből adódóan az akadálymentesített szolgáltatások 
nem garantáltak. Az üdülőszállodáknál szálláshelyenként eltérő, 
hogy az egyes szállodák rendelkeznek-e akadálymentesített szo-
bákkal. Erre vonatkozóan az OTP Travel weboldalán, szálláshe-
lyenként nyújtunk tájékoztatást. Kérjük, speciális igények esetén 
forduljanak bizalommal munkatársainkhoz. 

Idegenvezető: Az OTP Travel csoportos körutazásait a budapesti 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről kíséri magyar idegenveze-
tő, aki egészen a hazautazásig az utasok rendelkezésére áll. Egyes 
körutazásokon és városlátogatásokon a repülőgépes utazás alatt 
nem, csak a helyszínen biztosított magyarul beszélő idegenveze-
tő. Ez az információ az érintett utazások leírásában feltüntetésre 
került. Egyes körutazásokon utasaink számára egy fülhallgatóval 
ellátott eszközt biztosítunk (audioguide), mely az idegenvezető 
ismertetését valamennyi résztvevő számára jól hallhatóvá teszi. 
Az eszköz az utazás végéig utasaink rendelkezésére áll. Elvesztése 
vagy megrongálódása esetén 100 EUR kártérítési díj fizetendő. 

Csoportos utazások minimum létszáma: Amennyiben a jelent-
kezők száma nem éri el az adott út leírásánál feltüntetett mini-
mum létszámot, az OTP Travel Kft. legkésőbb az utazás megkez-
dése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal felmondhatja az 
utazási szerződést és az eredetivel azonos vagy magasabb értékű 
helyettesítő szolgáltatást kínálhat fel az utasnak. Amennyiben a 
felkínált helyettesítő szolgáltatást a megrendelő nem fogadja el, 
az OTP Travel Kft. a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére 
köteles. 

Utazás repülőgéppel: Az utazás minden esetben turista osztá-
lyon történik. Egyes repülőjáratokon lehetőség van felár fizetése 
ellenében magasabb osztályú helyfoglalásra. Csoportos utazásnál 
a repülőjegyeket az idegenvezető adja át a repülőtéren. A repülő-
járatok menetrendjét a légitársaságok határozzák meg. A légitár-
saságok a menetrend- és az útvonalváltoztatás jogát fenntartják. 
A pontos indulási és érkezési időpontokat az indulás előtt átadott 
úti okmányok tartalmazzák. Az utazás első és utolsó napja utazá-
si napnak számít, a programok szempontjából nem lehet teljes 
napnak tekinteni. A repülőjáratokon konkrét ülőhellyel kapcsola-
tos kéréseket sajnos nincs módunk teljesíteni. 

Autóbuszos közlekedés és transzferek: az utazások során a re-
pülőtér és a szálloda, valamint a városok és látnivalók között autó-
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buszos közlekedés biztosított (egyes körutazások országon belüli 
közlekedése egyéb módot – például vonattal történő utazást – is 
tartalmazhat a leírás szerint). A komfortos, légkondicionált autó-
buszok mérete a csoportlétszámhoz igazodva eltérő. Egyes afrikai 
úti célok esetében az utazások a helyszínen szafaribusszal, vagy 
dzsippel történnek. Az autóbuszokon konkrét ülőhellyel kapcsola-
tos kéréseket sajnos nincs módunk teljesíteni. 

Programok, városnézések: A körutazások programjai az egyes 
programleírásoknak megfelelően eltérő időtartamú városnézé-
seket és kirándulásokat tartalmaznak. Egész napos városnézés 
vagy kirándulás: 4–5 órás program magyarul beszélő idegenve-
zetővel. Félnapos program: 2–3 órás városnézés vagy kirándulás 
magyarul beszélő idegenvezetővel. Panoráma városnézés: belépő 
nélküli, autóbuszos, informatív városnézés helyi idegenvezetővel. 
Rövid séta: maximum 1 óra, mely nem tartalmaz idegenvezetést. 
A fakultatív kirándulások a szolgáltató partnerek által szervezett 
angol, német (vagy egyéb) nyelvű programok, melyek minimum 
létszáma magyar idegenvezető kíséretével az egyes utaknál van 
feltüntetve. A fakultatív programokra előzetes jelentkezés szük-
séges. A programoknál a megadott indulási és tovább indulási 
időpontok minden utasra érvényesek. Aki nem kíván a csoport 
valamely programjában részt venni, köteles erről előzetesen az 
idegenvezetőt tájékoztatni. A megadott indulási időpontok elmu-
lasztásából eredő minden következmény az utast terheli, a cso-
port a késve megjelenő utasra csak minimális időtartamban vá-
rakozhat. Az OTP Travel Kft. a programváltoztatás jogát fenntartja. 

Szállodák, szállodai szobák: A katalógusban feltüntetett szál-
láshelyek kategóriába sorolásánál, amennyiben eltér az adott or-
szág kategóriába sorolása a hazaitól, a komfortfokozat hazai beso-
rolás szerinti megfelelője is feltüntetésre kerül. Az OTP Travel Kft. 
a szállodaváltoztatás jogát azonos kategórián belül fenntartja. A 
kétágyas szállodai szobák nem minden esetben pótágyazhatók. 
A pótágyazott szobáknál a harmadik ágy általában a normál mé-
retű ágynál kisebb, külön olvasólámpa nem tartozik hozzá. Lehe-
tőség van egyágyas szoba foglalására is felár ellenében, melyek 
a magasabb ár ellenére kisebb méretűek lehetnek. Az Amerikai 
Egyesült Államokban és egyes latin-amerikai országokban három 
vagy négy fő esetén a szobákban két kisebb franciaágyon történik 
az elhelyezés gyermekek és felnőttek esetén is. A nemzetközi gya-
korlatnak megfelelően a szobákat az érkezés napján 14 órától le-
het elfoglalni, az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni. A szállodai 

szobák nem dohányzók, a szobában történő dohányzás esetén 
helyszíni bírságot szabhat ki a hotel. 

Étkezések: A körutazások az egyes programleírásokban rész-
letezett ellátást tartalmazzák, mely úttípustól függően lehet 
kontinentális vagy büféreggeli, vagy félpanzió menüs vagy büfé 
rendszerben. Egyes üdülést is tartalmazó körutazásoknál az üdü-
lőszállóban all inclusive ellátás biztosított. Kontinentális reggeli: 
egy péksütemény vagy kenyér, egy-egy dzsem, minivaj, kávé 
vagy tea. Büféreggeli, -ebéd, -vacsora: önkiszolgálás svédasz-
talos rendszerben, melynek tartalma, választéka és minősége 
a szálloda kategóriájától és a helyi szokásoktól függ. Félpanzió: 
reggeli és vacsora. Teljes panzió: reggeli, ebéd és vacsora. A me-
nüs ebéd vagy vacsora általában három fogást jelent. Az egyes 
főétkezések a helyi konyhának és szokásoknak megfelelőek, ital-
fogyasztást nem tartalmaznak. All inclusive ellátás: reggeli, ebéd 
és vacsora büférendszerben, valamint napközben a snack-bár 
választéka és korlátlan mennyiségű alkoholos és alkoholmentes 
italfogyasztás meghatározott italokból. Az érkezés és az elutazás 
napján a repülőgép érkezési/indulási időpontja miatt előfordul-
hat, hogy egyes szolgáltatások nem teljes mértékben vehetők 
igénybe. Egyes utazásoknál vannak olyan étkezések, amelyek 
a korai indulások/késői érkezések, vagy a hosszabb autóbuszos 
utazás miatt a napszaknak megfelelő hideg csomagot jelentik. 
Az európai és a rövid távú repülőjáratok többségén nincs fedél-
zeti ellátás, az térítés ellenében lehetséges. Speciális étrend (be-
leértve az ételallergiát és ételérzékenységet is) igénye esetén, 
az utazási szerződés megkötésekor szükséges irodánk előzetes 
tájékoztatása annak érdekében, hogy az igényt tudjuk jelezni a 
külföldi szolgáltatók felé. 

Reklamáció: Bízunk benne, hogy utasaink valamennyi szolgál-
tatásunkkal elégedettek lesznek. Amennyiben valamelyik szol-
gáltatással kapcsolatban észrevétel merülne fel, úgy a helyszínen 
a hatályos jogszabályok szerint jegyzőkönyv felvétele szükséges 
idegenvezetőnkkel vagy szolgáltató partnerünkkel, melyet a visz-
szaérkezést követően 8 napon belül kérünk társaságunk részére 
eljuttatni. A panaszokat minden esetben megfelelő körültekin-
téssel vizsgáljuk ki és orvosoljuk. Amennyiben a panasz elbírálását 
utasunk nem megfelelőnek ítéli meg, úgy jogorvoslatért a me-
gyeszékhelyenként működő békéltető testületekhez is fordulhat, 
melyek elérhetősége megtalálható honlapunkon: 
https://www.otptravel.hu/jogorvoslati-lehetoseg 
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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 magyarul beszélő 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.



EURÓPA EURÓPA 17

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 megkapó és vad szépsége magával ra-
gadó. A kultúra gazdag és ősi gyökerei háromezer évre nyúlnak vissza; a 
bortermelés a történelem előtti időkben kezdődött. Ismerje meg ezt a 
különleges országot ízein és építészetén keresztül!
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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.



ÁZSIA ÁZSIA 31

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 emlé-
kek és fehér homokú strandok várják Ománban a látogatót. A főváros, 
Muscat megőrizte a klasszikus arab idők báját, így igazi ritkaságnak 
számít a Közel-Kelet 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 kí-
sérletet tesz rá: a Szentföld legszebb és legérdekesebb tájait igyekszik be-
mutatni. A különleges atmoszférájú Jeruzsálem, a kihagyhatatlan bibliai 
helyszínek, a mindig vibráló, európai hangulatú Tel Aviv is része a gazdag 
programú izraeli körutazásnak.
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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 homokkőkanyon-
ja, 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 or-
szág lélegzetelállító természeti szépségeit gazdagítja.
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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.



ÁZSIA ÁZSIA 49

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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BALI

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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INDIAI ARANYHÁROMSZÖG

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.
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NEW YORK – A VÁROS, AMI SOHA NEM ALSZIK

1. nap Budapest – New York • Elutazás Budapestről 
repülőgéppel. Érkezést követően transzfer a szállo-
dába. Öt éjszakai szállás reggelivel Manhattanben.
2. nap New York • Félnapos autóbuszos és gyalo-
gos városnézés Manhattanben: Greenwich Village, 
az Empire State Building épülete (kívülről), Vasaló-
ház, Soho, Kínai negyed, Little Italy, Wall Street, 
World Trade Center emlékhely, Brooklyn híd. Pil-
lantás a Szabadság-szoborra a Battery Parkból. 
Délután szabadprogram, este fakultatív program: 
Broadway show – egy musical megtekintése.
3. nap New York • Félnapos autóbuszos és gyalo-
gos városnézés Manhattanben: Times Square, 
Metropolitan Opera, Central Park, Metropolitan 
Művészeti Múzeum (kívülről), Fifth Avenue, Szent 
Patrik-katedrális, a Rockefeller Center épülete-
gyüttese (kívülről), Grand Central Terminal. Dél-
után szabadprogram, este fakultatív program: 
New York by night.
4. nap New York • Délelőtt fakultatív program: 
hajóval átkelés a Szabadság-szigetre a szobor 
talapzatához, majd látogatás az ikertornyok he-
lyén épült felhőkarcoló, a One World Observatory 
kilátójába. Délután szabadprogram, vásárlási le-
hetőség vagy séta a High Line szabadidőparkban. 
5. nap New York • Egész nap szabadprogram. 150 
múzeum, vagy amerikai foci- és kosárlabdamérkő-
zés vár a kultúra és sportrajongókra. Aki a város leg-
újabb látnivalóit szeretné felfedezni, a One Vander-
bilt kilátókomplexumát, vagy a Top Of The Rock 
kilátóját keresheti fel a Rockefeller Centerben. 
6. nap New York – Budapest • Reggeli a szállodá-
ban, kijelentkezés a szállodából, transzfer a repü-
lőtérre, hazautazás repülőgéppel Budapestre. 
7. nap Budapest • Megérkezés Budapestre.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállás-
sal Budapest – New York – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
a városnézések alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás deluxe kategóriájú (helyi 
négycsillagos) szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok, magyar 
idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA-engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi, májusi és júniusi időpontra vonatkozik.

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

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

1. nap Budapest – New York • Elutazás Budapestről 
New Yorkba repülőgéppel. Transzfer a szállodába.  
Három éjszakai szállás reggelivel Manhattanben.
2. nap New York/Manhattan • Manhattan felfe-
dezése: Times Square, Metropolitan Opera, Cent-
ral Park, Fifth Avenue, Szent Patrik-katedrális, 
Rockefeller Center, Greewich Village, Soho, Kínai 
negyed, Little Italy, Wall Street, 9/11 emlékhely. Az 
Empire State Building tetején lévő kilátó megte-
kintése egyénileg. Pillantás a Szabadság-szobor-
ra a Battery Parkból, hajóval átkelés a Szabad-
ság-szigetre. 
3. nap New York • Szabadprogram a „Nagy Almá-
ban”. Fakultatív program: helikoptertúra Man-
hattan felett és belépés a város fölé magasodó 
Summit One Vanderbilt kilátóba.
4. nap New York – Philadelphia – Washington 
DC • Elutazás autóbusszal a nemzet bölcsőjének 
is nevezett Philadelphiába. Látnivalók: Indepen-
dence Hall, Liberty Bell, Városháza. Két éjszakai 
szállás reggelivel Washingtonban.
5. nap Washington DC • Egész napos városnézés. 
Látnivalók: a Capitolium, a Fehér Ház, a Washing-
ton-, a Vietnámi Veteránok-, a Jefferson-, a Lincoln- 
és az Iwo Jima-emlékművek, az Arlington temető, 
ahol többek közt John F. Kennedy nyugszik.
6. nap Washington DC – Seneca-tó / Watkins 
Glen – Niagara-vízesés • Utazás autóbusszal 
északra a Finger Lakes tóvidéken át. Rövid pihe-
nő a Seneca-tónál borkóstolási lehetőséggel 
Watkins Glenben. Szállás reggelivel a Niagara-ví-
zesés közelében. 
7. nap Niagara-vízesés - Toronto • A vízesés felfe-
dezése egyénileg vagy fakultatív program: hajó-
kázás a dübörgő Patkó-zuhataghoz a Hornblo-
wer hajós programmal és ebéd a Skylon Tower 
panoráma éttermében. Délután utazás autó-
busszal Torontóba, látnivalók: Yonge Street, Parla-
ment, Eaton Center, CN Tower (kívülről). Szállás 
reggelivel Torontóban.
8. nap Toronto - Budapest • Délelőtt szabadidő 
és vásárlási lehetőség. Transzfer a repülőtérre, 
utazás repülőgéppel Budapestre.
9. nap Budapest • Megérkezés a menetrend szerint.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállás-
sal Budapest – New York és Toronto – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszakai szállás középkate-
góriájú (helyi három- és négycsillagos) szállodák kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás 
szerinti programok, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), eTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor az ügyintézési díj 10 000 Ft/fő), 
fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás.
A megadott ár a júniusi és augusztusi időpontra vonatkozik. 

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

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

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

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

7. nap Las Vegas – (Hoover-gát) • A délelőtt a ki-
kapcsolódásé és pihenésé. Kora délután fakulta-
tív program: látogatás a Colorado folyóra épült 
zseniális építészeti különlegességhez, a Hoo-
ver-gáthoz. 
8. nap Calico – Fresno • A kaszinók és a neonrek-
lámok világa után az utazás folytatódik Kaliforniá-
ba, Calico western szellemvárosába. Az aranyásók 
alapította jellegzetes vadnyugati városka meglá-
togatása. Továbbutazás a mamutfenyők birodal-
mába. Szállás reggelivel Fresnóban.
9. nap Yosemite Nemzeti Park – San Francisco • 
Kirándulás a Yosemite Nemzeti Parkban: hatal-
mas sziklák, magasból lezúduló vízesések, hűs pa-
takok, zöldellő völgyek jellemzik a tájat. A park dé-
li részének fő látványosságai az egyedül 
Kaliforniában megtalálható óriásfenyők. Két éj-
szakai szállás reggelivel San Franciscóban.
10. nap San Francisco • Városnézés; látnivalók: a 
Golden Gate híd, a Kínai negyed, a Fisherman’s 
Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, a Vá-
rosháza, a Union Square, a Telegraph Hill, a Coit 
Tower, a Transamerica piramis. 
11. nap San Francisco – Budapest • Kijelentkezés 
a szállodából, transzfer a repülőtérre, hazautazás 
repülőgéppel, átszállással a kora reggeli órákban.
12. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a 
menetrend szerint.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállás-
sal Budapest – Los Angeles és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db 
feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi 
középkategóriájú szállodák és inn-ek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti progra-
mok, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
A megadott ár a májusi időpontra vonatkozik. 
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MIAMI BEACH VARÁZSA
ART DECO HANGULATOK AZ ÓCEÁN PARTJÁN

1. nap Budapest – Miami Beach • Elutazás Bu-
dapestről repülőgéppel Miamiba. Transzfer a 
szállodába. Öt éjszakai szállás reggelivel a South 
Beach- en, tengerpart közeli szállodában.
2. nap Miami Beach • South Beach-en húzódik 
az ikonikus Ocean Drive, melynek pasztellszínű 
art deco épületei a 20-as, 30-as évek ragyogását 
idézik. Városnézés: az Ocean Drive és a Collins 
Avenue jeles épületei, az Art Deco Múzeum, majd 
ital egy ikonikus szálloda bárjában. Délután séta-
hajózás a Biscayne-öbölben, a Star- és Fisher-szi-
getek között, páratlan kilátással.  
3. nap Miami Beach – (Key Biscayne) • Szabad-
program. Fakultatív program: Key Biscayne fel-
keresése, mely pálmafáival, széles strandjaival, a 
Cape Florida világítótoronnyal képeslapra kí-
vánkozó fotótéma.  
4. nap Miami Beach – (Miami) • Szabadprogram 
vagy félnapos fakultatív program: kirándulás a 
falfestményeiről ismert Wynwood művészne-
gyedbe, mely a város egyik legszínesebb negye-
de. A modern és kortárs gyűjteménnyel rendel-
kező Pérez Art Museum meglátogatása.
5. nap Miami Beach – (Everglades Nemzeti 
Park) • Félnapos fakultatív program: kirándulás 
az Everglades Nemzeti Parkba, ahol a lápvilág-
ban 300 őshonos madárfaj mellett aligátorok is 
élnek. A túra során aligátor show is látható.  
6. nap Miami Beach • Útban a repülőtér felé a 
Vizcaya Múzeum megtekintése. A milliomos ipar-
mágnás építette a kastélyt, eredetileg XVI. száza-
di olasz mintára csodálatos trópusi kerttel. Ké-
sőbb hazautazás Budapestre repülőgéppel.
7. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a me-
netrend szerint.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállás-
sal Budapest – Miami – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi középkategóriájú szálloda 
kétágyas szobáiban, reggelivel, a leírás szerinti programok a szükséges belépőkkel, magyar 
idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 

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

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

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

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

7. nap Santa Monica – Malibu – Solvang – San Si-
meon • Séta Santa Monica tengerparti sétányán 
és a híres mólón, majd Malibut érintve séta Sol-
vang utcáin, ahol szélmalmok és jellegzetes dán 
stílusú házak találhatók. Érdemes csatlakozni egy 
borkóstolóra (helyszíni fizetéssel). Érkezés San Si-
meonba, melynek egyik nevezetessége a Hearst 
Castle. Szállás reggelivel San Simeonban. 
8. nap San Simeon – Monterey • Az út folytatása 
Kalifornia legszebb panorámaútján. A lélegzetel-
állító sziklás öblök és parkok között könnyű sétá-
val elérhető a part. Szállás reggelivel Mont-
erey-ben.
9. nap Monterey – Carmel – San Francisco • 
Montery a mai napig őrzi halászkikötői karakte-
rét, a Cannery Row negyedében azonban ma 
már felújított éttermek, üzletek várják a vendége-
ket. Carmel festői városkája régiségboltokkal és 
galériákkal várja a látogatókat. Három éjszakai 
szállás reggelivel San Franciscóban.
10. nap San Francisco • Városnézés; látnivalók: a 
Golden Gate híd, a Kínai negyed, a Fisherman’s 
Wharf, az Alamo Square viktoriánus házai, a vá-
rosháza, a Union Square, a Telegraph Hill, a Coit 
Tower, a Transamerica piramis. Délután fakultatív 
program: látogatás az Alcatraz börtönszigetre.
11. nap San Francisco – (Muir Woods) • Szabad-
program. A lenyűgöző város felfedezése egyéni-
leg, vagy fakultatív program: félnapos kirándulás 
a Muir Woods Nemzeti Parkba, az óriásfenyők bi-
rodalmába.  
12. nap San Francisco – Budapest • Délelőtt sza-
badprogram. Transzfer a repülőtérre, hazautazás 
repülőgéppel, átszállással Budapestre. 
13. nap Budapest • Megérkezés a menterend 
szerint. 

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – San Diego és San Francisco – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott 
poggyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 11 éjszakai szállás helyi közép-
kategóriájú szállodák és inn-ek kétágyas szobáiban reggelivel, a leírás szerinti programok, 
magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: ESTA engedély (a katalógus nyomdába adásakor ára 
14 000 Ft/fő), fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás.
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 
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USA – A KELETI ÉS NYUGATI PART LEGJOBBJAI  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tér a hírhedt áldozatok és győztesek emlékeivel. 
Utazás egy cenotéhoz, vagyis beszakadt tetejű 
mészkőbarlanghoz, melynek kristálytiszta vizé-
ben fürdőzésre nyílik alkalom. Továbbutazás 
Cancúnba, a tengerpartra. Az időponttól függő-
en négy- vagy öt éjszakai szállás all inclusive ellá-
tással Cancúnban.
7-9/10. nap Cancún • Üdülés Cancúnban, a Maya 
Riviera központjában, fakultatív programok, ma-
gyarul beszélő idegenvezetéssel:
• Tulum és Xel-Ha – egész napos kirándulás ebéd-
del: Tulum maja romvárosa és Xel-Ha vízi parkjá-
nak élményei, a parkban all inclusive ellátással és 
büféebéddel. 
• Xcaret Park – egész napos kirándulás ebéddel: 
Xcaret tengerparti eco-parkja édes vizű barlangi 
folyóval, búvárkodási lehetőséggel, a történelem, 
a kultúra, a gasztronómia és a természet világá-
hoz kapcsolódó több mint negyven attrakcióval 
nyújt kikapcsolódást. Este ősi maja labdajá-
ték-bemutató és folklór műsor, napközben bü-
féebéd. 
• Isla Mujeres – az „asszonyok szigete” – egész na-
pos kirándulás ebéddel. Strandolás és búvárko-
dás a rövid hajóútra lévő paradicsomi szigeten. A 
hajóút során bár és snackek, a szigeten snorkel 
felszerelés biztosított. A szigeten ebéd.
10/11. nap Cancún - Budapest • Transzfer a repü-
lőtérre, elutazás repülőgéppel Budapestre.
11/12. nap Megérkezés a menetrend szerint.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Mexikóváros és Cancún - Budapest útvonalon, valamint belföldi repülőjárattal Mé-
rida – Cancún útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt légkon-
dicionált autóbusszal, 9 vagy 10 éjszakai szállás három- és négycsillagos szállodák kétágyas 
szobáiban reggelivel, Cancúnban all incusive ellátással, a körutazásban leírt programok és 
kirándulások a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, borravalók.
A megadott ár a februári időpontra vonatkozik. 
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A MAJA MEXIKÓ
mini körutazás és all inclusive üdülés a Yucatán-félszigeten

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

A Yucatán–félsziget partvidékén egyedülálló a vakítóan fehér homok és a tür-
kizkék óceán kombinációja. A páratlan régészeti lelőhelyek, az északi maja in-
diánok emlékei szinte karnyújtásnyira fekszenek innen. A látni- és felfedezni 
valókban bővelkedő körutazás tengerparti üdüléssel egészül ki a fantasztikus 
all inclusive szállodák egyikében.
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Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Cancún - Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a köru-
tazás alatt légkondicionált autóbusszal, 3 éjszaka középkategóriájú (helyi négycsillagos) szál-
lodák kétágyas szobáiban reggelivel Cancún városban és Méridában, 6 éjszaka a választott 
négy-, vagy ötcsillagos tengerparti szálloda kétágyas szobáiban all incusive ellátással, a leírás 
szerinti programok és kirándulások a szükséges belépőkkel, a körutazás során helyi magyar 
idegenvezető, az üdülés során magyar asszisztencia. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár a februári és márciusi időpontokra vonatkozik. 

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

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

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

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

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

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – San José – Budapest útvonalon turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, illetve a program szerint hajóval, 9 éjszakai szál-
lás helyi négycsillagos szállodák és középkategóriájú lodge kétágyas szobáiban reggelivel, 2 
vacsora és 5 ebéd, a leírás szerinti programok, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, borrravalók.
A megadott ár a februári időpontra vonatkozik. 
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KUBAI MOZAIK – ÜDÜLÉSSEL VARADERÓN

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

Kuba külön fogalom, egy élő legenda, 
varázsa megfoghatatlan. Gyarmati vá-
rosai nem változtak az idők során, han-
gulatuk és építészetük lenyűgöző. A 
mesés szépségű strandokon kívül ér-
demes a sziget belsejében is barangol-
ni, ahol sziklák, hegyek, zöldellő dohá-
nyültetvények fedik fel titkaikat.
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Az egyes időpontok részletes árairól, programleírásról a QR-kód 
beolvasásával, vagy irodáinkban és weboldalunkon tájékozódhat!

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel Budapest 
– Havanna – Budapest útvonalon átszállással, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, 
a körutazás során légkondicionált autóbusszal, Havannában  3 éjszakai szállás helyi négy-
csillagos, valamint Trinidadban és Varaderón 2-2 éjszakai szállás helyi négy- és ötcsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, Havannában reggeli, a körutazás alatt 3 ebéd, Trinidadban és 
Varaderón all inclusive ellátás, magyar idegenvezető. 
A részvételi díj nem tartalmazza: kubai turistakártya (vízum) díja (a katalógus nyomdába 
adásakor ára 12 000 Ft/fő), helyszínen fizetendő szervizdíj (kb. 40 EUR/fő), fakultatív prog-
ram, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 

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

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

Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

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

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

1. nap Elutazás repülőgéppel, átszállással Rio de 
Janeiróba. Megérkezés az esti órákban. Transzfer 
a szállodába. Öt éjszakai szállás reggelivel a Copa-
cabana-Leme városrészben fekvő négycsillagos 
óceánpart közeli szállodában.
2. nap Félnapos városnézés; látnivalók: a Centro 
városrész a Szent Sebestyén-katedrálissal; pillan-
tás a Maracana stadionra és a Sambadrome-ra; a 
Cinelandia negyedben a Municipial Színház és a 
Nemzeti Könyvtár (kívülről); a 2016-os Olimpiára 
megépített Porto Maravilha, az olimpiai sétány és 
a Mauá tér Eduardo Kobra street art művész alko-
tásával, az Etnias-szal. Naplementekor Caipirin-
ha-készítés és brazil tánclecke a szálloda tetőtera-
szán. A program közben ebéd.
3. nap Egész napos kirándulás Rióban a város két 
emblematikus látnivalójával: a Corcovado és a te-
tején található Megváltó Krisztus szobor, majd a  
Cukorsüveg-szikla megtekintése. A program köz-
ben ebéd.
4. nap Szabadprogram. Fakultatív program: 
dzsiptúra a Tijuca-esőerdőbe, mely a világ legna-
gyobb városi esőerdeje.  Jellegzetes brazil feijoa-
da ebéd a Casa da Feijoada étteremben, mely a 
város egyik leghíresebbje.  Ebéd után a híres Ipa-
nema part meglátogatása; rövid megálló egy 
italra a legendás hírű Garota de Ipanema bárban, 
ahol az Ipanemai lány című című sláger született.  
5. nap Szabadprogram. Fakultatív program: lá-
togatás egy szambaiskolába, ahol a karnevál ku-
lisszái mögé nyerhetnek bepillantást az utazók. A 
kb. 1,5-2 órás program során az egyik vezető szam-
baiskolába látogatva a szamba történetéről, a 
karneválok múltjáról és jelenéről és egyéb érde-
kességekről kapnak tájékoztatást. Este fakultatív 
program: grillvacsora a Churrascaria Palace étte-
remben, majd bossa nova-est a Rio Scenarium-
ban. 
6. nap Délben kijelentkezés a szállodából. Sza-
badprogram, vásárlási lehetőség, ebéd egyéni-
leg. Délután transzfer a repülőtérre, elutazás re-
pülőgéppel, átszállással Budapestre.
7. nap Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Rio de Janeiro – Budapest útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a 
programok és a transzferek alatt légkondicionált autóbusszal, 5 éjszakai szállás helyi négycsil-
lagos óceánpart közeli szálloda kétágyas szobájában reggelivel és 2 ebéddel, a leírás szerinti 
programok a szükséges belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 
A megadott ár a márciusi időpontra vonatkozik. 

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

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

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

Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró

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

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

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

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

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

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Buenos Aires és Rio de Janeiro - Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjára-
tokkal Buenos Aires – Iguazú – Rio de Janeiro útvonalon, turista osztályon, 1 db feladott pogy-
gyásszal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 10 éjszakai szállás helyi négycsillagos 
szállodák kétágyas szobáiban, reggelivel, 7 ebéddel a leírás szerint, programok és kirándulá-
sok belépőjegyekkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, borravalók, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 
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NAGY KÖRUTAZÁS PERUBAN 
Az inkák szent földje, júniusban az Inti Raymi fesztivállal

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

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

8. nap Szent völgy – Pisac – Cuzco • Délelőtt ki-
rándulás a szent völgybe, ahol az Urubamba, az 
inkák szent folyója folyik; Pisac falu felkeresése az 
indián piaccal. A Cuzco környéki régészeti köz-
pont megtekintése: Sacsayhuaman, a villám 
temploma, Puca Pucara, Kenko és Tamboma-
chay inka fürdői. Városnézés Cuzcóban; látniva-
lók: a Plaza de Armas a híres katedrálissal; a kolo-
niális épületek és a szűk kis utcácskák; a 
Koricancha templom. Este vacsora és folklór 
táncbemutató. 
9. nap Cuzco – Machu Picchu • Kora reggel 
transzfer a Poroy vasútállomásra, utazás az An-
dok vonulata mentén panoráma vonattal Aguas 
Calientesbe, majd onnan autóbusszal a tenger-
szint felett 2400 méterrel található híres perui 
templomváros, a Machu Picchu romjaihoz. A 
romváros megtekintése perui vezetővel. Délután 
visszautazás vonattal Cuzcóba. Útközben ebéd.
10. nap/június Napisten-ünnep: Inti Raymi fesz-
tivál a szent völgyben • Az inkák legfontosabb 
vallási ünnepét, az Inti Raymi-t, azaz a Napisten 
ünnepét minden évben június 24-én ünneplik 
Cuscóban és Sacsayhuamanban jelmezes, álar-
cos ünnepséggel és felvonulással. Az ünnepség 
egész napos megtekintése. Autóbuszos transzfer 
Sacsayhuamanba, a fő ceremónia helyszínére, 
ahol ülőhelyek biztosítottak. Napközben hideg 
ebéd csomag. Szállás reggelivel Cuzcóban. 
10. nap/április, 11. nap/június Cuzco - Lima • 
Transzfer a repülőtérre, elutazás repülővel Limába. 
Délután szabadprogram, vagy fakultatív prog-
ram: látogatás a limai aranymúzeumban idegen-
vezetővel.Vacsora és szállás reggelivel Limában.
11. nap/április, 12. nap/június Lima - Budapest • 
Városnézés Limában; látnivalók: a Plaza Mayor– a 
főtér; a katedrális; az óváros házai fedett, Mudéjar 
stílusú balkonjaikkal; a San Francisco-kolostor és 
katakombái; a Miraflores és San Isidro negyedek;
a közeli óceánpart. Ebéd, majd transzfer a limai 
repülőtérre, elutazás repülőgéppel, átszállással 
Budapestre.
12. nap/április, 13. nap/június Megérkezés Bu-
dapestre a menetrend szerint.

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

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás repülőgéppel, átszállással 
Budapest – Lima – Budapest útvonalon, valamint helyi repülőjárattal Cuzco – Lima útvona-
lon, turista osztályon, 1 db feladott poggyásszal, a körutazás alatt autóbusszal, valamint Po-
roy - Aquas Calientes között panoráma ablakos vonattal, az áprilisi időpontban 10, a júniusi 
időpontban 11 éjszakai szállás helyi négycsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanzióval 
(reggeli, 8 vagy 9 ebéd, 2 vacsora), programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, baleset-, betegség- és poggyászbiz-
tosítás, útlemondási biztosítás, borravalók.
A megadott ár az áprilisi időpontra vonatkozik. 
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ECUADOR, AMAZÓNIA 
ÉS A GALÁPAGOS-SZIGETEK
Egyenlítői kalandok az egész családnak 

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

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

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

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

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

nyűgöző panoráma látható. Délután látogatás az Egyenlítői Emlékműhöz, a Mitad 
del Mundo-hoz Quitótól kb. 35 km-re. Este különleges ecuadori főzőtanfolyam he-
lyi séffel, majd vacsora. 
14. nap Quito - Budapest • Délelőtt látogatás Quito színes kézműves piacára. 
Transzfer a repülőtérre, elutazás repülőgéppel, átszállással Budapestre.
15. nap Budapest • Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.
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Napkeltekor hajózni egy pirogue-on. 
Élvezni a mauritiusi curryk és biryanik fűszeres ízeit.
Felfedezni a lagúna víz alatti csodáit. 
Sétálni a helyi piacok kanyargós sikátorain. 
Táncolni a sega ritmusára. 
Belélegezni a frangipani virágok mámorító illatát. 

Az Attitude szállodákban Mauritius autentikus 
élményei és pillanatai is átélhetők.

Pároknak és családoknak, nászútra és esküvőre, incentive és céges csoportok számára. Információ és ajánlatkérés az OTP Travel irodáiban.

OTENTIK EXPERIENCES – ízelítő az Attitude-élményekből: Napi piac helyi készítésű, kézműves árukkal • Mauritiusi vacsora egy helyi családnál • 
Ingyenesen letölthető applikáció sétaútvonalakkal, interaktív útmutatókkal • Autentikus streetfood, házi ételek, főzőiskola • Modern 
és hagyományos zenei élmények a szigetről.

Altitude-Mauritius-Sajtohirdetes-210x297-20221211.indd   1Altitude-Mauritius-Sajtohirdetes-210x297-20221211.indd   1 2022. 12. 15.   20:222022. 12. 15.   20:22
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MAURITIUS – AZ INDIAI-ÓCEÁN CSILLAGA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seychelles érintetlen szépségét a lenyűgöző, védett tengerpartok és a 
gömbölyű gránitsziklákkal keretezett öblök mellett a buja növényzetnek 
köszönheti, amely ritka fajok, csak itt őshonos madarak, emlősök otthona. 
Idilli szigetei, Mahé, Praslin, Cousin, Curieuse és St. Pierre ritka természeti 
kincseket rejtenek. 
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Kenya elsősorban vadrezervátumairól és a 
vadszafarikról ismert. A Masai Mara Nemzeti 
Park Kenya legjelentősebb vadrezervátuma, 
ahol egy kis szerencsével lencsevégre kaphat-
juk mind az öt nagyvadat: az elefántot, az orr-
szarvút, a kafferbivalyt, az oroszlánt és a leo-
párdot. A Mombasa közelében fekvő Nyali, 
vagy a szörfparadicsom Diani festői szépségű 
strandok otthona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tanzánia sokak szerint a szafarik iga-
zi hazája. A Kilimanjaro havas csúcsa, 
a Serengeti Nemzeti Park szavanná-
in vándorló vadak, a Ngorongoro 
többmillió éves vulkanikus krátere, 
Zanzibár mesés partjai és korallzáto-
nyai mind a csodálatos ország egy-
egy arcát mutatják. 
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2023. január 22. – február 1., február 26. –  
március 8., július 4-14.
Részvételi díj irányára
Kétágyas szobában 1 995 000 Ft-tól/fő
Egyágyas szobában 2 460 000 Ft-tól/fő
Minimum létszám: 16 fő
Előkészületben: 2023. november

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYÚJTOTTA ÉLMÉNYEKET 
ÉS KÉNYELMET!

Csoportos hajóútjaink magyar idegenvezetővel: 
A mediterrán térség, Norvég fjordok,

Izland, a Karib-tenger vidéke az Emirátusok, 
Szaúd-Arábia és Katar, Alaszka.

Válasszon útvonalaink közül igényei szerint a megújuló
hajosut.hu oldalon vagy kérje munkatársaink segítségét!
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ÍZELÍTŐ CSOPORTOS HAJÓÚTJAINKBÓL

NYUGAT-KARIB CSODÁK

AZ EMIRÁTUSOK, SZAÚD-ARÁBIA ÉS KATAR

NORVÉG FJORDOK

Részvételi díj irányára 939 000 Ft-tól/fő

Részvételi díj irányára 949 000 Ft-tól/fő

Részvételi díj irányára 879 000 Ft-tól/fő

Hajó: MSC Cruises • MSC Seascape
Tervezett időpont: 2023. február 24. – március 6., (2 éjszaka Miamiban, 7 éjszaka a hajón); előkészületben: 2023. november
Tervezett útvonal: Miami/USA – Ocean Cay MSC Marine Reserve/Bahamák – Ocho Rios/Jamaica – Georgetown/Kajmán-szigetek – 
Costa Maya/ Mexikó – Miami/USA

Hajó: MSC Cruises • MSC World Europa
Tervezett időpont: 2023. március 10-18., (1 éjszaka Dubaiban, 7 éjszaka a hajón); előkészületben 2023. december
Tervezett útvonal: Dubai – Abu Dhabi – Sir Bani Yas – Dammam – Doha – Dubai 

Hajó: MSC Cruises • MSC Euribia 
Tervezett időpont: 2023. június 16-24., július 14-22. (1 éjszaka Hamburgban, 7 éjszaka a hajón)
Tervezett útvonal: Kiel/Németország – Koppenhága/Dánia – Hellesylt/ Norvégia – Alesund/ Norvégia – Flam/Norvégia – Kiel/
Németország
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IZLAND Részvételi díj irányára 1 125 000 Ft-tól/fő

Hajó: MSC Cruises • MSC Preziosa
Tervezett időpont: 2023. május 27. – június 8. (1 éjszaka Hamburgban, 11 éjszaka a hajón)
Tervezett útvonal: Hamburg/Németország – Invergordon/Egyesült Királyság – Reykjavík/Izland – Isafjordur/Izland – Akureyri/Izland – 
Kirkwall/Egyesült Királyság – Hamburg/Németország

KORFU, ZAKYNTHOS ÉS AZ ADRIA Részvételi díj irányára 649 000 Ft-tól/fő

Hajó: MSC Cruises • MSC Lirica
Tervezett időpont: 2023. június 18-26., szeptember 17-25. (1 éjszaka Velencében, 7 éjszaka a hajón)
Tervezett útvonal: Velence/Olaszország – tengeren – Dubrovnik/Horvátország – Kotor/Montenegro – Korfu/Görögország – Zakynthos/
Görögország – Bari/Olaszország – Velence/Olaszország

SANTORINI, KRÉTA ÉS AZ ADRIA Részvételi díj irányára 739 000 Ft-tól/fő

Hajó: MSC Cruises • MSC World Opera
Tervezett időpont: 2023. július 15-23. (1 éjszaka Velencében, 7 éjszaka a hajón)
Tervezett útvonal: Velence/Olaszország – tengeren – Kefalónia/Görögország – Santorini/Görögország – Kréta/Görögország – tengeren –  
Bari/Olaszország – Velence/Olaszország

A hajóutak részvételi díja tartalmazza: utazás repülőgéppel, a program szerinti tranzitszállás és városnézés, transzferek, szállás teljes el-
látással a hajón a kiválasztott kabinkategóriában kétágyas elhelyezéssel, a hajón a legtöbb szórakoztató- és sportlétesítmény használata, 
kikötői illeték és kötelező szervizdíj, magyar idegenvezető.
A részvételi díj nem tartalmazza: fakultatív programok, italcsomag igény szerint, baleset-, betegség- és poggyász biztosítás, útlemondási 
biztosítás.

Csoportos hajóútjaink részleteiről a www.hajosut.hu weboldalon vagy a QR-kód beolvasásával tájékozódhat: 
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ÍZELÍTŐ EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEINKBŐL

Egyesült Arab Emirátusok
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
Ras Al Khaimah – 4 csillagos szállodában reggelivel 389 000 Ft-tól/fő 
Ras Al Khaimah – 5 csillagos szállodában reggelivel 429 000 Ft-tól/fő 
Dubai – 4 csillagos szállodában reggelivel 449 000 Ft-tól/fő 
Dubai – 5 csillagos szállodában reggelivel 479 000 Ft-tól/fő 
Helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó: 15-20 AED/szoba/éjszaka.

Havanna és Varadero
3 éjszaka Havannában, 5 éjszaka Varaderón repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában Havannában reggelivel, Varaderón all inclusive ellátással 899 000 Ft-tól/fő 
5 csillagos szállodában Havannában reggelivel, Varaderón all inclusive ellátással 949 000 Ft-tól/fő
Turistakártya (vízum) díja:  12 000 Ft/fő.

Dominikai Köztársaság, Punta Cana
10 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
5 csillagos szállodában all inclusive ellátással 899 000 Ft-tól/fő 

Mexikó, Cancún
9 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
5 csillagos szállodában all inclusive ellátással 989 000 Ft-tól/fő 
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Mauritius
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában félpanzióval 630 000 Ft-tól/fő 
5 csillagos szállodában félpanzióval 990 000 Ft-tól/fő 

Seychelle-szigetek
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában reggelivel 835 000 Ft-tól/fő 
5 csillagos szállodában reggelivel 999 000 Ft-tól/fő 

Maldív-szigetek
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában reggelivel    1 099 000 Ft-tól/fő 
5 csillagos szállodában all inclusive ellátással 1 635 000 Ft-tól/fő

Thaiföld
7 éjszaka repülőgéppel, transzferekkel
4 csillagos szállodában, reggelivel 785 000 Ft-tól/fő
5 csillagos szállodában, reggelivel 845 000 Ft-tól/fő

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: repülőjegy, szállás kétágyas elhelyezéssel a feltüntetett ellátás, repülőtéri transzferek.
A részvételi díj nem tartalmazza: biztosítások, fakultatív programok, esetleges vízumdíj, kilépési illeték, helyszíni idegenforgalmi adó.

Részletek az otptravel.hu-n és az OTP Travel irodáiban.



OTP Travel irodák

www.otptravel.hu

1061 Budapest, Andrássy út 29.
Tel.: (1) 374-7283, 374-7284
E-mail: vakacio@otptravel.hu

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2B Terminál – galéria szint
Tel.:  (1) 279-3769 
E-mail: repter@otptravel.hu

4029 Debrecen, Csapó utca 40.
Tel.: (52) 422-588, 342-066
E-mail: debrecen@otptravel.hu

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311-249
E-mail: gyor@otptravel.hu

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415-999
E-mail: kaposvar@otptravel.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416-580
E-mail: kecskemet@otptravel.hu

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504-303, 504-304
E-mail: nyiregyhaza@otptravel.hu

7621 Pécs, Ferencesek utcája 2. 
Tel.: (72) 587-440, 587-441, 587-442
E-mail: pecs@otptravel.hu

6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552-552
E-mail: szeged@otptravel.hu

8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold utca 1.
Tel.: (22) 479-163, 479-164, 479-165
E-mail: szekesfehervar@otptravel.hu

Információs vonal: (1) 486 6600
Az OTP Travel az év 365 napján reggel 8 órától este 8 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:

• Szállásfoglalás belföldön és külföldön 
• Repülőjegy értékesítés 
• Vasúti menetjegy eladás 
• Cégek hivatalos utazásainak 
 teljes körű ügyintézése 
• Szakmai és incentive utazások 
 megszervezése 
 belföldön és külföldön
• Rendezvényszervezés
• Utasbiztosítások értékesítése 
• ISIC-, ITIC, nemzetközi diák- és 
 tanárigazolványok értékesítése

SZOLGÁLTATÁSAINK
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Az OTP Travel Kft. az általa szervezett, és a katalógusban vagy a www.otptravel.hu honlapon 
meghirdetett teljes áru külföldi csoportos utazások részvételi díjából 8% kedvezményt 
biztosít az OTP Private Banking ügyfelek részére. Az ajánlat visszavonásig érvényes, további 
részletekről az OTP Travel irodáiban tájékozódhat.



Products and services are subject to change depending on flight duration and aircraft.

with our Flying Chefs service

CONNECT TO
FLAVOURS


